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S diu amb certa freqüència que la democràcia és la concreció política del Cristianisme, i cal anar-hi amb compte. Si es volia dir
que és l'únic sistema compatible amb la professió cristiana, seria simplement un error: el Cristianisme no exigeix de les formes polítiques
sinó que deixin salvada la justícia i s'inspirin en el bé comú, i és evident que dintre aquestes dues condicions cap una gran varietat de sistemes de govern. Ara, si es volia dir que la saturació dels pobles pel
Cristianisme els afaiçona socialment i moralment de tal manera que
la forma política que es donen espontàniament, però no obligatòriament, és la democràcia, caldria distingir entre els diversos sistemes que porten aquest nom.
Reduïm-los a dos: el de Rousseau i el de Sant Tomàs. E l de
Rousseau és el sistema que es basa en els següents principis: la societat civil no és d'origen diví: els homes lliurement la contractaren, ells amb igual dret la podrien dissoldre; la societat civil aixi
fundada sense cap intervenció de Déu ni de la Natura és, no sols
independent d'un i altra, ans sobirana absoluta damunt d'ells dintre
l'ordre social i jurídic que ella crea, i que aspira a convertir-se
cada dia més en físic i moral; en aquesta societat, doncs, no hi ha!
altra sobirania ni divinitat que la dels homes que l'han fundada,
és a dir, la col·lectivitat, la qual, no podent-se gairebé mai governar
directament, elegeix per majoria uns representants seus que exerceixen aquella sobirania absoluta, essent-ne responsables davant el
poble, únic sobirà irresponsable.
Ens sembla evident que aquest sistema de democràcia, que és el
que ha inspirat la política europea de més d'un segle ençà, i el que
fins fa poc ha abassegat el nom de democràcia, no solament no és
la concreció política del Cristianisme, ans ni solament compatible amb
ell.
L a democràcia que l'Europa amarada de Cristianisme anava elaborant en l'Edat Mitjana, i que té el seu expositor màxim en Sant
Tomàs, parteix d'uns altres principis completament distints. RepasN C H . 111 - M A » C D I 1934
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setn-los. L a societat civil és exigida per la naturalesa de l'home, ja
que. sense societat, l'home no podria ni néixer, ni créixer, ni alimentar-se, ni vestir-se, ni guarir les seves malalties, ni educar-se. I com
que la natura és obra de Déu, la societat és d'origen diví, té Déu per
autor, i, per tant, li és deutora de culte social i de respecte a la seva
voluntat i a les seves obres. Tot allò, doncs, que Déu ha creat sense
la mitjanceria de l'Estat—Església, nació, família, etc.— ha d'ésser
respectat per ell com a cosa divina. H i ha, doncs, munió d'institucions
venerades, anteriors a l'Estat, independents d'ell, envers les quals no
té altra intervenció que la de protegir-les i defensar-les. Aquesta societat civil, constituïda així per Déu (en l'espècie, no en l'individu,
car la formació dels diversos Estats depèn de circumstàncies històriques i de la voluntat dels homes) ha de governar-se mitjançant autoritats humanes, les quals no poden rebre la potestat de governar de
cap consideració de família, ni de casta, ni de cap qualitat individual,
sinó de Déu, únic Autor de la societat, i doncs únic que té la font
primera de l'autoritat damunt d'ella. Els homes essent tots iguals en
-natura, cap d'ells no pot manar sobre un altre, sinó per participació
de l'autoritat de Déu. Però Déu, llevat de casos excepcionalíssims, no
designa la persona que ha d'exercir aquesta autoritat; és la mateixa
societat qui ha de determinar-la. Els sistemes determinatius poden
ésser i han estat molts, però Sant Tomàs opta decididament per l'electiu. É,s l'únic en el qual juga la raó humana; és el que ofereix més
garanties d'encert, perquè sempre és més difícil que s'equivoqui una
gran multitud d'homes que un de sol; i és el més adient a la dignitat
dels socis. Efectivament, el príncep ha d'administrar interessos importantíssims de tots ells, i, per tant, ha'de merèixer llur confiança.
És més. Sant Tomàs suposa ben clarament que la sobirania passa de
Déu a la coUectivitat, i aquesta la traspassa a l'elegit per ella, perquè
diu molt sovint que el príncep no és més que un vicegerent de la mtdtitud i que el poble el pot destituir, ni que sigui per la força, quan altrament no és possible, si la seva gestió és contrària al bé comú. Això
demana que, puix que tots els socis tenen interessos seus regits pel
governant, tots tinguin dret a elegir-lo, i tots, en principi, siguin elegibles : sufragi universal actiu i passiu. L a finalitat del poder públic
així rebut no és la glòria ni el profit del governant, o de la seva família, casta o pàtria, ni tan sols el contentament dels súbdits, ni molt
menys d'una part d'ells, sinó el bé comú veritable, noció de què prescindeix en absolut la democràcia moderna. Aquest bé comú, suprema
regla de govern, ha d'ésser el temporal, però ha de facilitar l'etern.
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H i ha, doncs, coses intangibles pel príncep i pel poble, coses que no
depenen del sufragi popular, ni de l'arbitri del governant, com són
les rejerents a la vida religiosa, tal com la regula l'Església, i aquelles
institucions seculars en què s'ha encarnat l'esperit religiós en cada poble i que el representen més autènticament que qualsevol clamorosa
desviació momentània. Mentre les lleis que doni el príncep s'emmarquin dintre d'aquest pla, són tan obligatòries com si la donava Déu
directament. Quan evidentment se'n surtin, no són obligatòries, i fins
pot donar-se el cas que sigui obligatori de no complir-les. Llavors el
príncep és responsable davant el poble, que el pot destituir, i davant
Déu. Però el poble, que quan ha acomplert l'elecció, ha traspassat la
sobirania {lluny l'absurd de les dues sobiranies simultànies.'), és verament súbdit del príncep, obligat a obeir4o i a respectar-lo i responsable davant ell i davant Déu.
Aquesta cristiana i harmoniosa teoria política anava maurant l'Europa cristiana, fins que el cesarisme del Renaixement l'ofegà en sang.
La Revolució ha reprès la tradició democràtica tAedieval, però fent-la
passar per la font emmetzinada de Rousseau, ço que la portarà a un
fracàs que ja és comença a vettre.
No dubtem que quan Europa es retrobarà després de l'estaborniment revolucionari i de l'espasme feixista, es donarà l'estructura democràtica tomista, que és la que espontàniament neix del seu geni
quan està informat pel Cristianisme.
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N escriptor materialista, però extraordinàriament intel·ligent,
Remy de Gourmont, es mostra en diverses de les seves obres
capficat per la idea que ell troba paradoxal, que els grans genis semblin afranquits de la tendència sexual, o, com ell diu, désincarnés.
En cita quatre o cinc exemples, als quals nosaltres n'afegiríem sense
esforç una dotzena més. Basta recordar els noms de Sant Tomàs,
Dant. Lleonard de Vinci, Miquel Àngel, Newton, Pascal, Leibnitz,
Spinoza, Kant, Mozart, Beethoven...
La insinuació ja' ve de lluny. La mitologia grega—tan profunda
d'intenció fins quan s'embolcalla amb les formes més fantàstiques—
volia verges les Muses i donava com a rival de Venus la deessa de
la saviesa.
La coincidència entre la fantasia mitica i els fets reals és massa
simptomàtica perquè hom pugui atribuir-la a pura casualitat.
Valdria la pena d'esbrinar si es trobarien connexions internes entre la castedat i les formes de vida superior, arribin elles o no a la
summitat del geni. Nosaltres així ho creiem, i voldríem portar el mateix convenciment a la intel·ligència dels lectors.
Ens cal advertir de bell antuvi que no tenim la pretensió ridícula
de sostenir que basti la continència per a garantir la possessió del
geni, ni tan sols d'una alta categoria intel·lectual, artística o civil; el
que volem afirmar és que, en igualtat o quasi igualtat de circumstàncies, el geni llorirà amb molta més ufana i el talent és desenvoluparà
amb molta més facilitat en la persona casta que en la tributària de
la incontinència.
Aquesta tesi semblarà nova—i potser ho sigui en la forma—,
però no ens costaria gaire de trobar-li precursors. En descobriríem
àdhuc entre els materialistes més aferrissats. Una de les tres o quatre idees, en què recolza tota la concepció freudiana és la de sublimació. Per als deixebles de Freud, l'art, la moral, la ciència i la mateixa religió derivarien de l'instint sexual, no per continuació dintre
un mateix pia, sinó, al revés, per virtut d'una repressió, que obliga
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la libido a prendre una direcció més alta, ço que anomenen els freudistes sublimar. Per a Freud és, doncs, la castedat, no sols un antecedent, sinó una condició indispensable perquè pugui germinar la v i da superior. Aquesta orientació, que tira—per bé que infructuosament—a superar el materialisme, es fa més decidida en els darrers
llibres de Freud "Jenseits des Lustprinzips" i "Das Ich und das Es".
En el terreny estètic han representat igual tendència, contrària
a la sexualitat, autors tan poc espiritualistes com Spencer i Schopenhauer. En l'esfera sentimental, la veiem sostinguda, amb algunes
contradiccions, en dues obres recents del Dr. Maranón: "Amiel" (2."
edició) i "Amor, Conveniència y Eugenesia."
Tanmateix, totes aquestes autoritats no poden satisfer-nos gaire,
car recolzen en doctrines filosòficament i religiosament inacceptables.
Caldrà, doncs, que busquem per compte propi, sota el guiatge de
les dues ciències bàsiques en aquest ordre, la Fisiologia i la Psicologia.
Podem establir com a llei general i orgànica de Fisiologia que
tota activitat humana suposa una despesa de força nerviosa. Diem
tota activitat, sense excloure les més altes, car la Fisiologia escolàstica, d'acord amb la Psicologia Experimental, ha sostingut sempre
que les mateixes funcions espirituals reclamen una col·laboració, almenys indirecta, de les facultats orgàniques i , per consegüent, del
sistema nerviós. Podem encara afegir, com hipòtesi extremadament
probable, que hi ha proporció entre el rendiment quantitatiu, i sobietot qualitatiu, de la facultat examinada i l'energia nerviosa de què
disposa, sempre suposant iguals les altres condicions o factors que
intervenen en l'operació. És, doncs, perfectament lògic que les ooeracions intel·lectuals i artistiques, per tal com són les més nobles,
delicades i complexes, recaptin en favor propi la major suma possible de força nerviosa. Així s'explica que. quan volem practicar un
esforç mental, ens reconcentrem, suprimim els moviments, acalem o
tanquem del tot els ulls, inhibim la respiració, en una paraula, estalviem tant com ens és possible les escapades de força nerviosa, per tal
d'acumular-la tota en el cervell. Ribot sosté que l'atenció, amb la
seva intensificació de la consciència, és deguda a l'energia lliberada
per la inhibició de moviments musculars que estaven a punt de produir-se. En el fons d'aquesta exageració hi ha la idea vertadera que
l'activitat humana és solidària de l'energia nerviosa, i , per consegüent, que les despeses excessives d'ella han de perjudicar totes les
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facultats i singularment les més delicades i complexes, com són les
que integren la vida superior.
Vegem ara el que passa amb els excessos sexuals. El respecte que
devem al lector i al nostre caràcter sacerdotal r o ens permet d'eíftrar en gaires detalls; però tots els autors un xic extensos de Fisiologia descriuen el gran trastorn orgànic, i consegüent despesa d'energia nerviosa que acompanya Vorgasme sexual. Aquella expressió famosa d'Aristòtil: Omne animal post coitum tristatur tradueix en llenguatge psíquic l'esgotament nerviós produït per aquell acte. Que tal
esgotament ha de perjudicar—sobretot quan es reprodueix sovint—
l'energia cerebral, ningú no gosarà a posar-ho en dubte. Balzac—
tan poc escrupulós en la matèria—deia al seu amic i deixeble Guy
de Maupassant: Guarda't de la disbauxa. Una nit d'orgia representa
tres mesos de treball perduts per a la literatura.
Però no hem entrat encara en el punt central de la qüestió. Xo
tots els òrgans reclamen per a llur funcionament una igual col·laboració del sistema nerviós. Sembla evident—per bé que ens manqui
fins avui la comprovació experimental—que la despesa de força nerviosa ha d'ésser proporcional a tres factors. Primerament, a la quantitat de treball fornit per l'òrgan en qüestió. H i ha òrgans que resten
inactius diverses hores del dia o de la nit. Tals són, per exemple, els
que integren l'aparell digestiu, com cal dir dels músculs. D'altres
n'hi ha que treballen sense interrupció sensible, però amb un ritme
regular que suposa petites pauses de quietud o relaxament. Tal és
el cor i amb ell tot l'aparell circulatori. Altres, finalment, treballen
sempre i sense el benefici de les petites pauses reposadores. Entre
aquests figuren els òrgans de la generació que—en l'home almenys—
elaboren els seus productes sense interrupció des de l'època puberal fins
al climateri. Sembla, doncs, lògic que recaptin una quantitat de força nerviosa superior a la reclamada pels òrgans dels tipus anteriors.
Un altre factor que ha d'augmentar la despesa de força nerviosa
és la complexitat de les funcions. Com més senzilles i uniformes són
aquestes, com més apropades al reflex, menys freturen la intervenció
del sistema nerviós, el qual és per essència un sistema de correlació.
Tot el contrari s'esdevé amb els testicles i els ovaris, òrgans de funció molt complicada. Ultra la producció de les cèl·lules germinals,
correspon als òrgans esmentats l'elaboració de diverses substàncies
endocrines de composició i actuació molt diferents.
Per a coordinar aquesta diversitat de funcions, cal evidentment
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que els dos sistemes nerviosos de la vida vegetativa, el simpàtic i el
parasimpàtic, intervinguin, estimulant i frenant alternativament.
La qualitat dels productes elaborats pels òrgans sexuals és un
tercer argument en favor de la gran despesa nerviosa que reclama
llur funcionament orderat. Per als qui admetem el finalisme dintre
la Biologia—i sols poden negar-lo els qui tinguin l'enteniment deformat pels hàbits de laboratori o entenguin el finalisme en un sentit
antropomòrfic—és evident que tota la vida orgànica de l'individu va
orientada a conservar l'espècie. És, doncs, natural que els instruments propis d'aquesta conservació o propagació tinguin en el repartiment general de l'energia una situació de privilegi, ço que equival
a dir un major aflux de força nerviosa.
Podem, encara, mirar-ho des d'un altre aspecte. Sense caure en
el simplisme de les antigues hipòtesis de la preformació i de Vepigènesi—definitivament enterrades pels experiments de Driesch—podem
i devem dir que tot l'organisme es troba virtualment en les cèl·lules
germinals. Per tal d'elaborar, doncs, aquestes cèl·lules tan riques de
potencial energètic sembla imprescindible que s'hagi concentrat una
quantitat de força nerviosa comparable en l'ordre biològic a les càrregues elèctriques acumulades en els cossos radioactius.
No seguim, perquè el lector pensarà tal vegada que abusem un
xic massa de la Fisiologia.

Escoltem ara la veu de la Psicologia. No hi ha potser ni un sol
autor que tracti de la matèria que ens ocupa i no faci remarcar el
poder obsessionant que té l'amor, prenent ara la paraula en el sentit
més comprensiu, des de la passió brutal fins a les formes més etèries
del sentiment. Que el luxuriós quasi no pensa més que en els seus
plaers, que l'enamorat viu com encisat i absort en la persona amada,
que l'un i l'altre cauen fàcilment en una llei de monomania que hom
anomena eròtica, és doctrina tan corrent i fet tan comprovat que la
literatura, i fins l'aforística popular, en van sadolles. Val, tanmateix,
la pena de cercar-ne l'explicació.
És mèrit de Th. Ribot d'haver eixamplat l'antiga teoria de l'associació mer tal. afegint a les tres formes ja esmentades per Aristòtil:
contigüitat en l'espai, successió en el temps i semblança, una quarta,
irreductible a les anteriors: la tonalitat afectiva. P. Sollier ha sostingut que l'associació afectiva era molt més nombrosa que les altres.
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i darrerament Freud ha intentat explicar quasi tota la vida psicopàtica i bona part de la normal per complexos, que en el fons no són
res més que associacions de base afectiva o sentimental. Exageracions
a part, és fàcil de comprovar que les associacions afectives són en la
quasi totalitat dels homes nombrosíssimes i d'una consistència quasi
infrangible. Qui vulgui experimentar-ho, prengui com a texts o paraules inductores les d'amor, pàtria, mare i altres de semblants, i
quedarà sorprès davant la torrentada d'associacions que es descabdellen. La persistència de tals associacions és encara més notable,
i, a vegades, tan dominadora, que forma part del tipus individual,
arribant en molts homes i en la majoria de les dones a crear una lògica particular, anomenada sentimental, amb principis i mètodes característics.
Tot això vol dir que la passió sexual—més encara que les altres
—esclavitza l'enteniment i la fantasia i drena les energies indispensables al treball artístic i mental. De l'art i de la ciència podria dirse amb la deguda proporció allò que diu Sant Pau: "Animalis homo
non percipit ea quce sunt spiritus De't", ço és, que la persona sexual
no pol albirar les coses espirituals o transcendents.
Un escriptor de sòlida i extensíssima cultura, que fou Arquebisbe
de Tarragona, el Dr. López Pelàez, expressa aquestes idees en forma
tan acurada que el lector ens agrairà que les reproduïm. "Aunque
este pecado se llama de la carne, ningú.n otro produce tanto dano en
el espíritu... La memòria carece de energías y siente pereza invencible para suscitar, retener y unir los recuerdos; la imaginación ve
cortadas sus alas o lleva en ellas tantas espècies impuras, que no
puede hacer otra cosa que arrastrarse penosamente por los obscuros
calabozos de la matèria o sumergirse como àngel caido en el fango
de la impudícia. El entendimiento. hundido y como sofocado en la
carne, cegado por vapores inmundos, acostumbrado a no moverse
ni reposar sino en lo que afecta a los sentidos, llega a materializarse
en cierto modo, y le inspira la mayor repugnància todo lo que sea
generalitzar, abstraer, subir a lo suprasensible y remontarse a las regiones limpidísimas donde resplandece la luz inmortal de la idea...
La aplicación al estudio, la atención fija, la reflexión seria, el esfuerzo intelectual, todo lo que supone y exige violència y trabajo, causa
horror al espíritu acostumbrado a una vida muelle y disipada, cuyos
recuerdos libidinosos importunan y distraen aun en las ocupaciones
mas graves y perentorias, e inquietan, molestan y perturban de dia
y de noche, en la vigília y en el sueno, imposibilitando para toda la-
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bor mental de alguna importància y para toda resolución que lleve
aparejado algun sacrificio y aun cualquier ligera molèstia" 1.
En les últimes frases de l'autor citat s'insinua una segura raó
d'ordre psicològic que demcstra l'oposició existent entre la vida sensual i totes les formes de vida superior. La ciència, l'art, l'alta política... demanen una gran concentració de l'energia, són inconcebibles sense una cadena d'esforços metòdics i a penes interromputs.
Qui no sigui capaç d'exercir el control de si mateix, de sacrificar els
impulsos naturals, de seguir moltes vegades la línia de major resistència, pot despedir-se de tota vida noble i de tota empresa gloriosa.
Sense esforç i àdhuc sacrifici, no hi ha grandesa ni fecunditat. Els
genis mateixos no són una excepció. La història declara falsa i pueril la teoria romàntica del geni, segons la qual seria aquest una força
enterament innata, semiconscient i quasi deshumanitzada—a tali de
força natural o de possessió diabòlica—la qual produiria les obres
mestres sense esforç i quasi sense deliberació, talment com elabora
l'ostra les seves perles. Qui s'hagi ocupat de la història de les ciències i de les arts, sap la quantitat d'esforços, de temptatives, de decepcions que representa cada pas en ferm que ha pogut fer la humanitat. Si el geni no és la paciència—com diu exageradament Buffon
—no coneixem cap geni autèntic que no hagi, per mitjà d'esforços
pacientíssims i molt sovint heroics, mobilitzat i augmentat el capital
inicial que l i regalà la naturalesa. Podríem comprovar-ho amb els
exemples de genis tan indiscutibles com Sant Tomàs i Balmes, M i quel Àngel i Rafael, Newton i Pasteur, Wagner i Beethoven..., però
ens sortiríem del nostre tema.
És ara manifest que el luxuriós és incapaç de practicar aquesta
sèrie d'esforços metòdics i perseverants. Acostumat a cedir als brutals estímuls del plaer, no sap imposar-se sacrificis; afeblit en l'organisme i en la voluntat per un seguit d'abdicacions, ha perdut l'hàbit de posar en joc les molles de l'energia; envilit als propis ulls per
la consciència de tantes derrotes ignominioses, ha acabat per perdre
la confiança en si mateix, i sols l i resta la perspectiva d'anar rodolant pendís avall com un còdol qus es precipita a un fanguissar.
La vida superior és, pel contrari, una ascensió contínua, panteixant,
però gloriosa, plena de renúncies voluntàries, però curulla de conquestes i satisfaccions internes. No es pot donar una antítesi més
radical. És el que ens proposàvem demostrar en aquest article.
LÓPEZ PELAF.Z LOS siete pecados cdpitalcs, pàgs. 59-()0. Hcrder. 1912.
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No volem terminar-lo sense un advertiment que per a la majoria
dels lectors serà, tanmateix, sobrer. La relació que hem defensat entre la castedat i la vida superior no és una equació matemàtica, ni
una llei tan absoluta que no comporti cap excepció. Sabem que s'han
donat casos en què el geni, o un grau notable d'eficiència cultural,
anava aparellada a una vida innoble i disbauxada. Però àdhuc en
aquests casos, la unió ha estat la del paràsit i l'organisme principal,
absorbint aquell gran part de l'energia creadora. Un gran escultor
modern, que va morir sense donar la seva mesura justa, deia en el
seu llit de mort: "Si hagués viscut com un frare, hauria estat un M i quel Àngel." Potser l'expressió sigui excessiva; però quan hom compara la vida i l'obra d'un Byron, un Musset, un Verlaine, un Wilde...
s'experimenta la mateixa angúnia que si en un mal somni veiéssim
desfilar una processó de pàl·lides fantasmes, coronades de llor enmusteït i amb una ampla ferida al flanc esquerre, per on s'escola la sang
més generosa.
JOSEP PUIGDESSENS, C. M . F.

LA SANTA D E FLORÈNCIA *
{Continuació)
XIV
FINALITATS DE LA SANTIFICACIÓ DE LA SANTA.—Des de mitjans
del segle x v i a mitjans del XVII, apareixen en el firmament espiritual
d'Itàlia dos grans signes, talment culminadors en el decurs de la
història, l'un darrera l'altre, Santa Magdalena de Pazzi (1566-1607)
i Sant Josep de Copertino (1603-1663) l . A què obeïen aquests dos
esplendorosos Canelobres, penjats en el mateix Cel, els quals llançaven vivíssimes fulgors per tot l'univers i deixaven esbalaïts els savis
d'aquest món? El curs del present estudi ens emmena a esbrinar-ho.
Assenyalem, de bell principi, el fet constant que el Senyor, en
atorgar algun do extraordinari a una ànima determinada, es proposa de fer-la apta per a treballar d'un mode transcendent i sovint perdurable en el major esplendor i dilatació del seu reialme i , en definitiva, per a un augment notable i continu de la seva glòria.
L'angèlic mestre Sant Tomàs ja es complavia a constatar-ho
I la santa Mare Teresa de Jesús escrivia: " E l Senyor, com que coneix tots per al que són, dóna a cadascú el seu ofici, el que més convé a la seva ànima, i al mateix Senyor i al bé del proïsme" 3. I Sant
Joan de la Creu, parlant del dardell d'amor fa constar que "poques
ànimes arriben a tant com això, però algunes hi han arribat, principalment les d'aquells la virtut i esperit dels quals s'havia de difondre en la successió dels seus fils, atorgant Déu la riquesa i valor
* VCRÍ'S el fascicle de setembre últim.
' D'aquest Sant vàrem parlar a la revista E l Buen Consejo. dels P P . Agustins
de l'Escorial (26 maig n » 6 ) i en la Novena en honor de San José de Cnpertino
tiara alcancar un feliç examen, que vàrem traduir de l'italià (Barcelona. Tipografia
Catòlica del carrer del Pi. 1907). Cf. Vüa di S. Giusep/ie da Copertino. pel P. FELIP ÜATTARI. franciscà conventual. Osimo, 1898.
3 Huiusmodi privilegia gratiae quae dantur aliquihus praeter 'egem Qominunem. ordinantur ad ntiiitatem aliorum {Summa Theolof/ica. p. I I I , q. X X V I I .
art. ,VI. in corp.).
3 Camino de Perfección, XVIII, 3.
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als caps en les primícies de l'esperit, segons la major t) menor successió que havien de tenir en llur doctrina i esperit" 4.
I si passem a l'ordre pràctic, ultra el cas del dardell, en Fe nua,
de Santa Teresa de Jesús Infant, que el text de Sant Joan de la
Creu ens fa recordar, ens trobem altra vegada amb els de Jeremias
i Sant Joan Baptista. Del primer diu la Sagrada Escriptura després
d'haver parlat de la seva santificació: "Jo t'he fet profeta entre les
nacions" (ler. I , 5). I de Sant Joan Baptista: " E l l convertirà gran
nombre de fills d'Israel al Senyor, llur Déu. I ell precedirà davant
la seva faç amb esperit i virtut d'Elias a convertir els cors dels pares
envers els fills i els inobedients al prudent sentir dels justos, a preparar al Senyor un poble perfecte" (ST. LLUC, I , 16-17).
Així el gloriós reformador Sant Gaietà de Thiene era l'objecte
d'un prodigi equivalent puix "nin encara... l'Esperit Sant se l i va
aparèixer en forma de colometa un dia que estava dins el jardí.
Donà tres voltes damunt el seu cap i l i digué: La pau sia en tu per
a sempre. 0 Gaietà! Vés alerta a no perdre-la!" 5. I del benamat
Patriarca Sant Felip Neri, que havia de sostenir una actuació tan
decisiva i delicada en els destins de l'Església universal durant una
època plena de conseqüències transcendentals, hom sap que, als
29 anys, trobant-se per la Pentecosta (1544) a les catacumbes de
Sant Sebastià, va davallar als seus llavis un globus de foc, i d'ells
al seu cor, restant aquest tan dilatat que l i provocà l'encorbament
de les dues costelles que fan com paret a l'esquerra del cor 6.
Aplicant ara les consideracions que acabem de fer al cas de
Santa Magdalena de Pazzi, podrem deduir que la finalitat de la
santificació de la Santa i la seva estupenda vida sobrenatural en
aquest món obeïen a tres finalitats, a saber:
1. — A constituir-la víctima extraordinària per damunt la pestilència enormíssima que planava sobre la societat humana, tan polida i perfumada, d'aquell temps.
2. — A ésser receptora adequada d'una inefable efusió i dilatació
de la Saviesa i de l'Amor, per a confusió del poder de les tenebres.
3. — A disposar-la perquè, en sortir d'aquest món, fos ja apta per
a un màximum de vida activa, o sigui, per a guiar un fort estol
d'hosts celestes en la lluita amb l'imperi de les tenebres.
* Llama de amor viva. Cançó I I , núm. 12 (Obras. vo!. I V . p. 138. Burgos. 1931)* Vida de San Cayetano. pel P. RAFAEL PERSONÉ, C . R-, traduïda pel P. J . L l a brés. C. R.. cap. I. pas. 6 (Palma de Mallorca, 1910).
* Vita di S. Filippo Neri. del CARD. CAPECELATRO, Uib. I , cap. V I . p. 160 i se(tiients (Roma. 1889).
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Per a la millor valoració i comprensió de la primera finalitat, cal
remarcar que feia segles i segles que eren en plena davallada la puixança mental de la humanitat, el seu espiritualisme i les grans construccions sintètiques que encara admirem en els nostres dies. Hom
havia anat passant del lleu i alt estil gòtic al Renaixement materialíssim, dels grans monuments de pedra i de l'esperit, com les catedrals de l'Edat Mitjana, les Summes Teològiques i els frescos del
Beat Angèlic, a les Madones de braços revinguts, de la substantivitat a la perifèria, dels grans ideals al preciós verbalisme, del grau
més alt d'abstracció humana exigit per l'Ontologia al grau inferior
de les ciències de la quantitat, i a l'encara més inferior de les ciències físiques, davallada 7 que havia d'arribar els nostres dies al seu
grau més ínfim amb una marcada preponderància de la transcripció
documental, de les col·leccions d'objectes, i d'impressions impecables.
Aquest fenomen de la civilització europea, tan semblant als períodes atenès, alexandrí i bizantí8 de la cultura grega, brollava d'un
gran afebliment ètic d'algunes constel·lacions directores.
De primer, els béns miserables i els honors buids i passavolants
d'aquest món. que cap atenció no mereixen, tan ben apuntats pel
Dant, per bé que amb notable exageració:
.. .l'Evangelio e i Dottor magni
son derelitti, e solo ai Decretali
si studia, sí che pare ai lor vivagni.
(Paradiso, I X , 133-35)
I l'embofegament, després, de la ciència, la qual, viscuda en plena inflor i assetjada per miserables competències personals, anava
a parar a la Babel de la decadència moral i científica dels segles
X I V - X V . Així, afeblides aquelles grans constel·lacions que dissimulaven llur buidor interna amb l'aspecte de múltiples esplendors perifèriques; bon xic abandonades les masses humanes, eren aviat aprofitades per l'enemic de la nostra natura, que les anava desvinculant
de l'ordre sobrenatural fins a entrar de ple en la desorientació i en
7 Cf. els nostres estudis Et concet·tc de la Filosofia en la cultura catalana actual ("Quaderns d'Estudi" del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat, vol. X V ,
núm. 54. gener-niarq. 1923). i Intorno alia restaurasione delia Filosofia di S. Tommdso d'Aquiuo ("Xenia Thomistica", vol. I, p. 87 i ss., Roma. 1925).
" V . la nostra obra L a Ck·ililzdció Bizantina (Enciclopèdia Catalana, vol. X V ) ,
Barce'ona. 1919.
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les tempestes que havien de determinar els trasbalsaments dels nostres dies.
Era en el moment més simptomàtic d'aquesta gran crisi que va
aparèixer un tipus nou de vida religiosa, els Clergues Regulars fundats per St. Gaietà de Thiene en 1524, i després els de la Companyia de Jesús per St. Ignasi de Loiola (1540), i en 1586 els Clergues
Regulars ministres dels malalts instituïts per S. Camil de Lelis, en
1597, els Clergues Regulars Pobres de la Mare de Déu de les Escoles Pies per St. Josep de Calassanç. Aquests gloriosos fundadors,
emmenats per una visió sobrenatural i realíssima d'aquells temps,
centren fortament les substantivitats monàstiques, revestint-les
d'una simple tuniceHa0.
Així sobreeixia en activitats i gosadia la sang, sempre jovençana, vessada, en plec, a torrents per tantes víctimes voluntàries com
s'havien anat aniquilant en passats segles: així eren coronats els
esforços victimals i contra corrent d'aquells gloriosos reformadors
que, com el Beat Baptista de Màntua, passaven, fracassats, d'aquesta vida10, o com el Beat Joan Soret11, eren possiblement llançats
violentament; així, després de tants i tan inútils advertiments, la
Justícia de Déu, esguardant la seva major glòria, puniria el secular
enduriment d'aquelles constel·lacions, recolzades llavors en ineficients
canvis de temps, les quals es trobarien a segon terme fins que tornessin — com ja van tornant — a llur centració completa.
I al cimell i al llarg d'aquesta nova ofensiva mundial — triomf
etern del Crist sempre jove — , el magne calvari de Santa Magdalena de Pazzi, transformada del tot en Déu i encesa, fins a vessar,
en flames divines, la qual, també sense treva i amb tota llei d'armes,
era destroçada de mica en mica per les hosts de Satanàs en mig
d'angúnies i d'agonies inefables. Plana encara la sang d'aquesta
gran víctima i circula amb fort ímpetu pels escondits reguerons de
la Santa Església i particularment per les noves constel·lacions monàstiques fins a l'última d'elles que, en els temps novíssims, haurà
de convergir amb el Profeta del Carme i les seves gèneres. Amb
' Cf. Autobionrafia de Santa Teresa, cap. X X X I I , núm. 11. Vida de San Luis
GoiWf/a, pel P. VIRGILI CEPARI, p. I, cap, V I I I , p. 99 (Barcelona, 1891) i la visió
i complantes de Sant Alfons Rodríguez en la Vida de Sant Pere Claver, per Mossèn JOSEP ARDERIU (pp. 4-5. Foment de Pietat, 1929).
10 Cf. Vita del B. Battisla Spapnoli, pel P. JOSEP FANUCCHI. Lucca, 1887.
" Bibliotheca Carmclitdna del P. COSMA DE VILLIERS. vol. I I , col. 99 (reedició
de Roma, 1927),
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pregon sentit, canta el Carme antic a les Laudes de nostra Santíssima Mare:
Hinc et jluenta proruunt
Quae arens eremus ebibat
Deserta queis et invia
Laeto virescant gramine.
Lleure tindrem més endavant d'esgranar a pler la permanència
de la Santa, durant cinc anys (1585-90) en el famós Llac dels lleons.
Constatem, ara com ara, que ella es va lliurar sense reserves, i fou
lliurada pel Senyor sense contemplacions, a les màximes creus de
la vida claustral,2.
Era ben bé l'Amor Inefable que llançava al cim del Carme militant una de les víctimes més perfectes del Cristianisme per a provocar grans esclats de misericòrdia en el reialme de la Santa Església. Per a capir un xic l'abast d'aquesta afirmació, vulgui el
lector seguir atentament la discreta lletra que la Santa adreçava
al Papa Sixte V des del seu monestir de Florència. Diu així:
" A l Papa Sixte V.
En nom de l'antiga i nova Veritat, al Summe Pontífex i Vicari
de Crist a la terra, el Papa Sixte.
La inútil serventa de l'antiga i nova Veritat, obligada per l'amorós i occit Anyell i Humanat Verb, vostra indigna filla, i serventa de Jesucrist.
Impulsada de l'Esperit Sant, obligada i moguda per aquell Humanat Verb, us prega i us força (per a dir-ho així) en virtut de la
Sang d'aquell Humanat Verb, amb les entramenes de la seva ànima, a voler escoltar el que Ell vol de Vós, Vicari seu, per mediació
meva, tan ignorant criatura i indigna esposa i serventa seva.
Això és que renoveu la seva esposa Església que us ha estat
lliurada en cura i custòdia, i no vol el Cap nostre, Crist Jesús, que
prengueu aquesta voluntat i obra seva mogut per cap criatura sinó
pel Creador i suprem Monarca de l'univers.
13 "Scparabo me. iiiquít aliquis, cum paucis bonis. cum illis mihi .bene erit...
quid mihi est rationem habere cum turbis? Bene: pauci ipsi boni. de quibus turbis
'unt eliquati? Si tamcri iosi nauci omnes bo^i: tamen bona coRitatio humana, laulabilis. esse cum talibus qui clegerunt vitani quietam, remoti abs strepitu populari.
a turbis inquietis a magnis fluctibus saeculi, tamquam in portu sunt. lam. ergo. ibi
gaudium illud? Nondum: sed àdhuc getnitus, àdhuc sollicitudo tentationum. Habet. enim a'iunde et portus aditum: si portus aditum ex nulla parte haberet. nulla
in eum navis mtraret: oportet. ergo, ut ex aliqua parte pateat: aliquando, auteni.
per eam partem qua patct. ventus irruit: et ubi scopuli non sunt. naves se inviccni
collisac confringuntur. Ubi. ergo. securitas. si nec in portu?"; Sant Agusn
Enarratio in Psalmum X C I X , 8.
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I haveu de saber que no us mancaran pas adjutoris i cooperadors per a l'obra de Déu, els vostíes súbdits, els ministres de la
sang; els quals són la dolça Companyia del dolç nom de Jesús; els
seguidors del gran patriarca i predicador Domènec. Els altres seran els pobres i novament florits en la vostra i nostra Església, imitadors del gloriós Francesc de Paula, els quals ha elegit i preelegit
la dolça bondat i benignitat de Déu per a reduir a Ell les seves
ovelles, per mitjà de Vós, el seu pastor fidelíssim, i no sé que pugueu fer això sinó imitant el veritable pastor. Verb encarnat, el
qual deia que el veritable pastor posa la vida per les seves ovelles,
i el mercenari no ho fa així. I deia encara l'antiga i nova Veritat,
que crec que és sempre davant els vostres ulls, que el veritable
pastor es coneix amb les obres que fa. I bé va mostrar el gloriós
campió, Pere Apòstol, que no era mercenari, ni llop rapaç, el qual
tan aviat es va fatigar i , a la seva fi, va posar la seva vida pel seu
Cap, Crist, al qual deu la Vostra Santedat, en tots els seus actes,
fer per imitar; puix encara que no haurà de posar la pròpia vida i
sang, no per això ha de deixar de tenir el mateix desig.
Car no serà pas tasca menys fatigosa, caríssim Pare (que vessar promptament la sang, que vessar promptament la sang, que
vessar promptament la sang, ho dic), el reduir tantes i tan extraviades ovelles, de l'un i de l'altre sexe (per a mi de profundissim
dolor, i , per a Vós, tal com crec, de no menys pena), consagrats i
consagrades a EH, la qual tasca es desig en mi, i per a Vós en potestat i voler, i al Déu eternal, voler que sia executada, el qual us
mogui i impulsi per a realitzar aquesta obra. Que no ha d'ésser pas
pre~a amb negligència i vacil·lació, sinó com és, en veritat, la voluntat de Déu.
Havem arribat al temps determinat, i la mateixa veritat sap que
jc no mento: i la importància d'aquesta tasca és de tal qualitat com
la Sang de la qual vos teniu les claus; i es pensa la inúti! i miserable serventa seva que bé capeix i penetra de quanta importància
sia la Sang de Crist.
Ara, el posar-la en execució és en la voluntat vostra; que no
puc ni vull creure que així no sia, majorment sabent com sé que teniu la potestat de fer-ho, recordant-me d'aquelles paraules que va dir
la summa Veritat al seu primer Vicari Pere, i a Vós. el seu successor, que us donava tal i qual autoritat, que el que Vós lligareu o
deslligareu a la terra, deslligat serà i lligat al cel: de la qual autoritat, deu la Vostra Santedat, en tal obra, amb summa prudència
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servir-se i mostrar-la, no mancant, però, gota en Vós la pia misericòrdia, prenent l'ham del dolcíssim Verb Humanat dic, del Santissim Sagrament i la seva paraula. N i mai no vulgueu tenir tancada
la fontana de la pietat, tenint tothora a disposició la clau que teniu
per a donar als súbdits i ministres vostres la Sang de la dolça Veritat (considerant també sempre a qui la dóna), a fi que, així mateix, la puguin ells, amb tota lliberalitat, comunicar als altres.
I , per favor, que no en sigueu pas avar, talment com no ho va
ésser la dolça clemència del Pare Etern en donar-nos el seu Verb,
i el Verb en donar-nos la seva Sang, el qual, damunt l'arbre de la
creu, ens ho va donar tot. No gens menys invito la Vostra Santedat a servar i observar el mode que li explicaré, el qual és que ofereixi a la consideració d'aquestos religiosos consagrats a Déu el
preu de tal Sang, i l'obligació que van adquirir en la professió i els
vots, i així, encara, la potestat que teniu en donar-ne o privar-ne.
Perdoneu-me, Santíssim Pare, si us tracto amb massa presumpció,
car hi sóc obligada pel zel del meu Espòs i primera Veritat.
Sí, sí: feu conèixer el preu d'aquesta Sang. No puc, però, deixar de manifestar el que entenc que avui a molts és escondit. i de
Vós ha d'éser conegut pel grau i potestat que teniu, vull dir, del
gran i indissoluble vincle que aquests religiosos contrauen amb Déu
en llur professió, el qual avui en la santa Església i vostra cara Esposa, segons crec, és tan poc observat, principalment la santa Pobresa. I el que és pitjor, m'atreviria a dir, per bé que mínima, ho
dic entre Déu i Vós, el seu Vicari, que tal ignorància és gairebé en
tots els principals membres de Vós, llur Cap, i romangui en l'interior
de la vostra consciència, la qual cosa podeu molt bSíí conèixer en el
tractar que feu amb els vostres súbdits, veient llur condició. Això és,
per a mi, de pregon dolor, i ho dic entre Déu i Vós.
L'altra cosa és la santa Obediència tan solemnement professada
i amb vot fet en mans dels vostres ministres i superiors nostres. D'altra part, no dubto que si la Vostra Santedat fa observar els dos principals, això serà per aquell que es trobarà en tal estat caríssimament
abraçat. Sé, sí, que prou notori és això al seu Vicari a la terra, força
més que a mi, mísera miserable; de quanta importància sien les
promeses a Ell fetes; la ignorància, però, que impera en tants i tantes
que han fet tal jurament em Ta dir aquestes paraules a la Vostra
Santedat. Clama fortament, avui, la Sang de l'occit Anyell davant el
seu Pare, misericòrdia i venjança per als seus consagrats Cristos i
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rebel·les esposes; el qual us invita a Vós, el seu Vicari, a imitació
seva, a despullar-vos tot de Vós i de totes les coses que són sota Déu.
Lliureu-vos, lliureu-vos. Santíssim Pare, a tal imitació, dic, a despullar-vos, tot, de Vós mateix i vestir-vos d'Ell, com bé deia el consort el lloc del qual ocupeu, que ens despulléssim de nosaltres mateixos i ens vestíssim de Crist: Induimini Dominum lesum Christum;
talment com aquell occit Anyell, damunt l'arbre de la Creu, us donava
l'exemple, oblidant-se (per dir-ho així) en tot, de si i del seu nobilíssim ésser, donant la vida, la sang, l'honor, les riqueses—les quals
mai no va voler tenir—per a les seves ovelles, de les quals Vós haveu
de tenir summa custòdia. Esguardi, esguardi, la Vostra Santedat l'occit Anyell a la Creu. Sí, sí, inviti els seus súbdits i pares i superiors
nostres després d'Ell, a ésser coadjutors en tal obra.
No fa avinent ni cerca la dolça Veritat que tal renovació sia feta
en una sola ciutat, o en un castell, sinó en tot l'univers, perquè tot
l'univers és posat sota el seu poder. En tota ciutat i lloc hi ha els qui,
després de vosaltres tenen el lloc vostre, els quals podran executar i
fer executar el comandament vostre i el voler de Déu. No temi, ja,
no temi la Vostra Santedat en fer tal comandament, dolcíssim Pare
i Vicari de l'occit i enamorat Anyell, Crist Jesús. I si es sentís patir
i trobar-se en penúria, vagi al pit de la seva Esposa, que el nodrirà amb
abundor. I prengui com a nutritiu la dolça Caritat, la qual no solament el confortarà i l i donarà nodriment i fortalesa, ans encara farà
que Déu sia en ell, segons que diu el dolç Joan: Qui és en caritat.
Déu és en ell, i ell en Déu. Remembreu, així mateix, el que diu J'altre enamorat. Pau, que Déu dóna el poder d'obrar a aquell que E l l
ha elegit. No dubto pas que si resteu en el pit de la vostra dolça
Esposa i abraceu la santa Caritat, no deixareu pas d'executar la magna i grata obra de Déu.
Ara, havent acomplit el voler de Déu, estant, també, en la mateixa unió amb el meu Espòs, no puc encara deixar de dir-vos, com
sóc obligada d'aquest Espòs meu, el Verb, dolça Veritat, amb vostra
voluntat i llicència, a escriure als esmentats Col·legis, dic, de la Companyia i Col·legi de Jesús; del Patriarca Sant Domènec i de la Confraternitat de Sant Francesc de Paula, desitjant de fer-ho tot segons
el beneplàcit de la vostra Santedat.
Humilment postrada als vostres sagrats peus, us demano llicència
per a poder-ho fer, i encara, per a altres vegades, llavors que tingui
avinentesa de fer-ho per la mateixa causa, esperant que no serà pas
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gens en perjudici de la vostra dolça esposa l'Església, principalment
quan hom sabrà que ella accepta tal obra; no deixant, encara, de
fer-ho amb la bona intel·ligència de l'Ilm. Cardenal Pare nostre Arquebisbe, semblant a Vostra Santedat que qui en aquesta ciutat té
el seu lloc, ha d'ésser sabedor de tot.
Perdó us demano de tot el que fos superflu a l'aspiració i voler
de Déu, i quan us fos semblant que no era aquesta la voluntat de
Déu, us en demano condigra penitència, i suposant que ho sia, us
dic que, amb Pau Apòstol, sóc disposta a ésser separada de Déu, amb
què sia acomplida la seva obra.
I com inútil serventa us demano la santa benedicció que sempre
romangui en la Vostra Santedat la dolça Veritat i increada Saviesa.
Jesús, Maria, sien tothora en els nostres cors.
Florència, al nostre monestir de Santa Maria dels Àngels, nrop
Sant Fridià, el dia 27 de juliol de 1586.—La humil serventa de l'Huntanat Verb, SOR MARIA MAGDALENA DE PAZZI" 13.
Com responia la justícia de Déu a l'estat de coses, tan ben resumit en la carta anterior, ho explicava la Santa en les revelacions
0 intel·ligències—fortament colpidores i semblants als nostres temps—
que rebia el dia 12 de febrer de 1584. Diuen així:
"Després ens deia que veia Déu ésser ara fortament provocat
per la munió dels pecats que són fets en tot el món. però particularment per aquells que es fan a la ciutat de Florència, a enviar el
càstig i fer plena justícia. I veia Jesús amb dos dardells a la mà
que els trametia avall, cap al món.
El primer, entenia que era la ignorància del bé i de totes les
coses de Déu; que és, cert, gran meravella—deia ella—que hi ha
avui enteniments tan aguts i subtils, i fa l'efecte que les criatures
res no sàpiguen del que sia l'honor de Déu i llur salvació, car tot
llur entendre i saber, el posen en la supèrbia, en l'avarícia i en fer
mal a llur pròxim, i en altres vicis i pecats. D'on, són després obcecats, que no poden capir les coses de Déu i el que pertany a la salvació de l'ànima pròpia. I això és un càstig grandíssim i ocult que
tramet ara Déu sobre tota la terra generalment, a totes les criatures.
*•
"En segon lloc, ens esgranava l'altre càstig, dic, l'altre dardell,
1 veia que el trametia Jesús particularment sobre la ciutat de Florèna 24Ç.

S. Maria Afaddalena de Pdszi, Biblioteca dei Santi, vol. 24. Milà. pp. 2244
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eia, encara que l'enviés també a altres països particulars, i era la
mortaldat de les criatures, el qual dardell entenia que hauria fet
gran estrall de mort. Però a l'instant que Jesús el llançava, topava
aquest dardell amb un gran riu i allí s'ofegava.
" I em fou fet entendre que aquest gran riu era la Sang de Jesús,
la qual contínuament li era oferta pels elegits. I , si això no fos així,
que veuríem el que faria aquest dardell de la mortaldat, principalment a la ciutat de Florència." (Ob. cit., pàgs. 86-87).
PERE M . BORDOY-TORRENTS
{Continuarà.)

ENQUESTA SOBRE E L PROBLEMA
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. —És lícit que l'amo es reservi el dret d'explotar pedreres i mines?
4. —Qui ha de portar la direcció del cultiu, l'amo o el conreador?
5.—Quin contracte és més just, el de parcel·la 0 el d'arrendament?
6. —Què és més influent en la quantitat i qualitat de la producció,
els elements naturals {terra, pluges, sol, etc.) o d treball de l'home?
7. —Per 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 SR. JOAN GARRIGA MASSÓ, VICE-PRESID E N T D E L ' I N S T I T U T AGRÍCOLA CATALÀ
DE SANT ISIDRE
1 El fet que el conflicte avui encara després de dos anys d'agitació estigui circumscrit a una part del nostre camp (aproximadament
un quart de la total extensió del territori i un terç de la que podríem
dir-ne terra de conreu) ja demostra que no existeix un problema
únic i general.
En les terres de vinya, en general, donada en parceries derivades
dels antics, i avui quasi estingits, contractes de "rabassa", existeix
des de fa temps un plet entre propietaris i conreadors, el qual s'ha
anomenat "problema rabassaire" les solucions del qual de caire purament jurídic res no tenen a veure amb les reivindicacions de la
pagesia en terres de regadiu generalment contrar'ades a base d'ar-
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rendaments a metàl·lic, i que tenen un caire purament econòmic;
però aquests problemes no tenen res a veure amb els del conreu forestal o amb els tractes de l'engreix de bestiar, dit per alguns "socitas" que en les comarques gironines de terres muntanyenques és el
típic dels seus conreus; això sense parlar de la parceria a mitges
lleidatana, o de la "quarta perpètua" del Pla de Bages, que ofereix
característiques especials.
Catalunya és un mosaic de fórmules contractuals que una tradició de llibertat civil ha anat afinant i perfilant de manera que poden
considerar-se veritables "tirabuquets" de l'enginy jurídic i del sentit
pràcticament sccial del nostre poble, el qual, instintivament, ha
anat amb el temps i d'una manera instintiva orientant-se en l'aspecte
social en forma que no podran, per molt que facin, millorar els actuals pseudo-tècnics de la flamant cridòria socialista; els que ja estem de l'altra banda de la barricada sabem que aquest energumènic
aldarull més es deu a ignorància que a veritable febre de reformes,
i que la barroera manca d'educació en les formes de manifestar-se
és el que agreuja encara més aquestes qüestions que, tractades en
termes de bona fe, foren fàcilment solubles.
Es tracta d'un allau d'ignorància que segurament passarà, però
que de moment fa mal i és difícil de contrarrestar.
Vol dir això que nego l'existència d'algunes esporàdiques reivindicacions obreres en algun lloc de Catalunya? No.
El que hi ha és que, en general, a Catalunya no existeix problema obrer del camp, per manca de proletariat agrari.
Els obrers del camp a Catalunya, en general, viuen en règim de
família amb els seus patrons i els escassos verament classificables
com assalariats, ni formen, en el fons, classe a part dels patrons, que
són, en general, parcers o petita burgesia rural amb els quals estan
els obrers lligats fins per llaços familiars, ni hi romanen tota la vida,
sinó que sol tractar-se d'un estat transitori, fins que troben acomodament més estable per a conrear terres per compte propi. El jornaler veritable sol ésser foraster i transitori en èpoques determinades. En molt escasses comarques i en comptat nombre d'individus
poden considerar-se com inclosos entre els qui plantegen problemes
de caire social, ja que, per raó de ia seva escassa importància són
sempre els conflictes resolts per procediments quasi familiars de conciliació.
Pot d-r-se, doncs, en conclusió, que no existeix a Catalunya problema social agrari, que els conflictes actuals són de caràcter civil.
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econòmic o polític i que tenen formes particulars no ja cada comarca, sinó fins dintre d'una mateixa comarca, dins de cadn poble.
2. En el que he dit per a respondre la primera pot traslluir-se
la impossibilitat quasi absoluta de cercar solucions generals de tots
els problemes concrets de cada localitat.
Si ens apartem de les utòpiques fórmules del socialisme o comunisme doctrinari, que avui ja estan passades de moda arreu del món,
però que veiem encara predicar al nostre país com una novetat avançada, cal, per tractar seriosament aquests problemes i soluciorar-los,
que cerquem les solucions justes per procediments casuístics i adequats a cada cas concret. Un per a les rabasses, altres per a les parceries arbitràries, altres per als arrendaments desproporcionats, i en
cada comarca i en cada poble cercar els acomodaments que la realitat planteja de diferent manera en fins i tot en cada finca.
Un exemple ho demostrarà. AI Panadès, les aspiracions rabassaires poden concretar-se en la de convertir les parceries en arrendaments a metàl·lic redimibles en condicions avantatjoses. En canvi,
a les comarques segarrenques, de la muntanya lleidatana, la lluita
és contra els arrendaments a metàl·lic i eri favor de les parceries, que
consideren menys gravoses i més fàcils de suportar i complir. El
contracte de "socites" per a fer el negoci d'engreix de bestiar, exigeix la fórmula associada, impossible d'exercir amb l'arrendament a
metàl·lic que alguns aspiren a convertir en el contrracte únic legal de
conreu de terres.
Això no vol dir que no puguin concretar-se normes generals més
aviat de procediment que permetin d'establir els camins de solució
dels actuals conflictes i els que puguin venir. Sempre que es vol, acaba per trobar-se un punt de vista sintètic.
En el nostre cas fóra el procediment per a tramitar tota mena de
qüestions derivades dels contractes de cultiu de la terra.
La moderna concepció socialista ha trobat la fórmula dels comitès paritaris, comissions mixtes o arbitrals, etc, etc. La idea en
sí no és equivocada, però, en canvi, el que fa que aquests camins
siguin d'absoluta ineficàcia pervé de la manca de bona fe en els nomenaments de vocal i de president sobretot, al mateix temps que
l'aire burocràtic que tot seguit se'ls dóna.
No, per aquest camí no es va enlloc.
Però, si en lloc d'un organisme burocràtic comarcal, que forçosament s'ha d'omplir de paperassa, es creaven unes juntes de veïns
a cada poble, formades per dos o més propietaris i parcers amb ju-
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risdicció purament conciliatòria que resolguessin les demandes de
revisió de contractes que se'Js oferissin, però sols per vies oficioses
i de concòrdia, crec que s'arribaria a terme.
Però amb dues condicions.
Primera: Que haguessin de resoldre els punts que se'ls sotmetessin d'acord als costums locals, i en segon lloc, que fossin nomenats,
no en la forma actual en què cada part es nomena els seus representants, sinó a la inversa: que els propietaris nomenessin els representants dels conreadors i aquests els representants dels propietaris.
Això exerciria una influència decisiva en l'èxit del funcionament
d'aquestes comissions o juntes.
Efectivament. Ara, cada estament nomena els seus més aferrissats capitostos i més ferms defensors del respectiu punt de vista.
Resultat, que les comissions, o comitès paritaris, o mixtos, o com es
vulguin anomenar, es formen amb vocals intransigents i sectaris. En
canvi, nomenats com jo dic, cada part escolliria en el camp contrari
els més equànimes, els més-assenyats i el conjunt es formaria de vocals ben intencionats que cercarien solucions de concòrdia. I si ni
així no s'assolia, crec que ía mateixa comissió podria portar els casos excepcionals de discòrdia a la resolució amb caràcter ja arbitral
davant de l'Enginyer cap de la més propera estació agronòmica o
institució oficial de caràcter agrícola, i el tècnic, amb l'assessorament
dels vocals dits, resoldria els cascs en definitiva, i sense apel·lació.
Algú dirà potser que vull guarir un greu mal amb aigua beneita.
Xo: és l'experiència que em fa parlar i crec que els qui em llegeixin
coneixent el problema em donaran la raó.
Si la llei actual, anomenada de Solució dels conflictes del Camp,
fos substituïda per una altra d'inspirada en la meva proposta, crec
que abans d'un any a Catalunya ja no es parlaria de conflictes agraris.
Perquè resolt l'actual aldarull polític camperol, a la nostra terra
no queda res. Era abans un tòpic de tots els sociòlegs, entre els
quals es pot comptar el cèlebre Demoulins, que creà a França l'escola
del positivisme social a base experimental que a Catalunya no podia
existir un problema social agrari. I és veritat. No hi ha tal conflicte
social, sols hi ha un conflicte polític, tot el més, amb derivacions j u rídiques, econòmiques en algun cas; però res de lluita de classes,
ni de transformació del dret de propietat. El rabassaire vol ésser tan
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propietari com l'amo actual, i si no l i donen la terra així, no la vol.
Però d'això ja en parlarem en l'últim punt de l'enquesta.
3. Res com aquesta pregunta confirma el que precedentment
nem dit respecte a la varietat de formes contractades. Si es tracci,
d'una contractació per a cultivar la terra, és natural que sols hi entri
éí que fa referència al cultiu; en canvi, si es tracta de formes juríliques més complexes, com, per exemple, les que revesteixen éi caràcter d'establiment eufitèutic o similars, ja podrien discutir-se els
respectius drets de cada un dels dominis sobre les pedreres i mines.
És evident, doncs, que no es pot respondre d'una manera general.
Un arrendament anual a metàl·lic, no és el mateix que una rabassa
0 una quarta perpètua. Tot això mostra la necessitat de procedir a
l'específic estudi de cada contracte i de cada cas. I no es digui que
vull evadir la resposta concreta.
Avui tots els grans juristes, i els economistes moderns, estan
conformes que la propietat privada té un fonament sòlid que és al
propi temps el seu límit: l'utilitat pública. La societat garanteix,
regula, reconeix la propietat privada, perquè és l'únic estímul conegut per a assolir amb eficàcia la cooperació necessària de tots els
homes en les actuacions necessàries per a la vida social i com l'únic
mitjà de satisfer els fins humans. La propietat de cada cosa s'ha de
reconèixer en favor de qui pugui usar-la millor en benefici de tots.
Per això existeix el dret de propietat en favor del denunciant de mines i pedreres. Ara bé, en principi és lògic que el propietari, que representa l'interès permanent de tot el que sia riquesa persistent dins
de la propietat, tindrà un major interès a fer-ho produir, contribuint
així a la creació de riqueses econòmiques, per tal com, en general,
té majors coneixements, tècnica i mitjans de capital o crèdit, etc,
mentre que el simple arrendatari o parcer de les terres de cultiu sols
pensa en el seu interès transitori de la collita que s'acaba cada any
1 sols pot interessar-se per les explotacions de la terra que puguin
tenir fi dins del termini del seu arrendament. Això és, que no pot interessar-se degudament en l'explotació de riqueses que com les pedreres o mines no l i fórï possible d'explotar un cop finit el seu contracte. És, doncs, lògica la retenció del dret en favor del propietari.
Repeteixo, tanmateix, que el problema és divers, segons l'índole del
contracte existent entre propietari i cessionari de les terres de cultiu
i , per tal, no pot contestar-se la pregunta en termes genèrics.
4. —Altra pregunta que depèn de cada classe de contracte. En
l'arrendament metàl·lic, per exemple, és evident que el conreador és
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l'únic tècnic i director dels cultius; però en les formes associades,
és evident que l'associació ha d'ésser en tots els elements que intervenen en la producció. En aquestes formes, és evident que cal equiparar la participació de cada interessat a la d'un soci col·lectiu en
unes, comanditari en altres, i convé no sols atorgar el dret, sinó
imposar el deure de la intervenció del propietari en tots aquells casos en què la seva participació en les responsabilitats socials és equiparable a la d'un soci col·lectiu i pot redundar en benefici del conjunt.
Precisament, un dels greuges que els propietaris es tiren en cara
és Yabsentisme; és a dir, l'excessiu abandonament de la direcció tècnica i administrativa que fan molts propietaris en les seves finques.
L'eficàcia per a la societat resulta de la cada vegada major col·laboració dels dos elements, per tal que tots hi aportin el màxim de les
seves possibilitats. D'aqui la conveniència de salvar certes formes de
cultiu associat i de modificar-ne d'altres per a fer possibles aquesta
col·laboració tècnica i econòmica a més de la del treball. Perquè no
s'ha de considerar com a treball de conreu de la terra sols el llaurar-la o sembrar-la. És que el propietari que, treballant en les associacions professionals, influeix a crear un corrent d'opinió en favor
d'una mesura de govern que fa pujar el preu d'un producte o aconsegueix l'apertura d'un mercat, o afavoreix l'exportació i millora
els rendiments de l'explotació agrícola, no ha cooperat amb el seu
treball al resultat fent-lo més remunerador? És que els propietaris
que es preocupen de difondre les millores tècniques en els cultius,
ensenyant formes millors de conreu o mitjans millors de salvar-se
de malures, o introdueixen adobs més fertilitzants, etc, no cooperen
al treball de la terra? I no és aquest treball en ocasions una col·laboració tècnica? El conreador, en general, té una tècnica elemental
i deficient sols adequada per a conduir les terres que personalment
pot cultivar i que tenen per fi satisfer les exclusives necessitats familiars dins del migrat nivell cultural del seu medi; però tot d'una
que es tracta d'alguna acció més elevada j ^ r a l'economia general,
cal la cooperació de propietari en la direcció del cultiu tant des del
punt de vista econòmic com del social.
5.—Tots són justos, quan són amb justícia convinguts. Ja he
dit que l'economia agrària, amb la seva secular experimentació ha
perfilat la justícia de cada contracte en termes de fer-ne un veritable "tirabuquet" jurídic, que sospesa cada condició de les usuals,
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fent-ne quelcom de difícilment modificable i sols acomodable en el
més o menys a les circumstàncies accidentals de cada cas.
L'arrendament a metàl·lic és el mitjà que vagi a parar al conreador
Víntegre producte del seu treball; és, doncs, absolutament just, si la
quota és proporcionada a la renda justa de la terra, o capital deixat
en préstec pel propietari al conreador perquè aquest l'utilitzi per ferlo produir. Però si la renda o lloguer que es paga és excessiu, llavors
pot resultar un contracte fins usurari.
La parceria, en canvi, és més justa que l'arrendament, en els
casos en què és dificultós de precisar l'efectiu valor de la renda de
la terra i en tots aquells en els quals existeix una col·laboració de
treball directa o indirecta de propietari i conreador.
Econòmicament, l'arrendament és millor que la parceria, perquè el pagès posa més de si, fa produir millor la terra; però fomenta
l'absentisme, de manera que sols és socialment acceptable com a etapa intermèdia a la de la parceHació o compra de la terra pel conreador.
Tots els sociòlegs agraris, com Carles Gide,' Demoulins, Helferich, Filipovitz i tants d'altres, consideren la parceria en les seves
diverses formes com la solució ideal del problema social agrari, perquè fa desaparèixer el proletariat, convertint fàcilment en empresaris per compte propi els obrers manuals i donant facilitats per a
l'èxit fins als indotats de capital, cosa que no pot donar l'arrendament. Aquest obliga a tenir un capital propi i a més, al pagament
d'un cànon fix en anys de bona o mala collita; vol, per tal, previsions, reserves metàl·liques, crèdits, etc; en canvi, en la parceria,
cada interessat pren la part que li toca, acomodant-se als temps i a
les collites; això permet d'emprendre el negoci a tots els més indotats de capital, ja que aquest l'aporta tot el propietari; però no
estimula les activitats, que ordinàriament queden adormides i fan
que les parceries siguin característiques de les economies agrícoles
pobres.
No és, doncs, un problema de justícia, sinó de conveniència social, l'adopció d'una o altra forma de contracte, que, com hem dit
abans, ambdós poden ésser igualment justos i equitatius i convenents. En general, l'arrendament no és possible en terres de secà i
de collites molt eventuals i poc regulars; en canvi, és la fórmula
més adequada per a les terres de regadiu i economies riques. Per
això, al Llobregat no trobaríem contractes de parceria i , en canvi a
la Segarra, a les terres de secà, no trobarem arrendaments. És clar
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que cada un revestint nombroses variants, segons finques i fins segons classes de conreu.
6. —Té un caràcter tècnic tant marcat, que sols la tècnica agrària pot respondre. Els elements naturals estan de tan diversa manera repartits, que mentre hi ha terres en les quals quasi tot ho fan
els elements naturals, n'hi ha d'altres en què quasi tots és fill del
treball, i per això, de temps immemorial, aquesta diversa eficàcia de
les aportacions naturals i activitats humanes està compensada en
les diverses fórmules de contractació. Per exemple. Quan en una
parceria el propietari cobra el terç i el conreador els dos terços, és
que es calcula que la contribució de l'element natural és d'un terç
i que l'element de treball representa dos terços: si el tracte és al
1/4 o al 1/5, és que en aquesta proporció és avaluada aquella influència respectiva dels dos elements. En l'arrendament, és natural
que es pagui més o menys, segons les condicions naturals de la terra el facin necessari, perquè en ell es computa en un càlcul promedi
de renda fixa aquest valor d'aportació natural d'elements de producció que representa l'element terra, clima, proximitat a un mercat,
vies de comunicació, etc, etc.
É s . doncs, impossible de contestar concretament la pregunta, i
per això ho faig de l'únic mode que és possible de satisfer a l'enquesta.
7. —El que dic de la pregunta precedent dic d'aquesta. Els arrendaments són, en general, beneficiosos per a ambdues bandes si
es fan a terminis suficientment llargs.
Un arrendament a curt termini dóna per resultat que el conreador explota la terra excessivament i no hi gasta res. Esquilma i fa
malbé les terres; no planta arbres, que són de resultats sols productius a la llarga; en f i , el caràcter precari de la seva situació fa que
no l i convingui d'adoptar normes de cultiu intensament reproductives per la millora de la fertilització. A Catalunya, de fet, els arrendaments tenen caràcter indefinit. El pagès sap que, per costum, se
li respectarà el seu dret, mentre cultivi degudament, i gràcies a això.
hi posava en general no sols tot el seu esforç, sinó els seus estalvis,
i el propietari també ajudava amb adobs i plantacions que sabia
que l i eren de remunerador profit en un termini llarg. Això ha evitat
l'esquilmament de la terra i ha fet la riquesa de la nostra agricultura.
És de costum a Catalunya fer els contractes per terminis bastant llargs; però els que es feien en substitució de les rabasses arriben a termes de 50 i fins 90 anys i , pràcticamnt, són indefinits, al
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punt que són a centes les masoveries portades per tres i quatre generacions d'una mateixa família.
Els contractes, doncs, han d'ésser llargs, però rescindibles a voluntat, per casos de mala conducta d'algú.
8.—Comencem per afirmar que no hi ha tal principi adoptat en
cap teoria ni doctrina social, ni política, ni econòmica. Es tracta
d'un tòpic inventat pels sociòlegs de menor quantia que ens han
sortit ara flamants a Catalunya.
En tota teoria o economia capitalista, la terra és de qui la té
comprada i registrada en nom seu, i en les doctrines socialistes, la
terra és de l'Estat; ni en un ni en altre cas, del qui la cultiva.
El suposat principi és simplement un tòpic bàrbar acreditatiu
de la ignorància de qui el sosté.
Ara bé; en el socialisme de Henry George s'afirma la desaparició
de tota mena de propietats no fonamentades en el treball. Els beneficis obtinguts sense treball, és a dir, rendes, herències, super-vàlues,
etcètera, han de desaparèixer gràcies a l'impost únic creixent progressivament sobre els beneficis obtinguts sense treball; en aquella
doctrina s'afirma la desaparició del valor renda com una aspiració,
deixant sols una mena de dret d'usdefruit sobre la terra per al qui
la treballa, és clar que pagant a l'Estat el delme o contribució en
parts de fruits.
Però això no és el que es predica als nostres pagesos, que no en
voldrien saber res d'aquesta mena d'usdefruit, pagant parts al govern.
Si han de pagar part de fruits, s'estimen més entendre's amb
l'actual propietari que, en general, és menys exigent que l'Estat.
El tòpic, doncs, no té més valor que el d'un màxima demagògica
posada en voga sense cap valor efectiu, ni teòric, ni pràctic.
De qui, doncs ha d'ésser la terra? Totes les modernes teories
econòmiques i verament científiques, sota el punt de vista social, són
unànimes a contestar.
La terra ha d'ésser de qui millor pugui fer-la productiva en major benefici de la comunitat social. Això fa que siguin reformables
les situacions latijundàries perquè el latifundi sol ésser abandonat,
defectuosament cultivat i podria rendir més en altres mans; igualment, són legítimament expropiablcs els minimifundis, o petites propietats excessivament fragmentades, que fan impossibles els bons
conreus de la terra científicament menats, i així veuríem que són
també discutibles les situacions de la propietat que, per defectuoses
explotacions o aprofitaments de luxe, són, en ocasions, perjudicials
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a la comunitat. Tots aquests poden ésser casos d'expropiació per
utilitat pública, però com tota expropiació per utilitat pública ha
de pagar-la qui en rep el benefici, no pas qui en rep el perjudici.
Expropiació no vol dir expoliació. En tota expropiació s'ha de pagar al propietari el que a ell l i costa o el que val la finca i ho ha de
pagar qui adquireixi la finca, ajudat en tot cas per la Societat que
decreta en benefici general l'expropiació.
La propietat de la terra és un dret tan legítim com la d'una casa,
una fàbrica, o un paper de renda, i mentre no s'aboleixi el dret d'aquestes propietats, cap raó especial no hi ha per advocar en contra
de l'única classe propietària que, encara que vulgui, no pot fer la
usura, perquè els costums de tal manera tenen reglamentats els drets
de cada un en cada cas, que qui vol separar-se'n, en general, es queda amb la terra improductiva.
Ara, com a final, vull tractar el punt interessant que ja he anunciat al contestar la segona de les preguntes de l'enquesta.
Por el Parlament i la Generalitat fer una llei per resoldre aquests
conflictes?
La Generalitat i el Parlament català tenen limitades les seves
facultats i no poden, sense greu crebantament constitucional, franquejar aquests limits.
Quins límits són?
Primer: que tota la matèria social és privativa del govern central.
Segona: que la Generalitat i el Parlament català no poden fer
lleis que regulin de diferent manera que al restant d'Espanya els mateixos drets.
Tercer: Que en legislar sobre matèria contractual han de respectar els principis generals que respecte a ells siguin vigents a Es
panya en general.
És, doncs, evident que el Parlament català no pot establir un
règim comunista, si aquest règim no està establert de manera general a Espanya; doncs bé, d'igual manera té limitades les seves facultats per a qualsevulga reglamentació del dret de propietat. Pot
modificar-ne modalitats adjectives, però no l'essència.
Així mateix en fer una llei de Contractació de la terra, és evident que s'ha d'acomodar als principis que regulin aquest contracte
al restant d'Espanya.
L'article 15 de la Constitució parla prou clar, i l'article 11 de
l'Estatut igualment.
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La Generalitat ha de respectar els principis fonamentals de la
contractació. Per tal, mentre a Espanya existeixi el principi bàsic
de la lliure contractació, ha d'ésser aquest respectat per la Generalitat; aquesta no pot tampoc limitar la renda, no existint en la legislació espanyola límits que la regulin i , en fi, en tesi general, li cal
acomodar les coses de manera que s'adigui al que les Corts generals
estableixin en aquesta matèria, i finalment, el dret de propietat rural ha de quedar acomodat als principis que la regulen.
Del mateix mode que la Generalitat no podria deixar de complir la llei agrària, és evident que tampoc no pot agravar-la.
Les facultats del Parlament català són limitades, i sortir-se d'elles és fer una llei que seria anul·lada pel Tribunal de Garanties.
Cal, doncs, moderació i circumspecció en els governants de Catalunya, perquè no resulti que, volent fer de revolucionaris, no acabin en ridícul, havent pertorbat inútilment l'ordre jurídic de la nostra terra.
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GRANDESA i DECADÈNCIA
DE S. M. STAVISKY I X
C'LS Saint Simón i els Lafuente futurs del segle X X hauran de comcnçar cl capítol en què estudiaran la fi del règim radical-socialista francès amb una llarga i detallada compilació dels esdeveniments que han
precipitat la caiguda de Stavisky. Així Ganelon, a Roncesvalles, ha de
figurar en el mateix pla històric que l'estrenu cavaller Roland, i Grouchy,
general llosc i inhàbil, en el mateix pla històric que Napoleon a Waterloo. Perquè la república radical-socialista francesa s'acaba, ja no té remei. El règim s'ha gastat, i ara és en plena descomposició.
La veritat surt a fora.
Hom malda per ensenyar als joves francesos que els caps de l'Estat
han estat Carnot. Fèlix Faure. Grevy, Fallicres, Loubet, Doumergue,
Poincaré, Millerand. Doumcr. Lebrun. Hom s'oblida de dir-Ios que els
amos d'aquest pais han estat Panamà I . Wilson I I , Teresa Humbert 1
Rochette IV, Duez-des-Congrégations V, Aéropostale V I . Oustric V I L
Hanau V I I I i Stavisky I X . Els estranys monarques han canviat de família cada vegada. La república radical-socialista no ha volgut que existís el dret d'herència al tron de les finances públiques. Però el mitjà de
regnar ha estat idèntic, únic. Davant dels Presidents de la República
elegits pel poble a través dels seus parlamentaris, poseu en paral·lel els
sobirans de la finança francesa escollits pels parlamentaris directament,
i tindreu la llista més perfecta de les estafades universals.

** *
La tercera república francesa nasqué de la derrota de 1870, però no
perquè França hagués estat vençuda militarment. D'altres vegades, en el
curs de la seva Història, ha sofert i acceptat derrotes imposades per
la sort de les armes. Però no s'ha resignat mai a un triomf de l'enemic
en què es trobava per culpa dels seus governants. Napoleon I I I , indolent amb un orgull falcat pel seu matrimoni amb una espanyola que no
tenia cap qualitat de la seva raça, però sí tots els defectes — l'orgull, la
incultura —. havia administrat malament el pais. És a dir, no havia sabut
preveure el que s'acostava. Havia menysestimat el valor d'Alemanya, havia concedit les seves simpaties a pobles mancats de capacitat i , finalment, havia deixat caure l'exèrcit en l'estat a què condueix el favoritisme quan substitueix el mèrit. El poble li perdonà menys aquestes faltes
que la derrota pròpiament militar.
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Una vegada instal·lada completament la República, i havent quedat
les romanalles d'aristocràcia francesa esmicolades i sense un bri de poder, el nou règim no hagué de fer cara sinó al que, després, hom anomenà els enemics d'esquerra, és a dir, els demagogs, gent que volia anar
encara més enllà que la democràcia. El moviment que, provisionalment,
pogué anomenar-se socialisme (puix que llavors no hi havia una extrema
esquerra més avançada), va esdevenir, doncs, l'enemic extrem entre els
simpatitzants del règim. A la dreta, els republicans, van creure que havien de comptar els catòlics entre els adversaris.
Com reaccionà la República?
Deixant formar, facilitant una espècie de partit bastard que volia
contentar, com sol dir-se, tot el món i el seu pare: el Radical-Socialisme.
Vist del cantó doctrinal, semblava que seria un partit de centre, és
a dT, equilibrat, i que tractaria de satisfer alhora les reivindicacions dels
socialistes i el sentiment conservador innat a França. Literàriament, havia d'ésser la mateixa perfecció. L'antiga raó, l'eterna lògica francesa
podia presentar aquest evangeli com una solució intermèda entre un
liberalisme que semblava que el segle X I X havia establert, i les teories
incendiàries dels extremistes del segle X X . Des del primer antuvi, el
Kadical-Soc alisme donà la mesura del seu valor: fer sempre concessions
a les esquerres i entretenir llur gana amb l'os de l'anticlericalisme. Es
pot dir que els principis de la història de la tercera república estan r·cupats, en el terreny moral, per allò que hom ha designat tan bé amb el
nom de "menja-capcllans". Tot el temps fou esmerçat en lleis que violentaven la consciència catòlica com la separació de l'Església i de l'Estat, l'expulsió de les congregacions, i el laïcisme en l'ensenyament r la
família. Els catòlics, després d'unes tímides protestes, va semblar que
s'acomodaven amb llur desgràcia.
i-Hi havia, però, la qüestió social. En aquest aspecte, el Radical-Socialisme semblava que també tenia la causa guanyada. Amb una progressió de la qual en l'esdevenidor caldrà estudiar la constància gairebé matemàtica, els partits obrers guanyaven, a cada llei, nous avantatges. Els
qui havien substituït l'aristocràcia de l'antic règim, els burgesos, esdevenien la classe social de la qual es podia arrencar sempre un nou botí. Amb
aquesta revolució pacífica, i lleugera, a força de lleis noves, hom disminuïa la riquesa adquirida. L'herència no era suprimida, com ho hauria
fet una revolució poc respectuosa; però, al país de la lògica i de la raó,
l'herència era pràcticament neutralitzada amb la multiplicació de lleis
cada vegada més exigents sobre els drets de successió. La burgesia francesa, en constatar que havia adquirit el dret de votar i que no veia ja per
damunt d'ella els "tirans" aristòcrates, acceptava allò que considerava
com un delme de les seves llibertats. Vingué la guerra, i la burgesia, gairebé inconscientment, va creure haver assolit la Gran Victòria del seu
règim. La post-guerra va ésser-li més cruel: hom va escurçar-li de tal
manera les rendes, que la vida se li féu difícil. Van reduir-li el franc a
20 cèntims. Però la burgesia francesa posseïa una cultura tan gran, i .
per tradició, estava tan arrelat en ella l'hàbit del confort i del luxe, que.
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tot i trobar-se pràcticament arruïnada, sabia trobar la manera de viure,
aparentment, amb comoditat i amb elegància. En summa, suportava
aquesta minva constant i progressiva amb un gran esperit de sacrifici.
Perquè la burgesia, dedicada a harmonitzar les restriccions que havia
d "introduir en el seu mètode de vida amb unes aparences decoroses, vivia
en ella i per ella sense informar-se massa del que succeïa al seu voltant.
Oi més. com que els estrangers venien a veure-la i , d'altra banda, ella
no tenia el costum ni sentia l'atracció dels viatges, li mancaven els punts
de comparança amb l'estranger. Finalment, i sobretot, considerava com
a tabú el règim que creia haver-se donat. Admetia tanmateix que els governants s'aprofitaven un xic massa dels avantatges inherents al poder,
però els creia més aviat víctimes lleugeres de les temptacions que veritablement culpables.
En passar revista dels... accidents d'aqueix règim, és a dir. en constatar l'existència, sota el seu regnat, dels formidables escàndols que de
temps en temps han esclatat, hom no s'explica massa que el burgès francès no s'hagi esverat amb els Panamàs, amb l'afer Humbert. amb l'estafada de Rochette, etc. És que el burgès francès era orb: per damunt de
tot, adorava la seva república; hi veia el fàcil avantatge del funcionalisme per als seus fills, i economitzava de tal manera i posseïa tals r i queses dels seus avantpassats que, malgrat l'engany i el furt, encara podia viure enmig de les coses belles, en cases agradables i en el pais on
la vida social era la més encisera del món.
Durant aqueix temps, els fills del radical-socialisme, les persones
sense passat educades en aquest règim que preconitzava i exalçava tothora els drets del ciutadà, els drets de l'home, i no parlava mai de deures socials ni patriòtics, aquesta generació que tenia més gana que fre
començava a deixondir-se. Discernia, d'una banda, aqueixa burgesia gregal que es deixava esquilar sense queixar-se, i , de l'altra. els esquiladors:
els seus governants. Aquesta joventut no va trigar a veure que els caps
del radical-socialisme, si no tots. és clar. almenys la major part, eren en
la vida privada tan egoistes, tan amics del platxeri. tan "combinaires"
com en la vida pública i política, afectaven d'ésser els defensors d'una
gran tradició democràtica i els profetes de nous temps de benestar social. A aqueixos joves, el mirallet de caçar aloses de l'anticlericalisme
no els seduí ni els impedí d'ocupar-se de llurs assumptes personals. Ara
bé; aquests assumptes van rutllar força bé fins a la guerra; van començar d'anar un xic malament després de la guerra, i en aquests tres darrers anys han anat del tot malament.
En conseqüència, aquests fills de la república radical-socialista van
donar una mirada més insistent, més indagadora en el que podria anomenar-se la comptabilitat moral r material del règim. I ells que no havien deixat perdre ni un mot dels relats dels escàndols de llur joventut,
van aixecar les orelles.
Què han sentit entre 1929 i 1933?
Per tots els costats, fins i tot entre els radicals-socialistes. no hi havia sinó rumors, xiuxiueigs, revelacions insinuades i a mitja veu d'in-
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nombrables "combines", d'innombrables abusos, d'operacions reeixides
mitjançant una immensa associació de bandits. Aquesta joventut educada
en la doctrina republicana posà els ulls damunt d'allò que esperava que
la compensaria de totes les lletjors que acabava d'observar. Aqueixos
radicals-socialistes no havien sabut ni satisfer els conservadors (per tal
com el petit rendista ha quedat reduït a un estat miseriós), ni assegurar
al pagès la garantia de la transmissió del seu patrimoni1 (puix que li
amputen les successions), ni garantir sòlides aliances a l'exterior, ni assegurar la pau, ni oferir una reconciliació amb els enemics. De la banda
extrema-esquerra, els radicals-socialistes no aconseguien calmar els proletaris. Restava almenys el consol de la Fe? Tampoc: els radicals-socialistes el prohibien.
En aquests últims anys, hom ha vist la primera reacció d'aqueixos
fills de la república radical-socialista: han declarat que les querelles religioses no els interessaven gens ni mica. La república radical-socialista
hi ha respost amb la maniobra que és de tots sabuda: ha procurat republicanitzar, de les tres religions, la que era més pacient, més generosa:
la catòlica.
El llast llançat pel globus radical-socialista, la força ascensional del
qual començava a minvar seriosament, no havia pas d'impedir la seva
davallada accelerada. Car, si el radical-socialista no havia atorgat al ciutadà el dret d'ésser religiós, ell, per la seva banda, tampoc no s'havia
imposat el deure d'ésser virtuós.
I el que és pitjor: pervertit i viciós, no s'esmenava.
Aqueixa joventut que tenia dret i veu a l'assemblea, per tal com havia anat a defensar el seu ideal republicà a la guerra, es veia ben mal
pagada dels quatre anys de sofriments'. I en observar adés que la crisi
es precipitava, ha demanat comptes. Ara bé; aquest ha estat precisament
cl moment en què han esclatat els escàndols definitius.

* **
El més recent, Stavisky, encara podia permetre al radical-socialisme
de salvar-se si els pocs individus del partit que s'han mantingut honrats
haguessin tingut el valor de proposar, d'exigir i d'imposar sancions. Ja
vaig explicar, el mes passat, com la manca d'energia havia decidit el Govern a salvar-se de totes passades, junt amb els seus amics, primerament
amb el menyspreu de la sorpresa i . després, de la indignació popular.
A segu:t, el Ministeri, tot i tenir majoria al Parlament, havia de dimitir, i era substituït per un altre equip de gent compromesa, llevat d'uns
quants senadors, els quals no podien fer valer llur opinió a favor de
la depuració, i heus aqui per què hom ha vist pels carrers no ja els "camelots du Roi", sinó la categoria social que hom creia inexistent, inorganitzada, amorfa: els Antics Combatents.
Els esdeveniments es precipiten de tal manera que quan el lector
llegirà aquesta crònica mensual, no hi trobarà sinó explicacions de fets
acomplerts.
En veure que Vcnrcdada parlamentària continua (una broma pas-
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sada de moda a l'hora en què el país vol un matx esportiu), s'ha format tot d'una un esperit col·lectiu, de francesos dels més honorables,
d'antics herois, que diuen i criden i manifesten: ja en tenim prou!
I llavors l'esperit lògic i racional del francès mitjà, d'aquest burgès que un llatí hauria anomenat imbecillis, es desvetlla.
El burgès, per fi, fa el balanç de tot l'enfilall d'anys de regnat radical-socialista... i estableix el compte següent:
Carnot: home honrat: assassinat.
Fèlix Faure: feble... Mme. Steinheil!
Loubet: oportunista: Panamà.
Grevy: tipus de funcionari: cl seu gendre ven condecoracions.
Fallicres: el meridional bon minyó, viticultor, d'una sòrdida avarícia: escàndol del milió de les Congregacions (el producte de la venda de l'embargament dels béns dels Ordes religiosos desapareix...)
Poincaré: patriota, treballador, però, desprès, d'una complaença
llosca en l'assassinat del fill de Daudet (perquè o Daudet s'enganya,
i, en tal cas, cal prohibir-li d'escriure les seves horribles acusacions, o
hom reconeix que té raó. si és així, per què no es castiga els culpables?).
Deschanel: gentil-home; fi, rampellut (incomodava alguns parlamentaris?).
Millerand: antic socialista convertit per les Societats Anònimes al
burges'sme. Un xic tard, esdevé home d'ordre, i prova de governar.
S'ha canviat de cleda.
Doumer: l'home d'exemplar honradesa, la figura més bella dc la
tercera República. ImmaculaM religiós, excel·lent pare de família: rebutja els compromisos il·lícits. És assassinat.
Lebrun: l'home de forta argumentació. Res d'aferismes. Fa dos
mesos que hauria hagut de dissoldre les Cambres!
Comptat i debatut, però. hi ha ben poca cosa a través de tots aquests
canvis d'homes! El burgès, ara, s'adona de la continuïtat dels escàndols, és a dir, dels complots per mitjà de ministres intermediaris, de
financers corcats, de canalles que, de mica en mica, han deixat el burgès sense camisa en profit dels governants i de llur camarilla. I en veure-hi clar, el burgès s'indigna. I l'antic combatent diu: Prou!
H i ha un fons de corrupció en aquesta República agavellada pel
radical-socialisme. car els escàndols s'han anat succeint l'un any darrera l'altre, sota qualsevol Govern, d'una manera crònica, regular, talment com si la funció dels ministres no fos altra que la de tancar els
ulls...
Davant d'aquesta sèrie de Staviskys I , I I , I I I , etc..., el poble ha perdut la calma i la paciència.
A. DE F.
N . de la D.—Per respecte a l'amic i a l'escriptor estranger, deixem integra
aquesta crònica a les nostres pàgines i la responsabilitat al seu autor.

LLIBRES

& REVISTES

ELS LLIBRES
En aquesta secció es faran recensions crítiques de totes les
obres que ens signin trameses eu
doble exemplar.

Bnvaffneter Aufsland? {La reheUió arimda?) "Revelacions sobre els
preparatius revolucionaris comunistes", pel Dr. Adolf Ehrt. Berlín. 1933Oltimament la Lliga cfAssociacions anticomunistes d'Alemanya ha publicat,
sota el títol de La Rebel·lió Armada, un llibre de 180 pàgines, tràgicament il·lustrat,
sobre els preparatius i els esforços fels d'uns anys ençà pel Partit Comunista
alemany i Moscou, per establir al Reich el règim soviètic. E l continu progressar
del titovitnent nazi cn 1932 decidí els caps comunistes a jugar-se la caria decisizM
a primers de març de 1933. E l s seus preparatius pre-insurreccionals foren lallats
a temps pel triomf de la rcz-olució nacional-socialista.
Mateix que les antigues i importants associacions anticomunistes agrupades
des de fa poc en la Lliga d'Associacions anticomunistes d'Alemanya, el Dr. Ehrt,
autor d'aguest llibre tan impressionant, és ben conegui dels qui combaten el comunisme, l l a publicat en 1932, en col·laboració atnb cl Dr. Schweiner, una obra
magistral, sola el títol Die Enffesselung der Unterwelt. I-a seva nova aportació
a la història de Ics agitacions comunistes a Alemanya ha d'ésser lloada per Iotes
aquelles persones que desitgen formar-se una opinió seriosa i imparcial sobre una
de les causes fonamentals de l'èxit d'Adolf Flitler en prevenir l'espantosa possibilitat de la conqtiista del poder pel partit comunista alemany.
No hi ha cap exageració en les referències que fa el Dr. Ehrt de la preparació d'aqucsla conquista. Així ha eslat reconegui per pcrsonalilats de la polilica
europea que han seguit de prop des de fa molls anys el desenvolupettneni de la
potència del partit comunista alemany, esdeiingul el més pinxanl del món, després del partit comunista rus. A l perill que aquesta força representava per a l'Europa, no se li ha prestat l'atenció que es mereixia, puix per uiui estranya abstracció, l'acció comunista no és reconeguda, temuda i veritablement combatuda més
que pels Estats que han estat a punt d'ésser llançats per ella a un abisme de sang.
E l triomf d'Hitler ha salvat l'Alemanya del bolxcinsme, de la mateixa manera que en assolir el poder Mussolini en preservà la Itàlia. Hom s'estremeix al
pensament del que s'hauria esdevingut l'Europa, si a la Rússia soviètica s'hagués
aíuntat un Reich bolxevic. P.s lamentable, perd, que els nazis, que han reivindicat
i defensat victoriosament la idea nacional contra els socialistes i els comumsles.
no la respectin pas escrupolosament pel que respecta els seus veïns, torbant l'Ei*ropa amb les seves inquietants pretensions. E n obrar així. risquen de comprome-
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Ire lot el benefici que la chililsació, la qual afirmen defensar, ha extret de la seza
victòria.
,. .
Feta aquesta reserra essencial i necessària, ftassem ara a dir com la lectura
del llibre del Dr. Ehrt és impressionant, fins i tot per a aquells que tinguin per
tasca diària 'estudiar i combatre el bolxevisme. Tant de bo que els nostres homes
d'Estat, els Ministres de l'Interior i els d'Afers Estrangers el llegissin, meditantlo degudament! Res no resulta més perillós per a la llibertat que el deixar, per
un fals liberalisme, els agents de Moscou actuar al sett oníun'. S'arriba, inezitahlement, o a la dictadura del proletariat o a la dictadura feixista.

Les primeres pàgines de La Rebel·lió Armada són consagrades a historiar els
actes revolucionaris comunistes a Alemanya des de l'acabament de la guerra. No
ens hi entretindrem pas. malgrat de demostrar aquest historial la tenacitat del
I>artit comunista i de Moscou, que no recula davan dels fracassos i les derrotes.
Notem, en passar, un fet significatiu: llavors de les sublevacions roges d'Hamburg en 1923, cada agent de policia era atacat simultàniament per tres homes:
un a la dreta, un altre a l'esquerra i el tercer al davant. És de la mateixa manera que a Ginebra, el 9 de novembre de 1932. els comunistes atacaren els soldats,
cridats per a mantenir l'ordre.
E l Partit comunista alemany estava organitzat de tal forma que les subdivisions més restringides i per tant les més segures i les més militants, conservaven
el control i la direcció del conjunt. Comptava en 1932 amb un milió de membres,
tots actius, instruïts i organitzats: entorn d'aquest nucli formidable, cinc a sis
milions d'electors i els simpatitzants | més enllà, la massa indiferent, feble o amorfa ; després, els social-demòcrates i el centre, dos colossos també, els nacionalistes i, per fi, els nazis.
L'avenç ininterromput d'aquests últims posava als comunistes la qüestió essencial : vèncer o desaparèixer; ells sabien que si la República havia, des de feia
catorze anys. tolerat la seva acció subversiva, els Nazis no la consentirien pas.
Aquesta era també l'opinió del Comitè executiu de la Internacional comunista
( E K K I ) . E l '•Plenum". reunit a Moscú a començaments de setembre de 1932.
reconegué l'acuïtat de la situació a l'Alemanya i que era arribat el moment en què
la Revolució vermella en aquest pais havia de decidir la sort d'aquesta mateixa
revolució a l'Europa occidental i central. La Conferència del Partit comunista alemany (octubre 1932) decidi d'actuar de conformitat a les direccions de l ' E K K I , i.
en conseqüència, els preparatius foren des d'aleshores intensificats i impel·lits sense
treva ni repòs.
Des de llur origen, les organitzacions comunistes alemanyes havien presentat
les particularitats següents: l'acció sobre les masses, la propaganda, l'agitació, eren
obra d'elements de combat que lluitaven a plena llum i retenien l'atenció pública;
però llurs arrels s'enfonsaven fins als òrgans clandestins i il·legals. E n novembre
de 1932 es procedi a una mena d'assaig general de la mobilització secreta, i es donà
ordre a totes les organitzacions de passar a la il·legalitat. Des d'aleshores, el lligam
havia d'ésser assegurat sols pels correus i, a les oficines del Partit, els homes de
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palla reemplaçaríem els funcionaris que automàticament passarien a ocupar els
llocs clandestins de comanaments No més noms, sinó números; la Central invisible
del Partit designaria els caps i donaria les ordres.
Al febrer de 1933, aquesta mateixa Central, utilitzant les experiències així realitzades al mes de novembre precedent, precisà els perfeccionaments que s'havien
d'adoptar en posar-se en peu dc guerra. S'ha constatat que. a la mateixa data, la
Central de combat del Ruhr edità ordres severes sobre cl secret que cada comunista ha d'observar, la prudència al telèfon, la utilització de xifres, la necessitat de
canviar freqüentment els llocs de reunió: ordenà que els correus es vestissin de
ta! forma que poguessin passar desapercebuts pels llocs que travessaven per arribar a Hurs destins. Igualment es donaren instruccions per a apartar els curiosos,
observar la més gran puntualitat, assegurar, per mitjà de senyals, la seguretat dels
domicilis il·legals, l'adreça dels quals no havia d'ésser mai escrita, sinó apresa de
memòria, i, finalment, per vigilar els carrers, ja travessant-los. ja encenent una
cigarreta, o bé parant-se davant qualsevol aparador. Els comunistes havien d'evitar de saludar-se en públic, cadascun d'ells havia d'emprar un pseudònim, i abans
d'assistir a cap reunió, havien de llegir la "minuta conspiradora", en la qual constaven les mides a prendre en el cas d'una intervenció de la policia.
Aquests exemples demostren amb quina ciència conspirador,! obrava el partit
comunista alemany; feia un gran ús de l'escriptura xifrada i de les designacions
per seudòhims, no solament per a les persones i institucions amigues, sinó també
per a les enemigues.
A partir del setembre de 1032, el partit comunista alemany no emprà més cl
servei de correus del Reich. Tenia cl seu particular. E l servei de correus, en bicicleta a les grans ciutats i en motocicleta i fins en automòbil en les províncies,
constituïa el sistema nerviós del partit.
Cada correu ignorava qui era l'expedidor i el desinatari. perquè tant a la sortida com a l'arribada, el missatge passava per intermediaris. E l servei de motocicletes, organitzat per I'"Esport Roig", s'anomenava la "Cavalleria Roja". Els
motociclistes percebien una indemnització de 5 marcs per quilòmetre i els distribuïdors d'essencia de la Dcrop (petroli soviètic) els la venien amb un 40 a 50 per
cent de descompte. E l Servei d'informacions utilitzava també les estacions emissores d'ondes curtes del "Freier Radiobund", organitzat pels "Tècnics Roigs".
Tot això en el més gran secret, completament desfigurat. Per tal d'evitar les
desercions, es creà un sistema de denúncia i de Histes negres, acompanyat de toies
les sancions secretes necessàries. I,a Txeca del Partit comunista alemany estava
preparada per a actuar; liquidava els espies, prescindint de tot sentiment d'humanitat. Esperava de poder liquidar algun dia. de la mateixa manera, tots els adversaris dels comunistes, i és per això que les llistes negres comprenien, no sols els
sospitosos dins le organitzacions del Partit, sinó també totes les personalitats del
règim burgès i aquelles persones que. poc o molt, per una raó o per una altra,
podien semblar un obstacle a la Dictadura comunista.
Però tomem al Servei d'informacions, el qual es trobava, de fet—nota el doctor Ehrt—servint a una Potència estrangera i enemiga. Durant l'hivern últim,
aquest Servei rebé instruccions per tal d'intensificar la seva activitat, sobretot cn
els terrenys següents: exèrcit i marina, moral de les formacions adverses i mitjans de comunicació de l'enemic. Havia de crear nous mitjans d'unió a les fron-
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teres. actuar amb una rigor extrema contra els espies i els agents provocadors,
cercar la manera d'enganyar els adversaris, fent arribar a Hurs mans, per tots
els mitjans possibles, informacions c<}uivocades. Finalment,, havia d'ajudar en la
preparació i organització del terror de masses, en relació amb els grups especials.
Aquest Servei d'informacions tenia encara unes altres tasques a realitzar, com
el sabotatge, la traïció, el sosteniment de la insurrecció armada, i finalment, l'ajuda a l'Exèrcit roig. La seva direcció suprema s'amagava sota multitud de desfiguracions.
En desembre de 1932, ordenà aquesta direcció la formació immediata d'una divisió especial "d'organització, protecció i informació", anomenada " O S N A " (Organisations-, Schutz- und Nachrichtendiensf-Abteilung). L'OSNA, que comprenia
el 10 per 100 dels membres del Partit, constituïa una selecció absolutament segura:
llurs caps estaven en relació amb l'Estat major de la Unió dels combatents del
front roig.
Precedentment fou creat r " A M " Aparat (Anti-Militarisch), al front del qual
es trobava Münzenberg, el Münzenberg de la vaga general de I9í8 a Suïssa, el
Münzenbcrg del Socors Roig i la Lliga anticolonial, de la qual Einsten era membre d'honor. Notem, de passada, que aquest savi ha esdevingut, segons sembla, un
fervent partidari de l'exèrcit anomenat burgès i que s'ha refugiat a Anglaterra,
la Metròpolis del més gran Imperi colonial, demostrant aixi científicament la relativitat dels seus propis principis.
A més de seccioas i subseccions. I'"AM" es componia de "grups actius" als
quals incumbien les tasques més delicades: l'espionatge i la disgregació dels parttfc»
burgesos i social-dcmòcrates. de la Policia, de la Reichswehr i de la Marina, dels
funcionaris del Servei oficial d'informacions; recollida d'armes i explosius, reclutament de traïdors cn la Reichswehr i la Policia.
L'"OSNA", I'"AM" i la Unió de Combatents del Front roig (Rotfrontkàmpferbund) eren els futurs tribunals revolucionaris, la Txeca i l'exèrcit roig de demà.
els instruments previstos d'aquest terror que no cessaven d'exaltar les crides i instruccions detallades, nodrides de les experiències revolucionàries fetes a Rússia i
Alemanya. E l Dr. Ehrt observa que aquesta gent que projectaven els assassinats
en massa poden considerar que. si avui conserven la seva vida, és un present que
els ha fet la nova Alemanya.
L'abast de l'acció comunista a Alemanya, precisa el Dr. Erht. no pot ésser apreciada més que en funcions de la seva estreta dependència de la Internacional comunista, de la qual depèn igualment el Govern soviètic, al tfual partit comunista
alemany estava unit per innombrables lligams. E l Dr. Ehrt conclou, amb raó. que
el partit comunista alemany es feia culpable d'alta traïció, en la qual incorren els
partits comunistes de tots els països.
L a tolerància envers el Partit comunista i els Pactes amb Moscou, servada pels
social-demòcrates i els Partits burgesos, es pot constatar avui que ha estat pagada
per aquests partits anomenats d'ordre, amb llur pròpia existència; han caigut, desfets en pols, al primer xoc. M. Herriot, M. Pierre Cot, M. Daladier, prtendrien
dc renovar aquesta experiència a França?
Cap fascicle, cap film, cap representació teatral comunista no deixa de fer l'elogi de la Unió soviètica i de representar-la com la veritable, l'única pàtria, en
tant que escarneixen l'Alemanya. E l Reich cstai-a, de fet, ocupat per un exèrcit
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d'agents i d'espies de la Internacional comunista i del Govern soviètic. L'empenta
hitleriana apareix com una reacció vital del poble alemany.
Paral·lelament a l'espionatge militar, del qual parlarem més tard, aquests agents
es dedicaven a l'espionatge econòmic. Ficats en totes les fàbriques, els era sovint
molt fàcil d'apoderar-se. en favor de la indústria soviètica, dels descobriments de
la tècnica i la ciència alemanyes; el Dr. Ehrt en dóna exemples sorprenents.
Però encara feien pitjor.
L a secció estrangera de la G. P. U., la "Unter den Linden", tenia la seva
central a Berlín, i havia instal·lat agents en la Representació comercial soviètica.
E l Dr. Ehrt dóna, respecte a aquest afer, precisions interessants. Recorda que en
1930, Bessedovsky fugi dels agents de la G. P. U . passant per damunt el mur de
l'Ambaixada soviètica a París, relacionant aquesta fugida amb el fet que les Seccions de Berlín i Hamburg de la G. P. U . disposaven de "destacaments volants":
segons ells, és molt probable també que Goldenstein, segon secretari de Legació,
que dirigia aquesta secció estrangera de la G. P. U . , fou l'organitzador del rapte
del General Kutiepov, i precedentment, de l'explosió a la catedral de Sofia,
l'any 1924.
Hom pot veure com es treballa a les Ambaixades, Missions i Delegacions comercials soviètiques. Notem que els Consulats soviètics a la Xina, la Missió de la
Creu Roja soviètica en Bulgària, la Legació de la U . R. S. S. S. a Atenes, l'Arcos a Londres i l'Agència comercial soviètica a Buenos Aires havien ja aportat a
aquest aspecte clements de convicció força demostratius.
L a secció alemanya del MOPR (Socors roig internacional) treballava sota la disfressa humanitària d'ajudar a la defensa dels acusats polítics. Hom recorda el brillant partit que el Socors Roig Internacional sabé treure de l'afer de Sacco i de
Vanzetti, als quals proporcionà advocats que se serviren de tots els artificis de
procediment per tal d'allargar el màxim possible la instrucció, després de la qual
cosa el Socors Roig féu acusar tot seguit d'inhumana la justícia dels Estats Units
per aquestes demores que ell mateix havia provocat.
Fa ja molts anys que fou descoberta a Alemanya una central bolxevic per a
la fabricació de falsos papers de legitimació. E s trobà una enorme col·lecció de
facsímils de falses empremtes, i entre les d'innombrables països, la del segell de
'a Cancelleria genovesa amb la signatura, molt ben imitada per cert, del seu Canceller.
Subvencionat per Moscou, el Socors Roig creà a Berlín. Hamburg i Dantzig,
per mitjà de la seva Secció Secreta, nombroses Centrals de falsos passaports. Les
seves estretes relacions amb la Derutra — empresa encarregada dels transports
directes en la U. R. S. S. — li permetia, per altra banda, d'afavorir les fugides
dels sospitosos i les evasions dels presoners.
Les Centrals del Socors Roig fabricaven tota mena de falsificacions: passaports,
permisos per visitar les casernes de l'exèrcit i la policia, formularis per a la inscripció en aquesta última, peces de legitimació nazista, partides de naixença, certificats escolars, targes d'invitació per a assemblees, etc.
A la Central de Berlin-Wilmersdorf, la policia s'emparà de 213 segells de
cautxú i tot un material per realitzar falsificacions.
Finalment, el Socors Roig organitzà a la frontera indrets de passatge, per tal
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de facilitar l'entrada dels agents de la G. P. U. a Alemanya i afavorir la fugida
dels comunistes esdevinguts sospitosos a la policia.
Un dels elements més importants en la preparació immediata de la rebel·lió
armada consistia en la disgregació de l'adversari, principalment de les seves organitzacions de combat i de defensa. la Reichswehr, la Policia, els Cascs d'Acer
i els S. A. i S. S. Nazis. És aquest un principi preconitzat per Lenin i els seus
deixebles alemanys: Neuberg en la "Rebel·lió armada", Alfred Langer, en "Cami
de la Victòria". E l partit comunista no s'oblidà pas d'aplicar-ho.
Una circular de l'AM Apparat invitava els comunistes a no veure pas en els
agents de policia uns adversaris del proletariat, uns "gossos sanguinaris", aconsellant, pel contrari, d'aprofitar totes les ocasions per entrar en conversa amb ells i
discutir les reivindicacions comunistes; una altra circular del Partit s'ocupava de
la Reichswehr, de l'interès que se li dóna en la tropa, del que passa a la U. R. S.
S., de l'enveja que s'hi desenvolupa respecte dels Nazis, en els quals els soldats
d ofici veuen competidors.
A començaments de febrer de 1933, un qüestionari remarcablement fet fou distribuït entre els membres del Partit. Aquest document mostra com els comunistes
podien informar-se sobre els plans de la burgesia, utilitzant totes les relacions que
individualment posseïen en les organitzacions contràries i entre els tècnics, els enginyers, els químics, prop dels pares dels antics camarades d'escola, etc. I terminava aix!:
"Tens amics o coneixences entre les persones per les quals ens interessem? No
creguis pas que les teves comunicacions puguin no tenir importància. La més petita informació ens és preciosa".
Altres qüestionaris tendien a obtenir informacions sobre els agrupaments nazis, sobre la composició i la distribució de les forces de policia. Els plànols dels
pobles amb els punts estratègics i els esbossos de certs barris eren confeccionats
per tal que servisin. en els combats de carrer.
L ' A M Apparat havia organitzat cursos per als quals fou establert un programa secret complet en febrer de 1933. Comportava un estudi a fons de la Reichswehr, de la seva organització, de la seva composició social, de la seva ideologia
i de l'efecte que sobre ella exercia la crisi. Hi seguien les instruccions per a la
propaganda político-militar.
L'activitat de l'AM. es desenvolupa, en efecte, febrosament durant l'hivern de
1932-33. Les llicències de Nadal de la Reichswehr i de la Policia foren utilitzades
intensament; fins els amics dels soldats i els policies foren treballats. Les autoritats de la policia tingueren noticia, solament durant l'any 1932, de 1225 temptatives realitzades prop de llurs agents, per tal de fer-los trair. Aquestes temptatives esdevingueren més freqüents durant els primers mesos de 1933, constatant-se
també l'augment de distribució de fulles subversives entre els homes del servei
de policia. E l punt culminant dels esforços de disgregació d'aquesta i de la Reichswehr fou atès en febrer de 1933. No cal pas dir que aquest treball s'acompanyava
d'un espionatge intensiu de les disposicions preses per la policia i l'exèrcit. E s
crearen "Clubs femenins" encarregats de la preparació de les militants de l'espionatge, les quals passaven tot seguit als indrets de plaer cle la tropa i inclús dels
oficials.
L ' A M aconseguí' d'aquesta forma guanyar a la causa comunista 966 agents de
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la Policia i 744 homes de la Reichswehr, en els territoris on cl Partit comunista
estava millor organitzat, principalment a Berlin, Hamburg, Saxònia, etc. Constituïen un servei de traïdors sempre preparats a actuar, situats en les millors condicions. Es publicà inclús un Diari dels Policies Revolucionaris de les ciutats anseàtiques.
Les fulles subversives, impreses, transportades i distribuïdes clandestinament,
duien, en general, un títol anodí, com. per exemple, "Les darreres noticies de l'Exposició de l'Automòbil", o el "Diari dels Mots Creuats", el primer número dels
i|iials contenia una crida per a l'acció antifeixista i el Congrés contra la guerra.
De conformitat a la tàctica clàssica, cl treball de disgregació es basava en els
incidents de maniobres o de casernes, excitant contra determinats caps, cercant, en
un mot. d'utilitzar totes les circumstàncies de la vida del soklat o del policia per
als seus fins. Les crides re%'olucionàries excitaven a la rebel·lió, a negar-se a disparar, a la desobediència total, invitant, finalment, a unir-se al front roig.
E l servei d'informacions, la disgregació de les forces adverses, la creació d'organitzacions il·legals formen la primera part de la preparació de la guerra civil:
la segona és la constitució d'un front roig fort. ben disciplinat i organitzat, valent i decidit, ben armat, en fi, el qual atacarà l'adversari afeblit. Lluitarà en el
carrer, sobre la barricada, home contra home. La sort de la Revo'ució es trobarà,
en fi, a les mans dels grups terroristes.
Per a aquests combats. " E l Camí de la Victòria" facilitava al Partit comunista
alemany les més detallades informacions; aconsellava la prudència en la declaració
dels motins. demostrant l'eficàcia de la sorpresa i la necessitat, una vegada començada l'accip, de conduir-la a terme amb la màxima energia; en resum, era necessari "tenir—segons les paraules de Danton, el més gran mestre de la tàctica revolucionària conegut fins al present — audàcia, audàcia i sempre audàcia".
No havien de negligir-se les armes clàssiques de la sublevació, és a dir, les navalles, les anelles de metall, el petroli, les llambordes, els bastons de cautxú endurits, l'aigua bullent, les granades de mà. els explosius, els gasos asfixiants. Ics
armes de foc portàtils, les ametralladores. Els proletaris havien de procurar-se-Ies
robant-les de les fàbriques d'armes, de les de productes químics, dels tallers, de
les fusteries, dels trens o de les xalancs. Aquests foren els mètodes efectivament
aplicats per armar al millor possible les tropes de combat comunistes.
Al febrer de 1933. fou robada dels magatzems de la Rcichswer, a Leipzig, una
metralladora pesada, 36 de lleugeres i 217 fusells. Però aquest robatori no era més
que un dels últims d'un llarga sèrie que comprenia igualment el de pistoles, explosius i detonadors de tota classe, de municiones per a tota mena d'armes de foc portàtils i metralladores. E l contraban d'armeí venia a completar aquests resultats.
L'exèrcit revolucionari comunista de començaments de 1933 estava molt millor
proveït d'armes de tot gènere que els sublevats d'Hamburg cl 1923. Cada membre
dels elements de combat escollits disposava d'una arma de foc i d'explosius. Les organitzacions posseïen magatzems amagats d'armes i municions. N'ha estat ja trobat
un gran nombre, però. sens dubte, en resten moltes encara per descobrir. Cal. en
efecte, no oblidar que en el momnt en què totes les organitzacions comunistes reberen l'ordre de passar a la il·legalitat, es donaren les més estrictes instruccions per
tal de fer desaparèixer dels locals, domicilis i oficines tot allò que pogués com-
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prometre. Els camps, els boscos, les fosses, els canals, oculten encara la major
part de les armes i les municions.
Segons Neubert, la "rebel·lió armada" no comença en el moment de l'ofensiva
general, sinó més bé quan, fixada ja la data d'aquesta, el Partit comença febrosament el treball de reclutament d'armament i de mobilització. És, doncs, amB tota
la raó que el Dr. Ehrt afirma que des de mitjans de desembre de 1932, l'Alemanya es trobava en el període de la insurrecció comunista.
E l Partit comunista, en efecte, començà l'organització, en el segon semestre
d'aquell any, de la Guàrdia roja, sota la forma de les "masses roges d'autoprotecció" (RMSS). L a "Federació de combat contra el feixisme" (KgF) fou activament
transformada en aquest sentit.
Les condicions especials del combat darrer exigien aixi mateix la formació paral·lela de forts "grups terroristes" de 10 a 200 homes per a les tasques especials
en els pobles.
Els dirigents de totes aquestes organitzacions de combat havien de posseir una
instrucció política i militar; la majoria procedien de la Unió de combatents del
front roig, que havia continuat existint il·legalment.
En una paraula, heus ací quin fou l'esquema d'organització per al període de
la insurrecció armada: la Unió dels combatents del front roig. com a organització
central, dirigint les altres associacions de combat; la Federació de combat contra el
feixisme tindria com a tasca el reclutament i instrucció de les masses; les "Masses
roges d'autoprotecció" serien elements de combat directe; i, finalment, l'arma més
acerada de la rebel·lió, els nombrosos grups terroristes, eren encarregats de tasques
"purament militars", moltes de les quals, però, com hom veurà més tard, repugnarien a un soldat.
Quan més s'acostava l'instant decisiu, més la formació militar passava a ocupar el primer lloc en les preocupacions del Partit comunista. Els seus membres
foren formats per a la defensiva, per als deports, la tècnica de les armes, el dominí dels carrers, la contruccíó de barricades, el tir, el llançament de granades, de
conformitat amb les "Disposicions per a la insurrecció" editades en desembre de
1932 per la Direcció del Front dels Combatents roigs.
Tots els nous adherits en un territori de tropes d'assalt formarem una subdivisió d'instrucció dividida en agrupaments de cinc. Aquesta instrucció tenia ura
durada de dos mesos. E l reglament s'inspirava en el quadern: "Deport de defensa
proletària. Ordenança sobre el comandament per les mesures de defensa proletària." E n les directives del Front roig sobre el deport de defensa proletària, es troben els exercicis següents: " Lluita. Deport. Boxa. Tir. Marxa a través el país.
Exercicis en el camp. Estimació de les distàncies. Exercicis de demostració. Estudi dels mapes. Orientació per les estrelles. Alfabet Morse. Jiu-Jítsu."
Aquestes mateixes directives tractaven dels "llança-mines auxiliars en la insurrecció armada", necessaris per a l'atac a les casernes i les estacions, les quals
serien, per exemple, morters, tubs d'acer de gran calibre, llançant poderosos explosius, l'efecte moral dels quals havia d'ésser considerable.
Els exercicis pràctics no donaven sempre, sens dubte, satisfacció al comandament, i era de vegades difícil d'obtenir la disciplina necessària. Els soldats del front
roig prestaven, tanmateix, un jurament que els separava enterament de la comunitat alemanya.
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E l grup de cinc constituïa la unitat essencial. Posseïa la més gran iniciativa,
però també la més gran responsabilitat.
Recordem aquí que durant els motins provocats pels comunistes a Ginebra í a
Paris i llavors de Texecució de Sacco i de Vanzetti. aquesta tàctica de grups havia,
al començament, singularment desorientat la policia.
A Anals de febrer de 1933, com que hom creia pròxima l'hora de la decisió,
les Masses roges d'autoprotecció foren subordinades a la Unió dels combatents
del front roig. I.a batalla de carrers podia començar. La Direcció d'aquesta Unió
havia reconegut des del començament de desembre de 1932 que el moment decisiu s'aproximava a pas de gegant, i celebrà una conferencia de tots els delegats
del Reich, el secret de la qual fou tan ben guardat que la policia no en tingué
coneixença fins moltes setmanes més tard, quan totes les decisions havien estat
transmeses. Aquesta conferència llançà una "crida a la classe obrera" alemanya,
en la qual 1"'Estat major general de l'exèrcit socialista de la llibertat" ordenava
als combatents del front roig de considerar-se com en ple estat d'alarma i de
preparar les vagues polítiques en masses, com el primer pas vers la insurrecció
armada. Aquesta crida, finia així: "Endavant en la lluita per la dictadura del
proletariat 1"
* * •
E l darrer combat. És el títol emprat pel Dr. Ehrt. La data exacta d'iniciarlo depenia, segons la doctrina revolucionària bolxevic, de les possibilitats d'actuar
per sorpresa. E n els primers dies de febrer de 1933. la Direcció secreta de la
insurrecció es reuní. Les ordres de la Internacional Comunista li foren transmeses pel cap de la Secció Occidental. Manuílisky. E s coneixen les grans línies
del pla que avortà. L a insurrecció havia de començar en la zona desmilitaritzada
del Rhin i el senyal seria l'assassinat d'Hitler o Hindenburg. Simultàniament,
havien d'ésser ocupades les grans estacions de ràdio, des d'on la crida a la revolució seria llançada; immediatament després, es volarien o bé se sabotejarien les
instaRacions necessàries per a la vida del país, els ferrocarils, els ponts i no cal
dir que també les casernes. La direcció secreta del moviment revolucionari s'instaHaria a Krefeld i Düren. L'etapa següent seria la rebel·lió a la Silèsia superior
i després a Berlín.
E l 13 de febrer les ordres de la Central foren conegudes a les províncies, mitjançant l'esmerç dels correus especials. La policia recollí a Saxònia, al Rhur. a
la Pomerània, a Hesse, a Prussià i a diversos llocs de tot el Reich, notícies fidedignes que feien preveure l'arribada del cop decisiu. Foren interceptades instruccions als grups locals, en les quals s'assenyalava com havia d'actuar cadascú.
E l 28 de febrer de 1933 la direcció clandestina de la insurrecció transmetia
als grups terroristes i de combat les instruccions centrals per a la lluita i l'ordre
d'extrema alarma per al 5 de març al migdia. E l carrer havia d'ésser prohibit
a tots els membres dels partits anti-revolucionaris i l'ofensiva general contra
l'Estat havia de començar. E l darrer punt quedà redactat així: "No hi ha perdó
per als Nazis." I , a la fi, aquesta frase significava: "Esperem que les nostres
instruccions siguin immediatament executades per a la caiguda del govern Hitler."
Un pla xifrat exacte havia estat elaborat per Berlín. Del 5 al 9 de març els
ponts dels ferrocarrils havien d'ésser volats, les centrals elèctriques paralitzades.
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tls locals de la policia assaltats i havien d"ensenyorir-sc'n els grups terroristes.
Tot això era previst per a posar les comunicacions en mans dels insurrectes.
"Llancem un cop dull de conjunt — acaba el Dr. Ehrt — sobre els preparatius del Servei de ressenyaments i de l'OSNA. de l'AM Apparat i del Partit
il·legal, dc la Txeca i del Front dels Combatents roigs, el posar en peu de guerra
la Federació de Combat contra el feixisme, l'augment desmesurat dels dipòsits
d'armes i d'explosius. els innombrables atacs contra la policia i els nazis, i veurem
que aquests plans d'acció constitueixen un continu lligam dels preparatius portats
a cap pels comunistes per a la revolució. A fi de comptes, no quedava al Partit
Comunista alemany cap mes recurs que posar-ho tot en una carta i intentar la
revolució per tots els mitjans de la violència i el crim."—L. O.

BRANCA FLORIDA, poesies de Gràcia B. de Llorenç.
Amb aquest títol suggestiu, manllevat a Joan M. Guasch, aquesta distingida poe
lesa catalana resident a terres d'Amèrica ha recollit una harmònica antologia de la
seva producció lírica, que ofereix per als nostres lectors un positiu interès.
La feminitat de l'autora es tradueix cn aquest llibre en un predominí de serenors, aixi en la forma com en el fons. Les inquietuds que graviten en el seu esperit
i que borbollen a raig d'estrofa, troben, tanmateix, en la mateixa font del cant.
l'aquietament que les dompta i endolceix. Altrament, la influència que acompanya
generalment aquests versos acaba de donar una dolçor femenina, una elegant tendresa melangiosa, a les pàgines d'aquest recull, d'altra banda bellament presentat
i editat per la Llibreria Catalònia.
No és que sempre acusin les posades de la Sra. Llorenç un to absolutament personal ni un ritme perfecte. Però els ressons aliens hi tenen, fins i tot, una discreció
finament entonada, dc les que no humilien, sinó que emulen. La ínfantina lluminositat dc Josep S. Pons en Ics belles imatges de "Les cireres" ("quin finestró de llum
dins el seu brill!"); en la interpretació subjectiva de la melangia del paisatge, a la
manera maragalliana de Lleonart. en "Caminet": l'arquitectura subtil de Carner
en " E l veire"._l la ponderació clara, ordenada, dels versos blancs d'"Encantament",
en els endecasílabs de " L a joia matinal" o "Capaltard", en els alexandrins de
"Llegia un llibre" cn els octosílabs dobles de "Montsenyenca". resolta amb intermitències menys felices i amb trontolls de no prou habitud lirica, ens fan trobar
sovint expressions i ratlles antològiques que donen a aquesta branca florida de la
poetessa la rosada blancor de l'ametller i la tímida turgència de les roses aponcellades.
Per la seva fidelitat a la pròpia terra, la seva millor flor, que és el llenguatge
i, per tant. la poesia, sTia donat plenament a aquesta merítíssima autora a qui
desitgem que els seus bells esplais facin més suau la seva enyorança.1—S.
NUESTRA HERÈNCIA CRISTIANA. Pe! Cardenal Jaume Gibbons, Arquebis-

f

he de B^JApor». Traduïda de l'anglès per Vicençs M.» de Gibert.
Un volum de 12 x/2 X 19 1/2 cm., de 416 pàgs. Lluís Gili, editor.—
Barcelona.

D'un temps ençà presenciem una florida esponerosa d'obres d'apologètica,
teologia i moral. Les benemèrites institucions de casa nostra, que tant s'han vingut
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distingint en la impressió de llibres de caire cristià, han vist sorgir al seu costat
noves editorials, fruit de la iniciativa privada, que completen les necessitats—sempre creixents—de l'espiritualitat catòlica.
L'anhel proselitista que senten molts esperits de casa nostra, enfront dels excessos de l'anticlericalisme, fa que l'obra més amunt esmentada signi una veritable
troballa per tots els qui volen rebatre els pseudo-arguments dels enemics de les
veritats eternes. Admirablement situat el Cardenal Gibbons per copsar les veritats
actuals, ha escrit la seva obra en un país ultramecanitzat, d'on aparentment ha
estat bandejat qualsevol sentimentalisme, per donar pas a una desenfrenada frivolitat, presenta la característica de què tant com combatre l'heretgia declarada, tendeix amb preferència a enfrontar-se amb la indiferència i el desconeixement de la
matèria, fruït de la neutralitat escolar que és la posició predominant en les promocions noves.
Nueslra Herència Cristiana fa un detingut estudi dels valors del patrimoni espiritual catòlic, el qual ens presenta no sols integrat per aquell conjunt de veritats
dogmàtiques, sinó també per la diversitat de pràctiques religioses que constitueixen la pietat i la vida interior dels pobles conservadors de la fe que els apropa a
Déu.
1
L a figura destacadissima de) Cardenal Gibbons. abastament coneguda arreu del
món. es ratifica amb aquest llibre, com a formidable poHemista. Tracta els problemes d'una manera diàfana que fa simpàtica la seva lectura. I,a suficiència científica i l'erudició històrica que traspuen les pàgines de l'obra, fa també sumament
interessant el llibre a les persones d'una major preparació intel·lectual.
En fi, el major elogi que podem fer
escrit al Nou Món sembla fet de cara a
ínsula.
La traducció—deguda a la ploma de
ment, sense notar-se la seva procedència

a aquest admirable llibre, és dir-ne que
les realitats de l'hora present a la PenVicents M.» Gibert—està feta acuradaoriginària.—L. López Olivella.
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LES REVISTES
Les reproduccions d'articles d'allr
fetes en aquesta secció tenen només
caràcter documental; la inserció d'elles
no implica, doncs, conformitat plena
amb llur contingut.

L'ENCÍCLICA "QUADRAGESIMO ANNO" I L'ESPERIT DE COMODITAT BURGESA, tret de "La Documentation Catholique", del 21 d'octubre
de 1933.
E n ocasió del I V Congrés d'universitaris i "sèniors" catòlics eslaus, que tingué
lloc a Zàgreb del 2 al 6 de setembre de 1932, el senyor Francesc Terseglar ' va llegir
un discurs que es publicà, més tard, en eslovè, en el "Càs" de Ljubljana, número
1, any 1932-33, amb el títol: " E l capitalisme i el marxisme a la llum de les doctrines socials de Pius X I " , i, en croala, en la Socijana Revija de Sibenik. amb el
títol: " L a Quadragesimo anno í l'esperit de comoditat burgesa." De bell antuvi,
el discurs era titulat: " E l sentit de l'encíclica "Quadragesimo anno."
Heus ací el que diu Francesc Terseglav, segons la traducció croata de la "Socijana Revija", núm. 6-7, 1932:
L — E L S CATÒLICS 1 LA REFORMA ECONÒMICA I SOCIAL1
L'encíclica Quadragesimo anno, amb la qual s'ha posat una important pedra mil! ària a la història del desenrotllament de la universalitat de l'Església catòlica, és
—si més no en les seves I inics generals—. prou coneguda de tots els catòlics instruïts pertocant a les seves directives de la vida social. Per això entenc que no
em cal provar de fer un anàlisi particularitzat o una explicació. d'aquest document
papal tan important, tant més que no em considero competent per a una comesa
així.
Una altra cosa em sembla de cabdal importància, respecte a la necessitat que té
cada catòlic de treballar per al renaixement de la humanitat: com i de quina
manera realitzar les exhortacions de Pius X I quant a la reforma econòmica i social
de la societat dels nostres dies?
L'encíclica és una crida d l'acció i no a la discussió
Quan es tracta dels principis, pot haver-hi sempre—per bé que les tesis semblin
d'antuvi completament clares—explicacions més o menys diferents. I això sobretot
1 Terseglar és un dels sociòlegs eslovens més actius i més distingits. Redactor
del Slovencc. diari catòlic de Ljubljana, i col·laborador de diferentes revistes, és
autor entre altres d'un llibre moit interessant: Svetd Rusija (la santa Rússia), publicat després del seu llarg captiveri al pais dels tsars durant la gran guerra.
1 E l s subtítols són afegits per la D. C.
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quan es tracta dels problemes que es refereixen directament a la vida quotidiana i,
en llurs deduccions, als interessos vitals de cada individu. Aquest és el cas de
l'enciclica Quadragesimo anno.
Pertocant les explicacions positives i constructives sobre el sistema cnrpordliu
de l'ordre social, es una cosa, pel que fa als detalls, deixada completament a l'activitat pràctica dels catòlics. Car jo crec que no pot haver-hi discussió, entre persones
de bon sentit, sobre la necessitat que té la societat de recolzar en la col·laboració dels
diversos cossos professionals. Però quan es tracta de concretar aquesta idea, són
possibles maneres molt difreents. que. com tota activitat semblant de la humanitat,
podran cristaHitzar-sc únicdmenl en l'acció, en les experiències, en l'esforç pràctic
que no pot ésser mai exempt de defectes, fins i tot si els principis fonamentals de
l'acció són veritables i exactes.
Per què jo em baso sobre aqueft punt? Perquè l'interès que desvetlla al món
catòlic l'encíclica Quadragesimo anno no es limita a estudiar-la teòricament ni deKinera tampoc en un simple anàlisi escolàstic, en distincions subtils, en l'estudi
de l'encíclica exclusivament o principalment des de l'únic punt de vista de la moral.
Això és necessari en un cert límit, però no és pas el punt més imporlanl. L'encíclica
Quadratiesimo anno no ha nas estat escrita amb l'objecte de fer-ne un tema de discussió: al contrari, el seu contingut i cl seu to ens mostra d'una manera clara que
ha estat donada als catòlics perquè realitzin successivament i actirament, en liur
vida quotidiana, en el tdller. cn les fàbriques, en la legislació social, en la direcció
de la vida agrícola i comercial, cn l'ús de les màquines agrícoles, en llur rol de polítics, de dirigents de sindicats obrers, de propagadors dc Mutualitats professionals
(en croata: Zddruge), de directors de grans establiments industrials.

E l món catòlic ha negligit el seu deure en el terreny polític, econòmic i social
Sabem que el catolicisme, d'ençà de l'època de l'iHuminisme i de la Revolució
francesa, ha vist disminuir la seva funció de factor de la vida pública i de l'activitat econòmica, però que ha estat sempre gran com a filosofia de Vuniversum, com
a saviesa de la vida i formador de la vida religiosa, i això principalment en les
èpoques en què, abandonant el terreny dels esforços i dels neguits temporals, es
recollia en el temple més íntim del cor. Fou això, per exemple, el que s'esdevingué
precisament en l'època que enllaçà les últimes restes de l'edat mitjana amb els temps
moderns; i si algú vol persuadir-se del valor sublim de la seva activitat en aquella
època, no ha de fer sinó llegir l'obra cèlebre del reverend Bremond.
Sabem que el catolicisme ha estat sempre, a part d'això, una força creadora en
el camp de la cultura, però en el de la política, de la direcció de l'activitat econòmica de l'home i de l'organització social, el món catòlic ha negligit la seva tasca
d'ençà del segle X V I ; sTia posat principalment a la defensiva, i gairebé ha abandonat tota iniciativa als corrents neutres o oposats a la religió, tant en l'organització de l'Estat, en la formació de les lleis i dels partits polítics, com en l'activitat
social.
Jo no estic poc ni molt d'acord amb aquells que, en oposició amb aquesta passivitat dels catòlics en els afers públics, creuen que el principal terreny d'activitat
de l'Església i de l'Acció catòlica és el camp politic, però crec que la posició de
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simple defensiva cs un senyal indubtable de feblesa interior, i que la intensa cultura
religiosa, que serà sempre la tasca més eminent de l'Església, ha d'anar acompanyada d'una participació dels catòlics en el terreny de l'activitat i dels esforços públics
per a l'organització de l'Estat i de la societat, tasca que no ha d'ésser menys vivent
que la primera.
Aquesta participació pot efectuar-se indiferentment per mitjà de partits polítics,
com es fa a Alemanya, o bé de la manera emprada a França, on els catòlics pertanyen a diversos partits, a diversos corrents polítics i socials, a condició només
que no s'oposin a la fe i a la moral cristianes. Les condicions concretes en què hom
viu poden fer caure la balança de l'un costat o de l'altre. Però el catolicisme, si
és vivent i creador, si no és un simple ritu, un simple culte o una simple mística,
si no és únicament una tradició nacional o una "policia", és a dir, un bon ordre
moral, ha d'influir tothora en totes les activitats de la vida. avui sobretot en la
reorganització de les condicions socials.
L a formació dels corrents socials conservadors, que són en tot cas una reacció
realment fonamentada i necessària contra el marxisme—em refereixo al feixisme
i al nacional-socialisme alemany, moviments que no estan pas mancats de valors
ideals i d'excitacions pràctiques—. és un senyal de certa feblesa del catolicisme en
tant que factor social, per tal com el catolicisme, sigui com a doctrina sigui com a
sistema moral de !a vida, és en tot cas, abans que el feixisme i l'hitlerisme, qui ha
de regular i endegar l'estructura social de la nostra època sobre la base de la moral
cristiana.
L a joventut catòlica de tots els pobles té cl deure sobretot d'erigir el catolicisme
íi la "categoria de factor directiu de la vida política i social de la humanitat, comesa
que li pertany i que—mulatis nmtandis—ja ha exercit. Jo, que sóc optimista, crec
que l'exercici d'aquesta comesa en un futur pròxim serà tant més fàcil per tal com
l'assaig marxista (àdhuc en la forma comunista) així com també el feixisme són
condemnats al fracàs, ja que no representen, ni molt menys, la darrera paraula en
el progrés de reorganització de la societat. I dic això sense deturar-me a les nombroses i sanes incitacions que aquests dos moviments han donat a la societat humana, i que nosaltres, catòlics, hem d'acceptar, guardar i completar, com l'encíclica
mateixa ens ho demana fit a fit del marxisme.

II.—NECESSITAT D'UNA "ÈTICA CRISTIANA"
r -'""
L a necessitat de l'acció pràctica i desenrotllada en el camp social és alhora el
motiu i la crida categòrica de l'encíclica papal.
Rutina i egoisme dels catòlics
E n aquest respecte, el defecte de sentit suficient i de rutina es deixa sentir vivament en els medis catò'ics, especialment intel·lectuals. Encara avui en dia, nosaltres,
catòlics intel·lectuals, ens trobem en això pràcticament i inconscientment plens del
liberalisme, aferrats a les velles formes de la vida, carregats de velles tradicions.
I això, adés a causa de l'esperit de comoditat burgesa que, a cada nou moviment
de la humanitat, fins i tot si es tracta de defensar-se amb motius pseudodogmàtics.
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crida: Apage, salanàs: quieta noti moatreh-uSit perquè estem mal orientats vers
el món i considerem els assumptes humans com un mal necessari, ex ma/o, com una
cosa que no ens condueix a la nostra última fi que és la salvació, sinó que ens en
desvia, i de la qual, per consegüent, cal ocupar-se el menys possible. Avui, gràcies
a Déu, aquesta darrera opinió ha desaparegut dels medis intel·lectuals, i l DO pot
oir-se àdhuc, potser, que nosaltres, catòlics instruïts, hem ultrapassat els límits del
bc i que ens hem mundanitzat un xic massa?
En tot cas. és indiscutible que cl nostre organisme està massa embeguf de l'esperit liberal de comoditat afegit a l'apatia, per no dir a l'antipatia per als sofriments
del proletariat, a la por de la pobresa, de la lluita i deus durs renunciaments, quan
es tracta del pa de cada dia, de l'existència material, del sostre que ens aixopluga
i dels vestits del cos. S'idealitza encara massa el tipus de vida burgesa, no en la
teoria, sinó en la pràctica, i es fa això bo i nodrint l'instint que aconsella al catòlic
inslruit mantenir-se a distància de la sedient "massa".
Encara avui no han desaparegut de l'ànima del nostre intel·lecte les romanalles
de la convicció, que el benestar de les clasess és una qüestió de lliure competència
i de lluita animal per l'existència, en la qual triomfen naturalment i necessàriament
els que són forts, mentre que els febles han d'ésser vençuts.
En canvi, veiem que el marxista o el comunista que, en teoria, estan situats completament sobre aqueixa base darwinista, obren en la pràctica segons Vdlica cristiana, que no es basa pas en la llei del dret del més fort, sinó en la de la igualtat fraternal, de !a dignitat i dels drets eterns que cada individu té a una existència materialment i moralment digna d'ell. És cert que. en aquest fet paradoxal trobem
un senyal de la malaltia de la pretesa "societat cristiana" dels nostres dies.
"Efica" social i acció social

.

Així arribem al punt essencial del nostre raonament que és aquest: no hem
d'oblidar de cap manera que és necessària una profunda .ètica social per a cada acció social pràctica. Crec que és precisament sobre això que cl Papa ha volgut insistir en la seva encíclica Quadrayesimo amw.
No hi ha escena més dolorosa, abominable i profundament immoral que veure
un intel·lectual o una societat catòlica que suggereixen a si mateixos o als altres
l'entusiasme per l'acció social, declamen brillantment contra l'opressió de la classe
obrera i condemnen amargament els horros del capitalisme i, alhora, desmenten llur
fals entusiasme social en els petits fets de la vida, en llurs pretensions i necessitats
egoistes, en llurs relacions quotidianes amb el proïsme.
Jo no vull pas dir que és solament en els medis catòlics d'on s'hauria de bandejar completament aquest esperit d'inconseqüència i d'hipocresia. Els individus d'aquesta índole són així mateix nombrosos entre els dirigents d'obres socials dc diferent orientació, i jo atribueixo els fracassos polítics i socials del moviment socialista en primer lloc a l'oposició entre els principis de la doctrina marxista d'una
banda i la mentalitat i la conducta dels cabdills marxistes de l'altra.
L'una no pol andr sense l'altra. Explicació dels fracassos socialistes
En general, el fracàs de Ics doctrines, sistemes o lleis socials no s'ha de buscar en la insuficiència d'aquests sistemes, que, certament, poden ocasionar perjudi-
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cis temporals, però que no poden deturar o impedir un millor ordre social, mentre
l'esforç per tal d'assolir-lo sigui honest: el jiasco de tot socialisme, n'estic profundament persuadit, té el seu germen en la manca d'una ètica social o, més simplement, de la caritat cristiana, que és l'única que sap trobar en cada cas la millor
manera de regular les relacions entre home i home. i això per un infal·lible instint
interior.
E l socialisme acristià es ressent profundament d'aquest defecte. Ha volgut desconèixer aquesta caritat cristiana que ha d'ésser el factor fonamental del progrés
social: aquesta volguda ignorància ha llevat al socialisme marxista el seu paper
directiu a Europa, ha mort el seu entusiasme i ha assecat les seves arrels.
Hom s'equivoca en creure's que tot depèn de l'organització tècnica de l'obrer i
que el catolicisme no podrà prendre en les seves mans el governall del moviment
obrer de la humanitat moderna mentre tots—dic tots—els intel·lectuals catòlics no
hauran passat prèviament com a simples reclutes per l'escola de l'organització sindical obrera. Però no ha d'oblidar-se que aquest treball, si és privat d'ànima, no val
res. I aquesta ànima és l'ètica profunda de l'amor, de la misericòrdia i del sacrifici portat fins al límit extrem.
Crec que els organitzadors socials francesos comprenen aquestes coses millor
que els altres, per bé que els manca l'esperit combatiu, la disciplina estreta i compacta i la consciència de classe de l'individu de les classes inferiors.
Aquestes qualitats són tan necessàries com l'amor ardent per a triomfar de la
manca de cor, d'atencions i de sensibilitat del capitalisme que no es pot vèncer
amb sermons devots.
L'ètica social sense un treball social és una cosa monstruosa, un farisaisme esclatant. D'altra banda, el treball social sense ètica sòcia', o almenys sense una
ètica suficient, és massa sovint la plaga dels moviments socials de la nostra època,
que ha oblidat la comesa del cor i el poder triomfant de la idea que surt del cor.
de l'ànima.

III.

"ÈTICA" CRISTIANA I "ÈTICA" SOCIALISTA

Per què el Papa rebat tan enèrgicament el socialisme encara que reconegui que
l'acció marxista en certs casos és guiada per les nobles incitacions de la moral
natural, i per bé que no exclogui, en alguns casos, i també per un període més
llarg i sobre qüestions definides, la col·laboració dels catòlics amb la democràcia
social, com ho veiem a Alemanya? Doncs perquè el moviment marxista en el seu
conjunt està mancat de la veritable ètica social, que recolza en els principis etern?
de la justícia i de l'amor.
E l socialisme no és condemnat
en taiit que sistema econòmic...
Si hom estudia el socialisme i fins i tot el comunisme d'una manera abstracta,
com a simple sistema econòmic; si hom considera el marxisme, àdhuc en la forma del bolxevisme rus. simplement com un mode de producció i de distribució dels
bens materials i culturals, diferent de l'emprat ara, i doncs com a sistema de col-
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lei-tivització econòmica, és difícil de poder-li fer retrets del punt de mira del dogma
i de la moral.
Els jesuïtes havien fundat al Paraguay un Estat coHectivista que el món capilista d'avui consideraria tanmateix completament oposat a les idees de la propietat i de l'ordre legal, i que no pocs condemnarien sens dubte i refusarien en nom
de la cultura cristiana*. Si es fa abstracció de tot allò que no té caràcter econòmic i es tenen en compte les diferències de lloc, de temps i de condicions, les reduccions dels jesuïtes s'assemblen força, en les seves línies essencials, amb l'organització dels soviets. I. tot amb tot. la diferència entre el caràcter de les dues
institucions cs fonamental. Aquesta diferència existeix ben poc, i potser no gens,
en l'aspecte econòmic, però és ben palesa en l'ètica social.
...Sinó en lanl que "Mica" social
Vull fer observar que el Papa remarca això molt clarament, però que els que
expliquen l'encíclica no ho subratllen pas prou. I, no obstant, es tracta d'una cosa
essencial! L'ètica social del coHectivismc rus, sovint i pràcticament, és sens dubte
congruent amb la moral natural i cristiana, en aquesta hi ha algunes de les seves
arrels; però aquestes correlacions només es troben en algunes de les seves parts:
les línies de conjunt són evidentment orientades segons el pla de l'ateisme.
És fora de dubte que l'ensenyament que fa de l'home un animal millor evolucionat
i de l'individu un simple àtom del mecanisme universal, i un àtom privat d'autonomia, que dóna a l'home un objectiu exclusivament terrenal, ha dc tenir una influència essencial sobre l'organització econòmica i social de la societat, i que. per
consegüent, ha d'existir una diferència essència!—i existeix, en efecte—entre l'Estat coHectivista dels jesuïtes i la societat soviètica, fins i tot si llurs l'nies exteriors
són completament idèntiques.
Col·lectivització segons l'esperit de l'ètica cristiana i col·lectivització segons l'es* Vers 1588 els jesijites van establir-se al Paraguay amb missió de convertir
els ind:;çenes. Però, tement la influència no gens desinteressada dels conqueridors
espanyols, van resoldre d'aplegar els indis neòfits en un món tancat, "una mena
dc república tcocràtica sense relacions amb el món profà". D'aquesta manera van
fundar-se en 1609 els primers llogarrets cristians anomenats Reduccions.
En el Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. t. 5, col. 302-4. hi ha
els següents detalls relatius a l'organització d'aquestes petites repúbliques:
"Les explotacions agrícoles són propietat de tota la comunitat, que s'encarrega
de subvenir a la subsistència de cadascun de!s seus membres i organitza el treball
segons la capacitat de cadascun. Tot funciona i està subjecte a regles com en un
col·legi. Cada mati toca el despertador, s'ocix missa, i hom se'n va al treball al so
de la flauta i del tambor. L a igualtat és absoluta: tots cs vesteixen amb les mateixes teles i s'alimenten amb els mateixos fruits. Els sacerdots no solament tenen
cura de !es ànimes, sinó que assumeixen també tasques de caràcter temporal: són
prefectes civils, admjjiistradors del bé comú. magistrats encarregats de subministrar justícia.
Aquesta creació tan original tingué més d'un segle i mig de vida intensa i donà
els resultats més meravellosos, fins al punt d'excitar l'admiració de Voltaire:
"L'establiment del Cristianisme al Paraguay pel sol esforç dc jesuïtes espanyols
sembla, des dc distints aspectes, el triomf de 'a humanitat." (Essai sur les moeurs.
c. C L I V . ) En 1767 els jesuïtes van ésser expulsats, i això posà fi a les Reduccions.
'Kota de la D. C.)
' Economia en el sentit lat d'administració d'Estat, de sistema econòmic. (Nota
del traductor francès.)
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perit ateu, són ducs coses completament diferents, per bé que els dos sistemes
puguin concordar perfectament en llurs linies econòmiques. Si dos sistemes diferents de producció i de distribució dels béns materials són el producte de diferents
concepcions del contingut i de l'objectiu de la vida humana, forçosament han d'obrar distintament en l'individu i dirigir la aseva activitat social en sentits diversos : en un mot, han de donar ducs cares espirituals diferents.
Sistema econòmic cnHeclk·isla o sislima individualista?
L a qüestió essencial fer als catòlics
Per mi. la qüestió principal no é s : o sistema econòmic individualista o bé colItctivització almenys de les principals branques de l'activitat econòmica de l'individu i de la societat: sinó més bé la del punt de vista cristià: AMB QUIN ESPERIT ES
FA L'ECONOMIA4, quina és l'ètica sòcia! que inspira el sistema econòmic més o menys
individualista o més o menys coHectivista'.
Perquè cl primer punt depèn d'aquesta condició: Quin és cl sistema econòmic
que respon millor a la seva misiió que consisteix a procurar a cada individu i a
tota la massa un "Standard" convenient de vida, en el qual cadascú participaria
equitativament dels béns culturals i on la majoria d'individus podrien nodrir-se.
vestir-se i soplujar-se convenientment?
Quan al segon punt, cs necessari observar que l'ètica social no és cl producte
de les fretures materials o culturals del moment, i que no canvia mai, sinó que és
eterna, apriorista. completament independent de Ics condicions i de l'evo'ució de
la vida.
Aquesta ètica social exigieix ducs coses:
1. * Principis morals ferms i invariables.
2. * Una pregona inclinació de les forces efectives, una orientació de la vo'untat, una disposició de la nostra ànima a fer participar de tols els béns materials i
morals cada home. per tal com cada home és una imatge de Déu. un valor infinit.
dhnnae naturae consors com a participant de la salvació i de la glòria eternes.
Crec que cap Papa no prohibiria els camins que condueixen al marxisme, si
aquest permetés alguna escletxa per !a qual pogués infiltrar-sc aquest esperit de
l'eternitat en les masses obreres, si oferís alguna superfície lliure, en la qual es
pogués edificar la societat segons l'esperit cristià, servint-se del pla de la seva
organització exterior. Però el marxisme és un sistema completament tancat, en el
terreny del qual no podria sorgir res de cristià sinó per la força de l'OttMM naturalilcr christiand, i no per la dels seus principis morals i culturals; és per això
que el Papa condemna la tendència, en si ben intencionada, de treballar per a les
classes obreres en el marc del socialisme. Efectivament, aquest, en la pràctica i
durant una època que no podem preveure, no pot arribar a un resultat.
E l marxisme, com tot altre moviment, té necessitat de la metanoid per a excloure del seu organisme, sense la intervenció directa de forces estranyes a ell. la basc
arreligiosa. Això, naturalment, fóra una veritable revolució, que no crec impossi* Aquesta proposició és traduïda segons el text eslovè del Cài, car expressa
clarament la deducció del que ha dit abans l ' a u t o r . S o c i j a n a Rn-ija escriu:
"...Quina és l'ètica social que inspira el sistema econòmic més o menys individualista?"
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ble ni tan sols en el marc del bolxevisine rus. Me n'adono per multitud de fenòmens, febles avui, però que creixen contínuament.
IV.—ELS CATÒLICS I L'ORDRE SOCIAL ANTIC
Els catòlics han de realit:ar el nou ordre social
Però l'encíclica del Papa no és escrita solament per subratllar els errors de
l'ètica social del marxisme: és escrita, en primer lloc, perquè nosaltres mateixos
treballem per resoldre la qüestió social d'acord amb un esperit de cristianisme veritable, sincer, pràctic i eficaç; és escrita per a guiar-nos en els nostres esforços,
tant si són dirigits vers la realització d'un sistema econòmic més o menys coHectivista, com si són una espècie de síntesi entre l'individualisme i el coHectivisme.
presos com a moviments extrems, en el sentit de l'Estat corporatiu.
L'encíclica Quadrayesimo dnno és escrita precisament per a ensenyar-nos que
hem d'ésser guiats en els nostres esforços per tal de reformar la societat per mitjà
d'una voluntat forta i perseverant—voluntat que produeix obres, i no solament
mots—per mitjà d'un esperit catòlic en lloc d'una simple teoria catòlica, no pel
desig de manifestar el nostre catolicisme, sinó pel de realitzar-lo.
Crec que no podem subratllar millor la nostra adhesió a l'encíclica papal que
descendint redimeixi a l'arena de la lluita social, en l'esperit del ver amor de Crist
per a l'home, el proïsme i la humanitat.
Aquesta encíclica no tindria per a nosaltres cap utilitat si ens servis únicament
per a envanír-nos davant els nostres adversaris d'ésser els únics posseïdors dels
vertaders principis per a resoldre la crisi social, mentre deixéssim la qüestió mateixa abandonada, en el seu aspecte pràctic, com el sacerdot i el levita hi deixaren
el samarità enmig de la calçada. Si així fos, no hauríem de sorprendre'ns que el
marxisme ateu. malgrat els seus errors, hagi fet més camí devers l'objectiu que
nosaltres mateixos, a desgrat de tots els nostres principis, i tot i ésser e's únics
justos. Les polèmiques amb els nostres adversaris ran de l'encíclica i les disputes
entre catòlics sobre les explicacions que se li donen, no són sovint sinó vels que
amaguen la impreparació i la feble o mala voluntat de començar una acció organitzada per tal dc crear un nou ordre social al món.

Catolicisme i capitalisme. •— L'encíclica condemna el capitalisme
La meva opinió és decididament contrària a la que se sent formular de vegades,
fins i tot en els nostres rengles, per persones impacients o parcials, que afirma que
la majoria dels que combaten en les I inics del moviment catòlic són, conscientment
o inconscientment, orientats en el sentit capitalista. També es fa una gran injustícia al Papa, quan s'atribueix a la seva encíclica una mentalitat capitalista, conservadora, feixista, etc. Aquestes afirmacions no són pas el fruit d'una mala voluntat, sinó més aviat d'una estretor o d'una parcialitat d'esperit que considera
regressiu tot el que no segueix la moda. No ens deixem influir per les frases, ni
àdhuc per les que ens arriben de l'esquerra; ans siguem sempre enemics de les
frases.
E l catolicisme com a sistema i com a ètica sempre ha tingut el capitalisme a
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gran distància. Sempre ha procurat vèncer-lo, car la font i l'esperit del capitalisme són evidentment contraris a Déu.
Més aviat es tracta d'una infiltració més o menys profunda dels instints egoistes i explotadors en els cors catòlics; de la vida pràctica de mo'.ts catòlics, que és
antisocial, per tal com han cedit a l'esperit del temps contra el coneixement que
tenen del bé; de la gran distància entre la teoria i la vida, que es veu tan sovint
en la societat catòlica.
L'encíclica és una condemnació severíssima del capitalisme en la seva arrel.
Els pensadors marxistes imparcials ho han reconegut. Avui no hi ha cap catòlic
d'acció que estigui 'orientat sistemàticament en el sentit capitalista. No parlo, naturalment, dels oportunistes, dels millatifer, de tot els que componen la legió de catòlics "polítics", que no són sinó paràsits de la pitjor mena, microbis corruptors
del cos catòlic. Però, per a tot catòlic honrat, avui no hi ha cap dubte que el sistema d'explotació econòmica és ruïnós. També és evident l'oposició de l'esperit de
l'economia capitalista amb l'Evangeli. Tot amb tot. és veritat que certes prevencions i un esperit d'atavisme, per dir-ho així, o millor dit encara, l'ètica de comoditats lliguen la major part dels catòlics a l'ordre social dels nostres dies.

Contra l'esperit de comoditat burgesa entre els catòlics
Jo no aixeco la meva veu contra la burgesia en el sentit de l'odi de classes:
això fóra contrari a l'esperit cristià, i Gandhi mateix, que no és pas catòlic, condemna aquest sistema com a anticristià. Tampoc no l'aixeco contra la burgesia
considerada en conjunt. Però tenim la manera de pensar i de viure burgesa, manera descrita mestrívolament per Sombart, i que és pregonament immoral. No vull
examinar ara l'ordre i el sistema burgesos del punt de mira econòmic: em deturaré a la mefitalitat de la comoditat, de la comoditat terrenal, que és tan característica del tipus de vida burgesa.
L a vida, per al catòlic, és un deure i no un estat. E l cristianisme no és estàtic,
sinó dinàmic. E l seu últim i únic fi no és la prosperitat material, el gaudi tranquil
i flonjo dels béns materials per part de la classe que governa, la participació dels
treballadors del fruit dc llur treball segons la bona voluntat i l'interès dels qui
embutxaquen la principal part del profit de les fatigues d'altri.
L'Església, a desgrat de les persecucions periòdiques de l'estat burgès, ha viscut durant molts anys dintre aquest ordre social amb el qual, en el transcurs del
temps, els catòlics s'han més o menys identificat. L'Església, com qualsevol altra
societat que tendeixi a realitzar els valors ideals, és una institució cultural i de
policia moral per a aquest ordre burgès: i és des d'aquest punt de vista que aquest
darrer regula les relacions amb ella. No és culpa de l'Església si la societat anomenada cristiana li assigna aquest paper.
H i ha molts catòlics que es troben completament lligats a aquest ordre i que
li presten llur suport. És per això que s'ha format aquesta perillosa mentalitat de
comoditat, que ha estat una de les pitjors plagues del catolicisme, o més ben dit.
dels catòlics dels segles x v m i xix, i els resultats de la qual encara ens atenyen
avui.
Jo considero l'encíclica de Pius X I com una crida a l'univers per tal que es
purgui del suc anormal—i doncs indigest—del mode de viure burgès. E l qui sub-
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ratlla altra cosa a l'encíclica Quadragesimn anno es posa, almenys a dretes, al
marge de la seva mateixa significació i resta cec i sord pertocant la seva importància actual al moment històric que vivim.

Els errors i la immoralitat d'aquest esperit
N'hi ha molts entre nosaltres que estan acostumats a viure un tipus especial
de vida religiosa i a considerar-lo com un exemple perfecte: és la religiositat en el
marc de l'ideal burgès de la vida humana. És el tipus que subsisteix encara avui
en la gran majoria dels catòlics mitjans. Pregar, meditar, ocupar-se d'obres de
caritat, però en pau, sota la protecció de les autoritats públiques, observant les
"mesures justes", sense massa esforços i sense zel "extremat", amb una dosi prou
forta de fal·s sentimentalisme, i, en tot cas, llïurant-se plenament a les comoditats
que ofereix una vida tranquil·la i flonja de ciutadà. Posseir béns, viure enmig de
plaers d'una "existència honesta", fruir de tots els privilegis que proporciona una
bona situació material, heus aquí el que pretén i reclama aquest tipus de vida, en
el qual es pot honorar Déu molt fàcilment.
Allò que hom anomena relacions lleials entre l'Estat burgès i l'Església, com
per exemple les relacions que regnen en la majoria dels Estats liberals dels nostres dies, respon perfectament a la mentalitat de molts catòlics, als quals l'ordre
present garanteix una existència còmoda. És indubtable que el nostre ideal el constitueix l'Estat, que coopera harmoniosament amb l'Església per tal de reunir els
fins fisico-espirituals i temporals-eterns de la humanitat. Però aquest Estat ideal
és veritablement per nosaltres un ideai (per exemple, l'Estat de l'Edat Mitjana)
que, empès per !a seva mentalitat íntimament cristiana, coopera harmoniosament
i espontàniament amb l'Església, però no l'Estat liberal que tendeix a aquesta
cooperació per oportunisme, per tal de poder conservar l'ordre econòmic capitalista, seguint el seu instint nacionalista que l'empeny a apoderar-se de l'Església i a
servir-se'n per a estabilitzar l'ordre present.
L'esperit de comoditat és l'únic factor que dóna a molts catòlics la il·lusió que
aquesta "harmonia" és ideal i necessària. És per culpa d'aquest esperit que una
massa tan gran de proletaris, de desheretats i de gent misèrrima odia el catolicisme, aquest catolicisme que prega i dóna l'almoina sense anguniejar-se ni desdinerar-se; aquest catolicisme de petits exercicis ascètics sense perill per als guanys
materials; aquest cristianisme sense lluites i sense sòlids ideals, sense heroisme i
sense sacrificis; aquest cristianisme petrificat, aquestes camanduleries i paraules
"devotes" que no priven l'home de xuclar la sang del proïsme fins a la darrera
gota sota la disfressa de la legalitat i amb tota la correcció moral, aquest catolicisme fals i calculador que no vol saber res de les desventures d'a'tri, fora que hi
pugui acudir amb un esmerç irrisori i amb l'esperança d'ésser recompensat en
l'altre món, però amb preferència ja en aquesta terra. Quina diferència amb el
cristianisme dels màrtirs, el catolicisme de Gregori V i l . dels irlandesos i dels alemanys en l'època del Kulturkampf! Aqueixos catòlics de tipus principalment burgès han perdut el sentit del catolicisme, dels sacrificis, dels sofriments i de les
lluites: no poden imaginar-se una ascensió de l'Església a través de la lluita amb
el món; consideren com a enemic i herètic tot nou moviment tot vent refrigerant
i tota tempesta que sorgeixi dels medis dels cxp'otats i oprimits, per tal de puri-

aso

LA PARAULA

CRISTIANA

ficar i guarir la societat humana tan malalta. I. tot amb tot, no hi ha heretgia més
gran i més perillosa en l'Església que aquest catolicisme insincer.
CONCLUSIÓ
Crida a la joventut catòlica
Em penso que no puc concloure millor aquestes modestes observacions que dirigint a la joventut catòlica aquesta crida:
Cenyeix-te, com diu l'Apòstol, el glavi de l'esperit per arrencar de la catoli
citat cristiana la pesta de la comoditat burgesa!
No t'emmandreixis amb les condicions presents; no t'agemoleixis en la vida
blana, flonja, i en la pau corrompuda del teu egoisme satisfet, ans persuadeix-te
que l'Eglésia creix i es perfecciona en la lluita contra el mal i contra la corrupció, a través dels sacrificis i de les obres heroiques.
Que el teu ideal no sigui de cap manera d'ésser un empleat que acompleix oficialment una alta missió, sinó d'ésser un apòstol vivent en la fretura i en la misèria, sense més suport que la paraula de la veritat, el fervor del cor i la voluntat infrangible de cristianitzar el món.
No siguem simples representats i manifestants del catolicisme, sinó més aviat
simples obrers en l'escena infinita de l'activitat política, social i cultural de ITiomc.
Cal que sacrifiquem moltes antigues tradicions sense valor, prejudicis i posicions socials; cal que sacrifiquem sobretot l'aspiració d'apoderar-nos de les posicions dominants amb l'ajut de l'Estat o de qualsevol altra força social exterior, que
ens asseguraria una vida còmoda damunt la base de l'ordre que la moderna plutocràcia pagana ha bastit sobre les ruïnes de la moral cristiana.
E l nostre govern és el govern de l'esperit, és la preeminència de la idea i la
força de la caritat cristiana, úniques damunt les quals és possible d'edificar un ordre
social just. Joventut catòlica,
Veterà praeterienmt
nova fiant otnnial

E L NATURISME I LES SEVES RAONS, per Jean Rimaud. a "Études", de
París, agost 1933. Trad. T. P.
És una covardia tenir por de les idees, ja que l'error no és fecund i actiu més
que per allò que conté de veritat. Les paraules són més temibles; embullen i comprometen les idees. A l pensament menys ferm li presten una aparença de solidesa.
Són les espigues de Montaigne: com més belles, més buides. Prenen l'aparença dc
valentia, tot i afavorint grans malentesos. Siguem severs envers elles, si volem ésser justos amb les idees, i en la mesura en què volguem ésser-ho.
Què és el naturisme? Però abans que tot, n'hi ha un de sol, o bé molts? Hem
conegut diferents naturismes. Per ventura algun d'ells tractaria de rejovenir el seu
estat civil? Perquè ja s'entén que del que es tracta és d'un retorn a la naturalesa,
i estaria en oposició amb la civilització, amb la societat o fins amb la gràcia? Cal
saber-ho. Ja que la paraula naturisme té una certa història, cal també saber si els
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nudistes, i quins nudistes, tenen el dret de confiscar-la. si nudisme i naturisme són
uns sinònims, dels quals l'un seria menys timid que l'altrc. Se'ns diu que d naturisme és un moviment fatal. Per a la raó, això és el contrari d'una raó. i Es refereixen a la necessitat de les lleis de la naturalesa a qui hom no mana més que
obeint-li? Sigui, però parlem un Henguatge apropiat; diguem necessitat i respectem
el nostre dret a dominar-la. ^Es tracta, al contrari, de demanar-nos que consentim
en l'opinió cega, de restaurar l'argument d'autoritat en profit d'un pensament anònim i innombrable? Encara que no haguéssim llegit Montaignc o Pascal, sabem
bé prou a quines covardes desraons condueix aquesta moderna dimissió de la intel·ligència.
Ara bé, heus aquí un llibre que ens convida a aquest examen lleial del naturisme *. E l seu autor, el doctor Pouccl, és cirurgià dels hospitals de Marsella. Tan
aviat seguint al doctor Poucel com apartant-nos d'ell, anem a preguntar-nos què
devem pensar de' naturisme i de les seves raons.
I
No havent estudiat Hipòcrates, no gosarem a afirmar que a ell es remunta el
naturisme modern i sistemàtic, com tampoc que fos ell qui n'establis expressament
el principi. Tanmateix la història de la nostra llengua sembla establir que en el
nostre pais aquesta paraula designava més aviat una doctrina mèdica sostinguda
per arguments filosòfics que no pas una doctrina filosòfica pròpiament. E l doctor
Poucel té. doncs, el dret de considerar el naturisme, que ell anomena hipocràtic,
com el primer i de vo'er impedir que d'altres el disfressin o cl comprometin. E l l
el defineix com: "l'art de trobar-se bé, per mitjà d'una vida sana". D'una veritat
massa general per a ésser actual i urgent, aquesta definició en resumeix una altra
que és la del naturisme modern: " El constitueixen certes consideracions teòriques
i sobretot un conjunt de pràctiques higièniques que tendeixen a tornar-nos a l'observació de les condicions fisiològiques per les quals som fets i de les quals una
civilització massa refinada ens aHunya cada vegada més." E l doctor Poucel sap
bé prou i indica amfc una paraula que la diferència entre aquestes dues definicions
no és pas la de l'implicit amb l'explicit. Professar un art de vida sana no basta per
a ésser naturista, com no basta creure en la raó per a ésser racionalista, ni estimar
la naturalesa per a ésser romàntic. l.a veritable definició, l'única que convé a la
cosa definida i no més a ella, és l'altra, la que expressa la voluntat de tornar-nos
a la naturalesa perquè ens n'hem allunyat; que enclou, doncs, una crítica de la nostra civilització.
E l veritable naturisme és una reacció i un moviment de reacció, abans d'ésser
la doctrina xTaquell moviment. Precisament el que ens imposa certa reserva envers ell és que encara no dominem l'experiència, que aquesta doctrina es desenrotlla i s'estableix sota els nostres ulls. Vol dir això que aquest moviment sigui
irracional? De cap manera. I.a intel·ligència que es busca és ja intel·ligència. Pot
semblar més curiós de definir el naturisme com un moviment de reacció. E l seu
prestigi i el seu escàndol depenen, al contrari, del fet que ell passi per una aven1 DOCTOR J . POUCTX. L e Naturisme et la Vie. Paris. J . B. Baillière et fils.
1933-
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tura atrevida. Però tot progrés, si de cap manera no consisteix a refugiar-se en la
història, a voler el temps reversible, ço que defineix l'esperit reaccionari, consisteix
a crear l'esdevenidor criticant el present i el passat immediat a la llum d'algunes
velles veritats que hom havia deixat de banda, judicant-les esgotades o descartades.
Per a avançar o per a inventar, hom no es recolza mai sobre el present que pajsa,
ja que el propi de la intel·ligència és alliberar-se'n. Que es tracti de romanticisme,
de socialisme, de la nova educació o de naturisme, seria fàcil de demostrar que tot
moviment poderós és en els seus començaments una reacció i que. si sedueix perquè anticipa l'esdevenidor, la seva força prové d'allò que pren del passat. L'abandó
al present és avui, en tot terreny, un ciència que, després d'haver estat tímidament
realista, havent fet l'experiència de la fecunditat i de la llibertat del seu simbolisme,
gelosa de la seva iniciativa, s'alça sense quasi inquietar-se de la realitat, judicant
per endavant cl seu acord amb ella. L a nostra civilització n'és el fruit. Ésser modern per partit pres i sense reflexionar és consentir en el desenrotllament automàtic i lògic d'aquesta civilització en la seva linia en el sentit de la ciutat, de la màquina, de la química, del pensament anònim. Però la intel·ligència refusa de deixarse emportar, torna a la naturalesa i a la personalitat per a dominar allò que ha
d'ésser història i que, sense eHa, no seria més que evolució.
Els metges no han estat els únics ni els primers a denunciar les malifetes
de la nostra civilització. Són nombrosos els sociòlegs, polítics, economistes, pedagogs, artistes, que no tenen cap interès a viure les Escenes de la Vida futura i voldrien no haver de viure les de la vida present. Perquè la naturalesa està venjant-se
del nostre orgull. Però per atenir-nos amb el doctor Poucel. al punt de vista de la
nostra salut, qui voldria negar que la nostra vida és ma'sana? "Estem intoxicats
per la febre d'una vida agitada, per l'excés de sorolls, per una alimentació massa
camivora i artificial, per la disminució de les nostres hores normals de dormir,
per excitacions sexuals que els nostres costums provoquen per mil artificis, pels
nostres residus vitals, que forçosament hem d'acumular ja que la falta d'exercici
ens priva de cremar-los. E l més liranitzat dels nostres òrgans és el nostre sistema
nerviós, constantment alerta, hipersensibilitzat, saturat." Aquestes evidències s'imposen. Hom no és naturista perquè hi consenti i pensi que una vida més natural
seria més sana. De la mateixa manera que no hi ha cap filòsof que no faci de la
conformitat a la nostra naturalesa la primera regla moral o de conducta racional,
no hi ha tampoc, sens dubte, cap metge, que no faci d'aquesta conformitat la reíla
de la salut. Dues actituds són, aixi i tot, possibles. Hom pot inclinar-se devant el
fet acceptar que la nostra vida no pot deixar d'ésser el que és i la t.ostra civilització, desenrotllant-se necessàriament, ha de forçar-nos cada dia més a viure en
estat de revolta contra la naturalesa.' E n aquest cas, cal adaptar l'home, costi el
que costi, a aquestes condicions de vida, i ajudar la naturalesa a triomfar de si
mateixa, modificant, per altra banda, el que es pugui, no gaire, aquestes deplorables
condicions. Hom pot. al contrari, refusar d'admetre que el millor de la nostra civilització sigui inseparable del que ella té de menys bo, o de francament absurd,
que cal viure contra la naturalesa. Llavors hom emprendrà la tasca de corregir
les condicions de la vida per a tomar l'home a la salut per la conformitat amb la
naturalesa. N'hi ha prou amb haver estat en mans de metges, per a saber que
aquestes dues actituds defineixen bé, almenys per a.\ pacient, ja que no tenim altra
competència, dues menes de medicines ben diferents. Aquesta mateixa divisió la
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trobaríem en els educadors, cn la qüestió dc la refosa de la nostra educació i de
lexcés de fatiga escolar. Constatant, com cal fer-ho, que cl nostre ensenyament és
contrari a algunes lleis certes de la psicologia, els uns l'accepten tal com és i es
pregunten com es podria fer perquè, malgrat tots els inconvenients, el major nombre possible d'infants seguissin aquest camí, mentre que altres voldrien una educació
fundada en el respecte a les lleis psicològiques. Però tornem a la salut i a les seves
condicions. No n'hi haurà prou encara per a ésser naturista, amb adoptar aquesta
actitud de crítica enfront de la nostra manera dc viure 0 de matar-nos. amb promoure una vida més natural, una higiene pública o privada. E l naturisme com a
doctrina és un sistema. Qui diu sistema, diu organització de Ics idees o dels actes
dependents d'un principi únic o en funció d'un fi a realitzar. E l principi és que
nosaltres hem de conformar-nos a la naturalesa. E l fi és acostar-nos a la naturalesa. E l naturisme és un retorn sistemàtic a la naturalesa.
Cal, doncs, maleir la civilització i rompre amb ella? Ignorem si hi ha naturistes
que somnien una humanitat nua sobre la terra nua. La cosa és probable, sempre
hi haurà homes que pretendran dc viure les paradoxes. E n tot cas, no hi ha cap
dubte que. sense anar tan lluny, alguns oposen massa la naturalesa a la civi'ització.
No creguem pas que. perquè hem abusat de la nostra raó per viure contra la naturalesa, ço que era desenraonat, ens calgui ara girar l'esquena a la raó i a la
civilització, preferint-los un pretès instint, i jo no sé quina imaginació d'una naturalesa del tot bona que mai no ha existit, com si la mateixa raó no fos en si mateixa natural, i la vida, civilitzada. E l retorn a la naturalesa ha d'ésser raonable,
obra de la raó. Així ho entén el doctor Poucel. E l naturisme, tal com ell el proposa, arrenca d'aquest fet, que ja és una interpretació: la nostra vida és malsana
perquè ha pretès d'ignorar i violentar la naturalesa. Es recolza sobre tres principis lligats: la salut és mes natural que la malaltia; la higiene, que conserva la
salut, és anterior i superior a la terapèutica ta conformitat reflexiva a la naturalesa és la regla per a una vida sana. D'aquesta reflexió, fundada en el coneixement científic del nostre organisme i de les condicions per al seu desenrotllament
normal, es desprenen dues sèries de conclusions. Les unes constitueixen una higiene
que és naturista per inspiració i per intenció, i que ha d'ésser observada cn la
nostra vida quotidiana tan fidelment com sigui possible. Però com que aquesta vida
no pot ésser plenament sana, com que contradiu i força la naturalesa, i cal evadirse'n temporalment per a tornar-hi més forts i més resistents, per això altres conclusions defineixen "una forma d'esport adaptat a la higiene" ço que molts anomenen el naturisme i que no n'és més que una part, cn tant que és un art; una
aplicació, en tant que és una doctrina.
A la primera sèrie de conclusions, és a dir, a la higiene naturista, no tenim res
a oposar-hi. És cosa dels metges de discutir-ho; a's profans, com nosaltres, ens
smeblen mesurades. Ningú no discutirà que en matèria d'alimentació, de son, d'exercici, som molt lluny dc la naturalesa i hem de tornar-hi. Més aviat reprotxaríem al doctor Poucel que, amb la preocupació de passar al nudisme, hagi tractat
un xic massa depressa aquestes qüestions importants. Mengem massa, massa carn,
massa aliments adulterats sobretot. D'acord. Però no està tot dit, quan se'ns ha
parlat de la quantitat i de la qualitat de l'alimentació. Les hores i la importància
relativa dels nostres ài>ats, jno haurien d'ésser estudiades en relació amb l'horari
del nostre treball, i amb cl de llevar-nos i d'anar al llit? Molts infants, que en
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altre temps havien estat deixebles nostres, estaven pràcticament en dejú tot el matí
amb gran detriment de llur atenció en les últimes hores, i tornaven a la tarda fent
una digestió penosa durant la primera classe. Els camperols mengen menys, però
més sovint. Què cal pensar-ne des del punt de vista del naturisme? Si el capítol
referent a les hores de dormir és ràpid, malgrat la seva importància, és, sens dubte, perquè aquí el retorn a la naturalesa depèn massa poc de les iniciatives individuals i topa amb una voluntat col·lectiva de viure sense tenir per res en compte
ni el sol, ni les estacions, i ço que és més, fent cas omís d'aquesta veritat elemental,
que som animals diürns. Raó de més per a insistir-hi. Quant a l'exercici, és massa
veritat que la nostra civilització ha guanyat "aquesta aposta de fondre en una
mateixa aleació certs incompatibles, la impaciència del desplaçament amb el sedentarisme: l'empensa febrosa amb la immobilitat." L'excés ha determinat una reacció, de vegades irreflexiva, fet i fet benefactora. És lluny d'haver donat tot alfó
que pot donar. Són molts encara els que ignoren la diferència que hi ha entre la
gimnàsia i l'educació física pel mètode natural; la distinció que cal fer entre
els esports. Malgrat la seva difusió, la resistència al campisme és tal, que un cert
nombre de tropes d'"scouts" arriben a no considerar-la més que com una de llurs
activitats secundàries. Felices aquelles altres on l'art de campejar no consisteix en
esmerçar tresors d'enginy per a redonar-se el confort modern amb les seves servituds ! Prèviament al naturisme com a espost, al joc, a l'educació física, a la gimnàsia, el retorn a la naturalesa hauria d'operar-se en la nostra vida quotidiana.
Caldria saber considerar com necessari i possible combatre la temptació constant
de dispensar-se de tota mena d'esforç i primerament l'afany d'ésser portat. Ara bé,
si algú pretén de passar-se ordinàriament de taxis, metros, tramvies, ascensors,
hom el considera com un original que té temps per perdre. I quants flaturistes convençuts i higienistes, entre dues escapades lluny de la ciutat escolten la invitació
a la peresa maleïda I
Això no vol dir que aquestes escapades no siguin necessàries. No n'hi ha prou
amb fer un xic més sana la nostra vida de civilitzats fent-la un xic més natural;
cal fugir-ne; en primer lloc per respirar i per distendre'ns. Ja fa segles que ho sabem : els naturistes, com tampoc els romàntics, no han inventat el camp. Però hi
ha camp i camp, sobretot hi ha diverses maneres de conduir-s'hi segons sigui el
que hom hi va a cercar. Deixar la ciutat i al mateix temps la vida civilitzada per
retrobar, en el nostre medi natural la vida més natural que hi hagi, o la més pròxima a la naturalesa, heus aquí en què consisteix el naturisme com esport. E l temor d'excessos possibles i reals no ha d'impedir-nos de veure el que aquesta voluntat enclou de raonbale. Ja podem airejar i assolciar tant com vulguem la nostra
vida quotidiana, sempre sentirem la necessitat de més aire, més aire pur, més llum
i més sol del que permet la ciutat. Si hem comprès la superioritat de l'exercici
natural sobre les gimnàsies i els esports especials, és impossible de declinar aquesta
conclusió: no hi ha res com el lliure exercici de la vida en plena naturalesa. L'experiència del campisme és. altrament, decisiva, encara que campisme i naturisme
1:0 vagin necessàriament lligats.
Cal anar més lluny? "Som fets per a viure a l'aire com el peix dintre de l'aigua ". " L'aire és el nostre medi natural". D'acord. L a fisiologia de la pell és
un fet. I igualment els efectes de la llum, del sol, de l'aire sobre l'organisme, com
també els de l'aigua. No podem negar aquesta experiència. Però no és això com-
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prometre'ns a sostenir lògicament el nudisme? Tot i refusant d'identificar el naturisme amb el nudisme, malgrat les seves reserves com a metge i com a moralista,
el doctor Paucel ho pensa aixi. Si nosaltres no el seguim, hem de dir per què.
II
A fi d'evitar tota mena de malentès sobre el que ens separa, sortim plegats. No
es tracta, primerament, ni de filosofia, ni tan sols de moral, sinó d'higiene encara.
Com diu el nostre autor, "un model en posar davant d'un pintor farà Nu i no Nudisme ; els pobles equatorials que viuen sense vestits, no són, pròpiament parlant,
Nudistes". L a intenció és ací essencial. E l Dr. Poncel l'enclou expressament en
aquestes dues definicions successives del semi-nudisme i del nudisme integral. " E l
semi-nudisme consisteix a desvestir-se amb un fi higiènic no deixant cobert més
que la regió dels òrgans sexuals (calçotets, slip) en l'home, i, en la dona, la regió
equivalent, i a més, la dels òrgans sexuals secundaris, els pits". "Anomenarem
Nudisme integral aquell que consisteix a desvestir-se del tot amb un fi higiènic
quan les circumstàncies atmosfèriques i socials ho permeten". L a raó de distingir
dues menes de nudisme, mitigat o integral, és, evidentment, una raó moral. Reservem-ne la justificació. Ens sembla que el nudisme higiènic seria més fidel amb si
maitix classificant abans les seves diverses pràctiques en tres grups. E l primer
comprendria els banys d'aire, de sol, d'aigua, presos en si mateixos i no en l'interior d'un esport de conjunt. E l semi-nudisme bastaria, sens dubte, generalment per
assegurar els beneficis fisiològics d'aquestes pràctiques. E n tot cas, res no obligaria a plantejar la qüestió del nudisme integral prolongat en comú, edats i sexes
barrejats. Admetent inclús, jo que és fora de la nostra competència, que "els òrgans sexuals tenen tanta i, potser més, necessitat que els altres d'ésser vita'itzats
per la llum" i que "hi ha seriosos arguments en favor de l'acció local i de la llum
sobre les secrecions endocrines", no tindríem perquè anar més enllà d'aquesta
prudent conclusió: "Sempre i quan he de tractar malalts en circumstàncies en què
no pugui haver-hi escàndol per als qui els volten, per exemple per l'helioteràpia
individual, per l'helioteràpia en els infants, per l'helioteràpia entre persones d'igual
sexe i poc més o menys de la mateixa edat, crec que hi ha interès mèdic a aconsellar la nuesa completa". Fixem-nos bé que, per ell mateix, ef T)r. Poucel restringeix la seva conclusió als malalts. Un segon grup comprendria les pràctiques
en les quals la nuesa no és més que una condició de la major eficàcia, per exemple,
per a una lliçó d'educació física segons el mètode natural. E n aquest cas, ja no
hi hauria per què plantejar la qüestió de la barreja d'edats i de sexes. I no ens
sembla gens dubtós que la nuesa no és ni requerida, ni tan sols favorable a lliçons
un xic avançades. Queda el nudisme com a esport prolongat durant hores i dies:
viure un en mig de la naturalesa. Cap dels arguments mèdics emprats no ens sembla imposar la superioritat segura i sobretot la necessitat del nudisme integral.
Després d'una llarga experiència del campisme, fins arribem a creure que hi ha
veritables inconvenients en el semi-nudisme així prolongat, per a la salut d'un gran
nombre almenys d'adolescents. E n tot cas, e'.s seus beneficis no són tals que exigeixin el seu emprament en detriment possible o probab'e de la salut moral, que és
també natural. Ací és on es planteja la pregunta inevitable. Perquè nosaltres admetem de bon grat que les pràctiques dels dos primers grups siguin possibles en
condicions acceptables per la moral. Al contrari, el nudisme com a esport, encara
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que fos mitigat, topa amb altra cosa que costums i prejudicis. I el nudisme integral, doncs, que n'és el terme no ideal, sinó ja real, el nudisme en comú, edats i
sexes barrejats, ha de justificar-se. És el que intenta, ja sigui responent a certes
objeccions, j a sigui fent valer arguments que estableixin que no solament no és
immoral, sinó que és positivament moral.
L'argumentació naturista en favor del nudisme integral ens sembla que en
l'essencial procedeix així. L a nuesa no és immoral en si mateixa i no hi ha cap
raó perquè ho sigui de fet, o que continuï essent-ho si ho ha esdevingut. No és
immoral més que per culpa nostra, perquè no sóm purs. És. doncs, abans que tot
una qüestió de pedagogia moral. Ara bé. l'antiga educació de la puresa ha demostrat la seva ineficàcia. Testimoni n'és el nostre món, que és el regne de la luxúria.
No serà, potser, perquè amb la lloable intenció de matar l'instint sexual, cosa ben
necessària, "per la seva brutalitat, la seva violència, el seu egoisme, l'abús espantós que hom és portat a fer-ne i les desviacions que corre el risc de sofrir", aquesta
educació ha afavorit i ha determinat una vertadera obsessió de la carn? E l judici
moral sobre aquesta matèria ha estat falsejat per una sospita d'immoralitat que
ataca la mateixa naturlesa. per un sentiment de vergonya viva, gratuïtament lligada a la funció i als òrgans de la generació, per un temor del pecat que en fa
sorgir una imatge aHucinadora. Aquest judici és. en un sentit més extens, un prejudici, un partit pres inicial. L a seva força no prové ni de la raó. ni de la naturalesa, sinó d'una mentalitat col·lectiva i adquirida que es tradueix en costums essencialment relatius i que la nostra ignorància i la nostra peresa transformen en regles morals absolutes. E l naturisme deslliurant !a consciència de la pressió social,
portant-nos a judicar conforme a la naturalesa, corregirà aquest prejudici fonamental i dissiparà l'aUucinació, la qual cosa apaivagarà l'instint, reduint-lo a allò
que és en si mateix. Aquesta educació haurà de començar en els infants abans de
la pubertat. L a crisi de la pubertat és tan greu, perquè ha estat artificialment provocada. La ignorància en que es fa viure els infants sobre tot el que es relaciona
amb la distinció de sexes, la por supersticiosa de llur propi cos que hom els inspira,
la cultura d'aquest prejudici que la nuesa és immoral, transforma la curiositat
natural i sana en una dolenta curiositat del mal, en un desig del fruit prohibit.
Eduquem-los en la franquesa real del nudisme. Llur curiositat serà apaivagada
abans d'haver estat excitada. Allò que és natural en si ho serà també per a ells.
L a pubertat no els causarà inquietud, perquè en compendran el significat, perquè
no sentiran la repugnància d'ells mateixos, perquè l'acceptaran com un fet. com
un element d'ordre universal. Potser que aquesta educació naturista destrueixi el
pudor, o tal vegada el privi de néixer; és més que possible, probable i en el fons
desitjable. E l lligam que nosaltres, establim entre el pudor i el sentit moral, és, en
efecte, un lligam accidental i sobreafegit. el producte d'una civilització artificial.
E n la seva forma actual, el mateix pudor és artificial, encara que fundat en la
naturalesa. L a nuesa en comú el suprimirà; i de fet els camps nudistes el fan
desaparèixer. Però el sentit moral no esdevindrà sinó més pur i més ferm. E '
sentiment de l'amor en despertar-se serà menys íntim, menys misteriós, menys respectuós i menys poètic; serà més sincer i més recte.
En fer menció dels camps nudistes,, arribem a una corba de l'argumentació.
Suposant que hom li concedeixi l'eficàcia del nudisme practicat abans de la pubertat, el naturisme ha de demostrar ara que aquest mateix mètode pot redreçar el
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judici moral dels adults tan bé com ha sabut prevenir-ne la desviació en els infants. Perquè són, tant els atiu'ts com els impúbers. els convidats a practicar el
nudisme integral cn comú; i aquests adults surten d'aquesta civilització que ha
assolit d'identificar la nuesa amb la immoralitat i on ressona furiosament el clam
del sexe que tot ho exaspera. Si el nudisme no te aquesta virtut moral medicinal,
els camps són periHosos; si la posseeix, haurà fet la prova de la seva beneficència
i de la seva moralitat superior. E l Dr. Poncel defuig d'arribar a aquesta última
conclusió. E l s riscos morals d'una propaganda massa insistent «i'un nudisme generalitzat, el temor de les transformacions que el nudisme produirà en el nostre sentiment de l'amor, en fi, la convicció que el pecat original existeix amb totes les
seves conseqüències, cl deturen. Refusa de passar d'un naturalisme mèdic a un
naturalisme filosòfic. Aprovem la seva actitud. Ni tan sols no direm qüe el seu
iHogisme sigui irracional, perquè sovint la lògica pura és desraonada. Però aquest
iHcgisme cs cert i nosaltres tenim el dret i el deure d'exposar la tesi naturista integral i de conduir-la a unes conclusions que d'altres no s'empatxen de treure'n.
Rcprenguem-la, doncs, partint d'aquesta afirmació que era un punt d'arribada, i
esdevé un punt de partida: el nudisme dels adults en comú no és acceptable més
que en el cas en què tingui la virtut de redreçar i purificar el nostre judici moral
falsejat. No n'hi ha prou d'apel·lar a l'experiència, que. diuen els nudistes, testimonieja la moralitat de llurs camps. Aquesta experiència és encara massa limitada
per decidir e'. que seria el nudisme si la seva pràctica s'anava estenent. Ara bé, la
història de la pedagogia estableix que certs mètodes no poden generalitzar-se sense
perdre llur virtut. Per justificar l'extensió del nudisme, i per tant una propaganda
insistent, i prejutjar els resultats d'aquesta experiència, és necessària una raó universal. Aquesta raó no és altra que el principi fonamental del naturisme filosòfic.
E l retorn a la vida natural dins la naturalesa, i per consegüent a la naturalesa, és
capaç de desfer costums, destruir prejudicis, corregir judicis, modificar actituds,
calmar passions sobreafegides a l'instint i a les tendències perquè aquests costums, prejudicis, judicis, actituds i passions són els efectes accidentals d'una civilització en rebel·lió contra la naturalesa. L a nostra vida moderna amaga la veritat
profunda de la nostra naturalesa i de la naturalesa, que tanmateix subsisteix com
una deu colgada de sorra que no demana més que brollar de bell nou. Evadim-nos.
Els prestigis de la imaginació, perquè la nostra moralitat és més imaginació que
raó, es dissiparan per la franquesa d'una vida sense disfressa. L'espectacle de l'ordre natural, que és idènticament racional, ens tornarà a donar un sa optimisme moral, mentre que la nostra moralitat és una sospita temerosa de la naturalesa, un
maniqueisme. Ja que és una veritat que. a la fi, hom pensa com hom viu, vivim
ingènuament per a retrobar una moral ingènua, ço que no vol pas dir candorosa,
sinó simplement o francament natural, una moral biològica. Perquè allò que és
veritat de l'infant ho és també de l'adult. L'obsessió de la carn, la sistematització
i exasperació del desig procedeixen de la imaginació artificialment sobreexcitada
i falsejada, d'una curiositat que el vestit i totes les traves socials cnllamineixen,
d'un pudor inquiet que es creu sempre amenaçat, del sentiment tèrbol i vergonyós
d'algun tremend misteri, d'una transformació de l'amor en passió, alhora abjecta
i magnífica, per les mentides i les astúcies de la novel·la, del teatre, i també de la
moral. E l nudisme no en deixarà subsistir res. E l seu efccte serà d'apaivagament.
I certs naturistes arriben a la conclusió, molt lògica, que el veritable perill del

258

LA

PARAULA

CRISTIANA

nudisme seria mes aviat de fer els sexes indiferents l'un per a i'altre, contrariant
aix! l'impuls vital.
Esperem no haver minimitzat l'arKiimentació naturista. Alguns lectors s'hauran dit amb cert neguit que no era pas tan absurd com això. Però tot error no és
pas absurditat. E l naturisme és fals, creiem nosaltres, per sistematització, com una
deducció lògica que, no havent pogut encloure en les seves premises més que una
part de l'experiència, es prossegueix impertorbable, sense inquietar-se de les incidències de la realitat. És sobretot falç per omissió. L a seva força persuasiva prové
de certes veritats que enclou. Destriem i confessem, doncs, aquestes veritats, primerament per justícia, però també perquè llur oblit ha pesat sobre més d'una consciència i d'una educació, i per no comprometre la moral amb tots els artificis i fins
les hipocresies de la nostra civilització. Reconeguem que la nuesa no és immoral
en si mateixa, i això ha d'ésser fàcil per a un cristià familiaritzat amb el text
del Gènesi: que cl nu pot ésser, i és de vegades, cast en l'art i en la vida, que el
pudor no es mesura pas amb el vestit, que hi ha un art refinat del vestit impúdic
que no es redueix pas a vestir més o menys; que hi ha deformacions del pudor:
que en el veritable pudor entra menys vergonya que respecte, que les formes externes de la moralitat depenen de múltiples condicions culturals, socials, històriques, climàtiques; que cal no confondre tots els nostres costums amb regles morals
universals i necessàries: que en la transformació contemporània del vetit masculi
i femeni no és pas tot condemnable, que hi ha consideracions higièniques o de trebsll que cal tenir en compte; que igualment l'evolució de les relacions entre joves
i donzelles exigeix un judici més matisat que una condemnació peremptòria i esfereïda. Reconeguem encara que una certa educació de la puresa, que altrament
tampoc no té cap dret dogmàtic o històric per anomenar-se l'única educació cristiana, és greument dessencertada i fins deformadora quan arriba a identificar, en
l'esperit dels adolescent, amor i passió, cos i pecat, i tal vegada, dona i dimoni:
quan. sense temer-se'n, redueix la moral al capítol de la puresa i dóna per coses
de poc més o menys altres passions o tendències no menys greus; quan cxa'ta la
consciència fent-la viure en l'obsessió i l'al·lucinació del pecat; quan refusant, no
de prevenir la curiositat natural i legítima, sinó de satisfer-la un cop s'ha despertat normalment, sobreexcita i desvia la imaginació, forçant l'adolescent a informar-se on no deuria. Reconeguem, per fi. que la nostra civilització ha afegit, per
dir-ho així, al pecat original l'haver-ne, almenys explotat les conseqüències, i que
la humanitat caiguda i tot, fins rebel a la gràcia, no és pas forçosament la nostra
humanitat civilitzada, en qui la literatura, el teatre o el cinema, l'alcohol, l'encrvament de la vida massa precipitada, l'esgotament del sistema nerviós, la febre de
producció, l'inestabilitat del demà i la de les llars, el desarrelament, la inèrcia dels
poders còmplices exasperen la necessitat de fruir, l'avidesa de l'instint o la seva
revenja contra un cel que hom ha çnfosquit o deixat buit. Concedim tot això. E n
haver-ho fet, no haurem, tanmateix acceptat res ni dels principis morals del naturalisme, ni de les conclusions que vol imposar-nos.
Els principis fonamentals del nudisme són ben bé els dos següents: la nuesa
no és immoral més que per culpa nostra; la naturalesa és sincera, recta i pura, i
retrobar-la serà retrobar aquestes virtuts. Un i altre són necessaris; el primer,
per calmar les aprensions i fer callar les objeccions; el segon per a establir la moralitat positiva del nudisme. Però aquest suposa, doncs, que el pecat original no és
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més que una faula. Si hom cl creu una veritat, hom es troba en una situació insostenible. I aquest és el cas del Dr. Poncel. Ens sembla que minimitza les conseqüències de la primera falta i s'inclina, en virtut d'una experiència moral més feliç, cap a un optimisme massa resolut; i de sobte, en haver de treure conclusions,
se separa un xic bruscament del naturisme. L a moral nudista coherent és una moral biològica naturalista. Als cristians temptats de deixar-se seduir, i que són els
qui primerament ens preocupen, recordem doncs cl vel·l catecisme, abans de demostrar, ho esperem, que la raó i l'experiència concorden amb ell. L'antiga i divina
saviesa no ha deixat d'ésser actual. L a nuesa no és immoral més que per culpa
nostra; això és una veritat certa; però sense dues petites distincions que haurien
d'esser familiars a tot cristià, no.seria més que un perillós sofisma. Quan diem que
la nostra culpa fa immoral la nuesa, no concedim pas a la nostra voluntat maligna
el poder de pervertir la natura en ella mateixa, fora de nosaltres, de fer que la
nuesa sigui intrínsecament dolenta; afirmem senzillament que, per nosaltres, esdevé una ocasió pròxima de pecat. I quan diem que és la nostra culpa la que fa
immoral la nuesa, no volem pas dir que hi hagi d'haver sempre i fins primerament
una falta personal, de la qual cadascun de nosaltres tindria la iniciativa, sinó aquella falta original que és nostra perquè el gènere humà pecà en el seu cap. i que
del pecat personal d'Adam ha resultat, en cadascun de nosaltres, un pecat no comès, sinó contret, pecat de naturalesa; és a dir, una condició inferior de naturalesa caiguda. Hem nascut privats de la gràcia santificant, i el baptisme ens l'ha
tornada. Però no ens ha tornat la unitat interior que era un do sobrenatural grautit.
Quedem dividits, treballats per la concupiscència. No és que calgui renovar l'error,
del qual ens hem expressament deslligat, de confondre la concupiscència amb la
concupiscència carnal; el nostre desordre íntim és més greu. anarquia de totes les
nostres tendències tant intel·lectuals com sensibles o afectives, que la voluntat raonable ha de reduir i dominar. Però les tendències més difícils de sotmetre són necessàriament les més profundament sensibles, les més impermeables a l'esperit,
aquelles que són, per dir-ho així, apetits més que tendències, i entre tots els apetits,
l'apetit sexual, la força del qual cal que sigui, d'altra part, gairebé irresistible,
Perquè la voluntat creadora no sigui frustrada per l'egoisme. És, doncs, va de creure
que. tret d'una gràcia excepcional, que ha estat refusada a sants molt eminents,
la jmresa en el seu grau màxim, i encara amb més raó la puresa comuna, basti
per llevar tot perill a la nuesa. Encara és més va de pensar que l'educació, sigui
la que es vu'gui la superioritat de tal o qual mètode, pugui impedir que la crisi de
la pubertat, de formes ben diverses, sigui una crisi moral. Els educadors no poden
fer més que atenuar-ne la violència, preparar l'adolescent per a vèncer-la. Però si
han d'evitar de portar la consciència cap a la derrota, persuadint-la que aquesta
es gairebé inevitable, es guardaran prou de desarmar-la en nom de no sé quin pacifisme moral, ja que la guerra és inevitable, si no ho és la derrota. Per sortir-ne
victoriós, no n'hi ha prou amb creure en la mateixa gràcia; cal cooperar-hi i imposar-se una valerosa disciplina. Aquí ve bé la cèlebre paradoxa: la llibertat és la
que esclavitza i la llei la que deslliura. Perquè la naturalesa és caiguda. Si hom
ho oblida, el segon principi fonamental del naturisme no és més que un temible
sofisme. Tornar a la naturalesa i sotmetre'ns al seu ordre; això sí que ho volem,
és a dir, remuntar el corrent de la civilització corrompuda i corruptora. Així i tot,
no volem embarcar-nos en una folla aventura en busca d'una naturalesa pura i
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constant en el seu ordre que mai no ha existit, o de la justícia original la integritat sobrenatural de la qual es perdi definitivament. L a naturalesa que nosaltres
volem trobar és la naturalesa sobrenaturalitzada. caiguda però redimida, per acabar-ne en nosaltres la redempció. És a l'ordre providencial, sobrenatural, que volem sotmetre'ns a fi d'alliberar la nostra llibertat captiva.
EI que precedeix no té valor més que per als cristians. Tot amb tot, sense arribar a 1 atesi de Pascal, cl misteri del primer pecat il·luminant ell sol les contradiccions inintel·ligibles de la nostra naturalesa, no hauríem de reconèixer que l'experiència concorda més amb la reserva prudent de la moral cristiana que no pas amb
l'abandó confiat del naturisme? L a indisciplina dels costums els abusos i desviacions de l'instint genèsic, la sobreabundància de la luxúria constitueixen un fet
complex, universal i constant, que reclama una causa d'amplitud igual. EI naturisme acusa la nostra civilització. Mortes o vives, totes les que coneixem se li
assemblen molt en aquest punt, per molt que difereixin en altres. Caldria, doncs,
atacar la civilització en ella mateixa, admetre que una vida civilitzada no pot ésser
moral, perquè no pot deixar d'allunyar-se de la naturalesa. Però abans d'entrar en
l'intrincada brolla de problemes en què ens llança aquesta afirmació, convindria,
sens dubte, d'interrogar l'experiència sobre la moralitat o la immoralitat dels pobles incivilitzats. Doncs bé, la castedat d'aquests pobles no és més que un mite. E l
fet constant és, ai las! la immoralitat universal, la revolta de la nostra pobra humanitat contra la naturalesa moral'.
Que la luxúria, en efecte, és un abús de la naturalesa, un capgirament del seu
crdre total, tots ho admetem; però és així pertot: i existeix arreu del món. Per
què buscar tan lluny la raó d'aquest fet, quan es troba tan a la vora i d'una experiència diària: la multiplicitat o la divisió íntimes de l'home? Als ulls del psicòleg, és el desordre el qui és natural, almenys la inestabilitat i la fragilitat d'un
ordre sempre i a tota hora amenaçat per les pressions de l'exterior i les inclinacions de l'interior. Aquesta veritat és general: l'home no és ni espontàniament ni
naturalment cast; ni tampoc no és espontàniament ni naturalment desinteressat o
lògic o ferm i constant en el seu voler. No gens menys, l'egoisme, l'iHogisme, la
manca de caràcter són, com la impuresa, contra la natura. És que hi ha natura i
natura, allò que hauria d'ésser i allò que és. E l que és no és el que hauria d'ésser.
Un pur naturalisme no pot ésser optimista més que per partit pres. E n el nudisme

' Hom cita, a vegades, en forma ben estranya, alguns testimonis de missioners.
L a veritat total de llur experiència surt de l'acostament de les dues sèries distintes
d'observacions. Adés, per humiliar l'orgull dels civilitzats, avergonyir els antics
-•ristians de llurs infidelitats i de llur mediocritat, corregir l'injust menyspreu o la
ignorància referents a llurs pobles adoptius, els missioners insisteixen en les virtuts d'aquests pobles; adés, quan es tracta de demostrar el que pot la gràcia, i ella
sola, insisteixen en la corrupció moral en què trobaren aquests mateixos pobles.
Però per un curiós mètode científic, hom no reté més que els testimonis optunistes
i els altres són imputats a prejudicis, teològics, ètnics, culturals... Que, per altra
banda, pobles no civilitzat^, i nus puguin ésser superiors moralment a pobles civilitzats i vestits, i de fet ho siguin, no permet de treure'n la conclusió que la rao
n'és llur nuesa o gue el vestit sigui quelcom d'absolutament indiferent. L a moralitat és el resultat de múltiples cause_s entremesclades. Aquest poble no vestit no
:oneix, tal vegada, tampoc ni el cinema, ni l'alcohol, ni les condicions de treball en
la gran indústria, ni la guerra declarada a la família pels poders públics. Aquest
poble vestit i civilitzat coneix tot això.
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d'intenció sincerament morai, l'únic que mereix d'ésser discutit, cal veure-hi un
idealisme decidit. Si aquesta decisió és pròpiament un judici, "afirmació que la
naturalesa és bona moralment i que solament la civilització la corromp, ens trobem
davant d'una filosofia tan contrària a l'experiència com a la fe. La retrobarem
més endavant. Però en la major part, aquesta decisió no és més que una actitud
metòdica, un optimisme de posició. L'error del naturalisme ens apareix llavors com
el vell error, sempre renaixent, que hom podria amb mètodes simples., fàcils i eficaços resoldre problemes dificultosos. Ara bé, els problemes d'educació són d'aquesta mena. Que es tracti de raonar just i d'evitar l'error, d'adquirir caràcter i
personalitat, de dominar 'es pròpies passions, tot això. voldríem creure que no és
pas cosa tan difícil. Però no hi ha cap mètode fàcil per esdevenir caràcter i personalitat, de dominar les pròpies passions, tot això, voldríem creure que no és
pas casa tan difícil. Però no hi ha cap mètode fàcil per esdevenir un home. Un
vell professor amb certa experiència de l'adolescència, creu tan poc en la puresa
pel nudisme, com en el grec sense llàgrimes.—JEAN RIMAUD.
(Seguirà)
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V7DA R E L I G I O S A
1 MORAL
DECLARACIÓ DE L'EPISCOPAT CANADENC SOBRE EL COMUNISME I L'AC-

CIO CATÒLICA.—Els Bisbes i Arquebisbes del Canadà, reunits a Québec,
pe! novembre passat, publicaren una mena de Pastoral col·lectiva en què.
basant-se en les paraules del Sant Pare, recorden als catòlics el criteri que
lian de tenir sobre aquests punts.
Cap catòlic no pot adherir-se al comun'sme soviètic, puix que és la negació radical de la doctrina i de la moral de l'Església, i àdhuc de tota
idea religiosa. "Condemnada al fracàs si hagués quedat isolada de la resta
del món. la temptativa dels Soviets ha pogut anar tirant per la covardia
dels uns i la concupiscència dels altres. Molts intel·lectuals s'han deixat
enganyar per les noves idees i han contribuït a esmorteir les aprensions i
dubtes del poble. Els Soviets fan competència al comerç honrat rebaixant
el preu de cost de llurs mercaderies, per mitjà del treball forçat i la racionalització tirànica i cruel de la mà d'obra. Els obrers d'aquest país. acceptarien de bon grat un règim aixi ? Els mate'xos Soviets no el podrien
mantenir, si no produis enormes guanys, i si l'Occident no els aportés la
seva col·laboració tècnica, el seu silenci i el seu or. contribu nt així a la
seva pròpia ruïna.
El socialisme no constitueix un remei radical dels nostres mals perquè, mateix si es considera com a doctrina o com a fet històric, o com
una actuació, no pot conciliar-se amb els principis de la doctrina cristiana. Els catòlics del Canadà cal que estiguin en guàrdia: és difícil que els
sistemes o partits nous que sol·liciten llur adhesió se'ls presentin com un
error complet, molt sovint enclouen una part de veritat suficient per a
enganyar. No sempre és fàcil de capir llur veritable pensament; els sistemes i els partits obren segons les circumstàncies i no proclamen sempre Ics mateixes doctrines. Però un catòlic reflexiu té un criteri. "Pot
preguntar als sistemes i als partits a què queda reduït el principi de la
propietat privada, en llur audaç programa de nacionalització; si no és
perjudicial que llurs critiques i llurs reivindicacions estridents provoquin
la lluita de classes: si en la nova societat que elaboren no hi ha una concepció exclusivament materialista de l'ordre social. Abans d'embarcar-sc
cn una aventura d'aquesta mena. un càtòlic coneixedor de la història canadenca es preguntarà també, amb angúnia, què se'n farà de la Constitució que garanteix la legítima autonomia de les províncies. No hi ha nio-
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tiiis per témer que uns homes, que amb prou feines fa una generació que
són al país, no la malbaratin?
Cal, també, que els catòlics tinguin idees clares sobre el capitalisme: el
capital és necessari, i quan representa l'estalvi o el rendiment normal d'una
empresa, és legítim; no es pot permetre que l'opinió s'esgarriï sobre
aquest punt. Ens trobem, però, davant un ordre de coses característic de
la nostra època: la concentració de la riquesa, les aliances econòmiques, el
prodigiós desenvolupament del maquinisme, de la racionalització, de la
sobreproducció. Tot això són evidents abusos, la rel dels quals, com ensenya el Sant Pare, "és una passió vella com el món que ha trobat, en les
circumstàncies actuals, un camp molt propici al seu desenvolupament: la
cobejança, la recerca de guanys i profits desmesurats."
Pel que fa a l'actuació dels catòlics, els recomana la lluita contra el
comunisme i' contra totes les idees més o menys subvensives i que procurin d'alleujar el malestar general amb la pràctica de les virtuts cristianes.
"Cal que els rics es recordin que són els administradors dels pobres: quan
la riquesa és santificada per l'almoina, és un poderós agent de pau social."
Les relacions entre el capital i el treball han de regir-se per les lleis d'una
estricta justícia commutativa ajudada per la caritat. Els qui coneixen el
valor dels mots saben de què es tracta. L'empressari ha de respectar en
l'obrer la seva dignitat d'home i de cristià; quant al salari, ha de complir
tot el que exigeix la justícia, recomanació que l'experiència ensenya que
no és pas supèrflu. Que tothom hi afegeixi la pràctica de la divina caritat; allí on l'estricta justícia fóra massa freda i massa seca. la caritat fa
circular l'oli benefactor que prevé les ensopegades i assegura el funcionament harmoniós del mecanisme social.
Acaben dient: " E l nostre jove país necessita la pau social. És natural que nosaltres hi vulguem veure predominar un ordre econòmic fundat
en la llei cristiana de la justícia i la caritat. Els catòlics asseguraran
aquesta pau i aquest ordre si escolten la veu de llurs caps i col·laboren
generasoment a llur actuació."—M. B.

ACTITUD DE LES ESGLÉSIES DISSIDENTS ENVERS EL JUBILEU DE LA RE-

DEMPCIÓ.—Molts dels nostres germans dissidents, com s'ha vist especialment a Anglaterra, Alemanya i Amèrica, han acollit amb simpatia, i àdhuc
amb profunda emoció religiosa, la iniciativa, presa pel Sant Pare Pius X I
de celebrar un Jubileu solemne amb motiu del X I X centenari de la
Redempció.
El 17 de març de l'any passat, l'Arquebisbe ortodox d'Atenes, en representació de tot l'episcopat grec, es va adreçar al Patriarca de Constantinoble demanant-li la seva opinió sobre la conveniència d'invitar el poble
a celebrar el centenari de la Redempció amb actes de caràcter religiós, entre ells una pelegrinació als Sants Llocs de Jerusalem. El Patriarca va
contestar, el 12 d'abril, desaprovant la idea: considerava els jubileus com
una invenció humana que no convé d'introduir en el culte cristià, perquè
fan més mal que bé a la fe i a la pietat. Per altra part, són completament
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inútils: "L'actuació i els esdeveniments de la vida de Nostre Senyor han
estat celebrats, des dels inicis de l'Església, en dies determinats de l'any;
aquestes festes eren, i són encara, jxjr a ella i per als fidels, un continu i
incessant jubileu ecles àstic, que no cal reforçar ni intensificar en èpoques
determinades, a imitació del que es fa en el món i per a les coses humanes. És que tots els diumenges de l'any no són un culte, una celebració i',
un exalçament del sant esdeveniment de la resurrecció vivifica del Salvador? Que potser necessita reforç i estímul la festa de la Crucifixió i de
la Resurrecció del Salvador celebrada, cada any, d'una manera, en tots
conceptes, religiosa i colpidora? Si. per tal d'intensificar la fe i la pietat,
és útil i oportú de reforçar el sentiment religiós amb actes com les pelegrinacions col·lectives, les visites als santuaris, els congressos, aquestes
manrfestacions religioses no poden celebrar-se, cada any, en temps oportú
sense que l'Església hagi d'introduir el costum mundà dels jubileus?"
En canvi, l'Església autocèfala de Sèrbia, sense consultar el Patriarca,
acordà de celebrar l'any jubilar. A primers de març. el Patriarca i cl seu
Sinode adreçaren als fidels ortodoxos de Iugoslàvia, una lletra pastoral
promulgant un any dc pen:tència. Té tres parts. En la primera, fa notar
que aquest any ha de fer recordar a tot cristià les seves faltes perquè ho
mesuri tot segons la veritat i la justícia de Crist. ]ierquè, en comptes de
judicar els altres, es judiqui ell mateix, com aconsella Sant Pau. Aquest
any de penitència ha de recordar també al poble serbi el temps passat, en
què es comportava segons la llei de Déu. i les dissorts que l'han colpit
íüian l'ha transgred:da. La segona part indica el que cal fer, això és, penitència: cal renunciar als vicis i als mals costums i practicar la humilitat,
l'obediència, !a misericòrdia, la caritat fraterna i el temor de Déu. Finalment, en la tercera indica les gràcies espirituals i temporals que hom pot
esperar d'aquest any de penitència, princ'palment una seriosa reforma de
cadascú i de tota la nació, cosa que sols és possible amb Crist i per mitjà
de Crist.
També en l'església anglicana es van aixecar nombroses veus en pro
de la celebració del [ub leu, de "seguir l'exemple del primer bisbe de la
cristianitat" convertint l'any 1933 en un any d'oració i de gràcia. La jerarquia no va respondre d'una manera uniforme. L'Arquebisbe de York
es decantà per la negativa, que basa en arguments semblants als del Patriarca dc Constantinoble. Fem bé de celebrar el centenar' de la mort de
Wilberforce i de l'abolició de l'esclavitud... seria, però, rebaixar la significació única i eterna de la Pass:ó i de la Resurrecció de Crist commemorar-los d'una manera semblant. Els celebrem cada any el Divemdres Sant
i la diada de Pasqua."
E L GOVERN ALEMANY I EL CARDENAL FAULHABER.—El Concordat no
ha dut a Alemanya la pau religiosa: al contrari, sovintegen els conflictes
entre el nacional-socialisme i els Prelats de l'Església Catòlica. El Cardenal Faulhaber. Arquebisbe de Munich, va prendre per tema del seu
discurs de Cap d'any un dels problemes més debatuts en els cercles intel·lectuals alemanys: les relacions entre el Germanisme r el Cristianisme.
Digué que alguns agitadors, voldrien crear, al costat de les dues confés-
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sions cristianes dominants en el país. una tercera religió germànica nòrdica; que una recaiguda en l'antic paganisme germànic seria l'inci de la
decadència del poble alemany; que aquest deu al Cristianisme la unitat
i la civilització; que l'estudi de la història antiga ensenya que el poble
germànic, al costat d'algunes virtuts, tenia grans tares morals de què
fou alliberat pel Cristianisme.
"L'Església Catòlica no s'oposa a l'estudi seriós de la raça ni a la
seva honesta tutela. És licit de conservar íntegra la individualitat de cada
poble i d'intensificar, amb la idea de la comunitat de sang, el sentiment
de la unitat nacional, però amb la condició que l'amor de la raça no degeneri en odi als altres pobles, que els individus no es pensin que l'amor
a la raça els dispensa els deures morals envers l'Església i de la responsabilitat personal per la salvació de l'ànima; que la defensa de la raça
no esdevingui una guerra contra el Cristianisme, el qual acusa de corruptor de la raça alemanya. La raça jjertany a l'ordre natural, el Cristianisme
és revelació i . per tant. una institució de caràcter sobrenatural. La raça
ós unió de poble, el Cristianisme és, principalment, unió amb Déu. La
rnça significa unitat nacional i separació nacional; el Cristianisme és un
missatge sobrenatural adreçat a tots els pobles de la terra. No ens ha
redimit la sang alemanya, sinó la sang preciosa del Crucificat."
"L'estudi dels costums i de les tradicions populars contribueix al coneixement de la pàtria i ens impulsa a estmar-la; però, no és licit que
la fantasia inventi' connexions forçades i mancades de base històrica entre institucions nacionals i institucions cristianes. El culte de la Verge
Maria no és el culte de Frega, batejat. Més aviat, en el costum de beneir les primeres espigues, es pot veure una reminiscència de l'oblació
de les primícies practeada pel poble d'Israel. La joventut cristiana, podrà treure útils ensenyaments de la història dels seus avantpassats: l'ensenyarà d'apartar-se dels defectes dels antics germans, de l'esperit de
venjança, de l'embriaguesa, de la peresa; l'ensenyarà també d'estimar i
practicar les coses bones que hi trobarà: la fidelitat, el concepte ideal del
matrimoni, el respecte a la dona. Però, la història antiga alemanya mai
no podrà substituir plenament l'estudi de la història bíblica."
"Cal que els cristians de totes les confessions s'uneixin per defensar
el Cristianisme contra la nova religió nòrdica germànica sense Crist."
Aquestes idees no varen plaure als dogmatitzants del nacionalisme,
especialment a Alfred Rosemberg, cap de l'institut de política exterior,
que en va protestar en la premsa. Té. però. molta més importància
aquest paràgraf del discurs pronunciat, a Be'chach, el 25 de gener, per
Ksser. ministre d'Estat bavarès:
" É s un escàndol que el Cardenal Faulhaber encara no s'hagi decidit
a reconèixer el nou Estat d'una manera palesa i incondicional i que.
juntament per això. prengui per tema dels seus sermons els pretesos valors morals del vell Testament, r les relacions entre el Germanisme i el
Cristianisme. Parlaments d'aquesta mena contribueixen no poc a provocar conflictes de consciència en extenses zones socials i , per tant, a amenaçar la unitat interna del poble, amb prou feines assolida. El senyor
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Cardenal i els seus col·laboradors obrarien millor si prediquessin sobre
l'obediència que Déu vol que prestem a la legítima autoritat estatal."
I de les paraules hom va passar als fets: dos dies després, la nit del
27 al 28 de gener, foren disparats contra el palau arxiepiscopal de M unich dos trets de fusell que trencaren els vidres d'una finestra de la sala
d'audiència. No hi hagué desgràcies.
El Cardenal Secretari d'Estat, per ordre del Sant Pare, va adreçar
al Cardenal Faulhaber aquest telegrama que copiem de YOsservatore Romana del dia 1 de febrer: " E l Sant Pàre s'alegra que hagis sortit incòlume del perill, té un gran sentiment de les injúries que t'han estat adreçades públicament i et beneeix de tot cor."—M. R.
ELS CATÒLICS ALEMANYS I LA LLEI D'ESTERILITZACIÓ.—Malgrat

les

protestes pontifícies, la llei d'esterilització s'aplica des de primer de gener d'enguany. L'Episcopat ha dictat als catòrcs les normes de conducta
que han d'observar en aquesta matèria. Esmentarem, per via d'exemple,
les que va fer promulgar, en totes les esglésies, el dia 14 de gener, l'arquebisbe de Colònia.
"Pel que fa a l'esterilització cal que els fidels tinguin presents els
principis de moral cristiana promulgats per la suprema autoritat de l'Església. Seguint les directives del Sant Pare, fem present que no és lícit
de presentar-se per ésser esterilitzat, ni de proposar l'esterilització d'una
altra persona. Tal és l'ensenyament de l'Església Catòlica. Aprofitem l'ocasió per recomanar amb insistència de refusar els llibres, revistes i diaris que malden per fer trontollar la fe catòlica del nostre poble i' els seus
bons costums. Llibres com E l mite del segle X X . de Rosemberg, que
no sabem comprendre com ha estat introduït en les bibl/otcques escolars,
han d'ésser allunyats, tant com es pugui, de la joventut catòlica i de les
famílies."
El mateix dia, el Voelkische Beobachter (Observador nacional), orgue del partit governant, publicava una nota oficiosa en què justificava
la llei dient que. segons càlculs aproximats hi havia actualment a Alemanya unes 400.000 persones que patien malalties hereditàries, la meitat
homes, l'altra meitat dones. Que resterilització d'un home costaria 20
marks, la d'una dona 50: tot plegat uns 14 milions de reichsmarks, la
qual cosa constituia per a l'Estat un negoci magnífic, puix que l'assistència dels qui pateixen malalties hereditàries costa actualment, pel cap
baix, 350 milions de reichsmarks: 14 milions de reichsmarks n'estalviaran, amb el temps, 350. Mai cap capital no ha rendit tan bon interès.
Més importància tenen, per llur elevat origen, aquests paràgrafs
d'un discurs pronunciat pel mateix Hitler pocs dies després. Parlant d'aquest tema, tingué la insolència de dir: "Especialment de part de les
esglésies, hom ha suscitat escrúpols i objeccions contra aquesta llei: jo
haig de respondre que hauria estat més oportú, més sincer i , sobretot,
més cristià de no haver-se entès, durant les diades passades, amb els qui,
conscientment, destruíeu la vida sanitosa, en comptes de rebel·lar-se ara
contra els qui volen evitar les malalties."
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"Aquests exèrcits d'infeliços no els han de mantenir les esglésies sinó el poble. Però si les esglésies declaren que estan disjxjsades a encarregar-se de la cura i d l'assistència dels tarats hereditaris renunciarem,
de bon grat. a llur csterilitzac'ó. Però, mentre l'Estat hagi d'exigir, cada
any, als ciutadans sumes enormes—avui, a Alemanya, arriben a la xifra
de 330 milions anuals—per tal de mantenir aquests malalts hereditaris.
l'Estat ha d'organitzar una defensa adient per a impedir que aquest 1
dissort immerescuda es perpetuï en l'esdevcn'dor."—M. R.
LES NEGOCIACIONS CONCORDATÒRIES DE IUGOSLÀVIA.—Ara que cl Go-

vern espanyol sembla decidit a entaular negociacions amb la Santa Seu
per tal d'arribar a un modiis livendi que regularitzi la situació religiosa
del pais; és bo de tenir present el que fan d'altres Governs amb cl mateix objecte. El Govern lugocslau. per bé que en formen part alguns
fracmaçons autèntics, està negociant un Concordat amb la Santa Seu
que hom espera que posarà treva a la persecució desfermada contra els
catòlics croates i eslovens amb el pretext de defensar la unitat nacional
contra preteses maniobres separatistes.
Heus ací els capítols principals dc la discussió amb els respectius
punts de vista de l'Estat iugoeslau i dels catòlics. Aquests desitgen què
el nou Concoordat sancioni cl princip: de la llibertat completa per a l'Església, sobretot respecte als Ordes religiosos i a l'organització de les diòcesis i parròquies: quant als nomenaments eclesiàstics, accepten que s'atorgui al Govern el dret de presentar, contra els des'gnats, objeccions
de caràcter polític en la forma admesa en els altres Concordats posteriors a la guerra i en el mateix Concordat serbi de 1914. El Govern, en
canvi, pretén valer-se del Concordat per adquirir una intervenció decisiva en l'establiment dels Ordes religiosos, i no vol atorgar llibertat absoluta de fer noves fundacions sinó als Franciscans, i subjectar els altres
Instituts religiosos, especialment la Companyia de Jesús, a odioses restriccions. Quant als nomenaments eclesiàstics, el Govern vol un dret de
velo absolut que li serveixi per forjar-ne una jerarquia disposada a ésser dòcil instrument de la seva política uniformista.
Els punts més delicats de la politica religiosa de lugoeslàvia són la
qüest ó escolar i l'Acció Catòlica. El Govern del general Zikovic ha abolit
la llibertat d'ensenyament, i si bé tolera l'existència de les escoles catòliques existents en 1931. prohibeix de fundar-ne de noves. El Govern
desitja que l'Església accepti aquest estat ^le fet mitjançant el silenci del
Concordat sobre aquest punt. També pretén que l'Acció Catòlica actuï
exclusivament en el camp religiós, i)erquè tem que. si actua en el camp
cultural, els grups nacionalistes de Croàcia i Eslovània se'n serveixin per
a fins polítics. La Santa Seu. en canvi, creu que la intervenció de la
Jerarquia és garantia suficient de la neutralitat política de les organittzacions de l'Acció Catòlica.
Certes diòcesis iugoeslaves tenen el privilegi antiquíssim d'usar en
la litúrgia la llengua paleoslava: el Govern voldria estendre'l a tot el
reialme, cosa a què no està d sposada la Santa Seu i per la qual. per al-
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tra part, no mostren gran interès les diòcesis que usen el llatí com a
llengua litúrgica.
El darrer punt a discutir és la jurisdicció en les causes matrimonials,
que avui és exercida per les esglésies. El Govern, en la reforma del Codi
Civil, vol atribuir-la als tribunals seculars, però, com que ha reconegut
el seu privilegi a l'Església ortodoxa, també està disposat a reconèixer
la jurisdicció de l'Església catòlica en les causes matrimonials dels catòlics. Ara que no l'accepta en la forma establerta pel Codi Canònic i voldria que les Conferències episcopals exercissin funcions judicials en matèria matrimonial-.
Les negociacions porten un, ritme molt lent: ja veurem quin partit
en treu la Santa Seu. De totes maneres és una bona lliçó de veure com
els Governs perseguidors de l'Església han d'acabar acudint al Vaticà.—
M . R.

CULTURA
GENERAL
MOSSÈN JOSEP CARDONA.—El dia 14 del proppassat febrer va morir un català exemplar. Mossèn Josep Cardona.
Nascut a la població del seu mateix nom, morí a Sabadell on havia
exercit sempre la seva missió sacerdotal, i era exemplar en el sentit de
llinrar-se íntegrament a complir els seus deures i fer-ho en forma que
sadigués íntegrament amb la seva racialitat catalana.
Es a dir, era, alhora, un català exemplar i un sacerdot exemplar.
En una ciutat com Sabadell de dens obrerisme, i treballada per lants
ferments d'agitació com otereixen els presents dies, shavia conquerit
restimació dels més diversos elements i el seu nom era respectat des de
les ideologies més oposades.
Es dedicà un temps a l'ensenyament, (va comptar entre els seus deixebles el plorat Joaquim Folguera), fou delicat poeta, incansable periodista, i excel·lí sqbretot en la predicació.
A causa d'ella va ésser perseguit i bescantat durant els anys de persecució anti-catalana, especialment amb motiu d'un sermó a Tàrrega pel
qual va ésser falsament acusat d'haver blasmat la llengua castellana, i
va fer d'actualitat la seva figura amb persistència i estimació poques vegades assolerta.
Dóna idea de què va ésser un fet sempre significatiu: malgrat la
impertorbable nitidesa amb què actuava segons les seves idees, i malgrat
la persecució de què fou objecte, va ésser sovint l'home cercat, des dels
més oposats camps, per a preparar la solució d'aquells conflictes que són
típics dels dies públicament difícils. Per aquesta causa, pogué salvar,
en moments delicats, coses estimades.
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Una història del redreçament català en la qual no es parlés d'ell fóra
mancada.
EI seu traspàs, i el seu enterrament promogueren una manifestació
de dol íntimament sentida.
Déu el tingui a la glòria.—F. M . A.
UNA FILIACIÓ INÈDITA DE SHAKESPEARE.—Per una coincidència poques vegades esdevinguda, actualment a París són representades tres
obres de Shakespeare: "Ricard I I I " , " E l Marxant de Venècia" i "Coriola".
El natural afany dels empresaris de donar relleu a les representacions, i més encara, la qualitat de les obres representades han determinat
que alguns escriptors s'ocupessin de temes shakespearians, i aquesta
avinentesa ha donat ocasió a "L'Illustratión", de produir tres documents
inèdits referents al gran autor, que aclareixen definitivament la qüestió
de quina religió professava.
Els documents produïts demostren que era catòlic.
Llur coneixement és degut a una americana maridada a França.
Mme. Longworth de Chambruns que ha fet pacients recerques en busca
dels documents que puntualitzen els fets capdals de la vida del gran
geni.
R. de B., els comenta a l'esmentada publicació, en aquests termes:
"Heus ací un text llatí extret dels arxius del Public Office. Es la
sentència de mort per alta traïció contra els Arden, pares de Mary A r den, la mare del poeta. El primer inculpat, de nom John Sommerville
era el gendre dels Arden, i Huc Hall, últim dels esmentats en la sentència, un sacerdot domiciliat a casa seva. L'arrestament d'aquests personatges va ésser realitzat alguns mesos després del casament de William
Shakespeare i hi ha seriosos motius per a creure que va ésser Huc Hall
qui beneí la unió. Qui els persegueix és Thomas Lucy, sherif del comtat,
que habitava un castell prop de Stratford. Era dins la seva propietat
que el jove Shakespeare, segons la tradició i el que conta la primera biografia cassava furtivament conills.
"L'altre document és el final d'un procés obert pels comissaris del
Warwisckshire, en el qual figuren, per parròquies, els noms dels denunciats com "recusants" o sospitosos d'ésser-ho. A aquesta època (1592),
eren anomenats "recursants" aquells que es negaven a reconèixer que
la reina Isabel fos cap de l'Església, i que, esdevinguts suspectes, eren
arrestats, o, quan menys, vigilats pels agents del poder central. Hom pot
veure en la llista el nom de John Shakespeare, pare del poeta, antic regidor del consell municipal de Stratford, amb el seu col·lega John Weeler.
Els dos edils abandonaren llurs funcions quan va ésser-los exigit, sota
jurament, el reconeixement de "la potestat espiritual i temporal" de la
reina. Hom podrà remarcar-hi també els noms de William Fluellen i de
Jordi Bardolph, dos veïns de Shakespeare, dels quals el poeta féu esment donant els seus noms a diversos personatges de VHenric I V , Henric V.è, i les Alegres Comares de Windsor. Entre els signats d'aquests
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procés apareix, en primer terme, Thomas Lucy, el mateix sherif que va
arrestar els Arden i que "va sovint castigar i , alguna vegada, empressonar William Shakespeare, i que finalment, l'obligà a expatriar-se.
"Aquestes dades ens han estat subministrades per una nota de W i lliam Fulman (1632-1688) completada per Ricard Davies, la reproducció autogràfica de la qual encapçala aquest article. L'escriptura fina
i regular és de mà de Fulman; la de trets més forts és de Davies. Un i
altre eren zelosos partidaris de l'Església reformada, i tan enemics dels
puritans com dels catòlics. El seu testimoniatge, doncs, no és tarat de
prejudicis. Quan afirmen que Shekespeare is dyed papist, ha mort "papista" ço és, catòlic, segons el llenguatge d'aquells moments consignen
un fet que creuen sostenir. Es la primera notícia biogràfica que hom
posseeix de Shakespeare".
Qui tingui nocions d'història comprendrà el valor que tenia l'ésser
catòlic, quan professar la religió catòlica comportaba l'arrestament, i un
procés que finia amb la pena de mort.—F. M . i A.
UN CENTENARI CATALÀ.—El dia 5 de setembre d'enguany es complirà
el setè centenari de la promulgació de les Decretals.
Les Decretals són una de les obres que han tingut major influència en
e! món; no sols en el de la seva època, sinó àdhuc en l'actual, que viu una
civilització de fonaments morals heretats dels seus antecedents; és l'obra
que va amorosir el Dret romà, a redós del qual estava constituïda Europa;
que va espiritualitzar el concepte de la justícia rígida, de la justícia seca.
que encara anatematitza la fraseologia popular, supeclitant-!a al predomini de l'equitat, i de la qual s'ha dit. amb mot hi, que és l'obra del seny. i .
per tant, de la humanització del tracte i de les lleis que el regeixen.
La doctrina de les Decretals és universal; però e! seu llevat és de mentalitat i ascendència catalana; és filla de les qualitats racials del seu autor,
Ramon de Penya fort, un català del Penedès.
Els Dominicans de Catalunya, a l'Orde dels quals Sant Ramon pertanyia, no es podien oblidar d'aquesta data i han fet escaientment una crida
en què inviten els catalans a festivar-la.
I-a crida mereix una lloança per la seva oportunitat, i també per la
dignitat amb què ha estat feta, dins un "Butlletí del Setè Centenari de les
Decretals" eixit del Convent de Santa Catarina, de Barcelona, del qual
han aparegut ja dos fascicles, i serà sempre un testimoni del saber per a la
cultura catalana dels presents dies.
Va dirigida "als juristes intel·lectuals, patriotes, estudiosos i amadors
de la justícia i del treball, a totes les Institucions, Organismes i Cenacles
de la nostra terra, í de fora", i diu en sa part esencial: " E l record i la
contemplació devota d'aquell "corpus" famós, i de la seva vasta i magnífica influència no pot deixar de produir en el món de l'inteHecte, i fins en
el món polític, una acció saludable i tonificant".
"Ambdós mons. a casa nostra i arreu, experimenten una desorientació
i una inestabiftat inquietants."
"Solament a la llum i sota el signe d'un esperit clarivident, justicier i
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assenyat, poden retrobar l'orientació i l'estabilitat que urgentment freturen".
"Si, doncs, l'exemple lluminós i vivificant de les Dccretals famoses
pot tenir arreu tan meravellosa influència, com no la tindrà a la nostra
Catalunya, bressol i mare de l'immortal compilador?"
Aqueixes raons són suficients per a desitjar de tot cor que la commemoració llevi una plenitud de fruit, si el sol fet d'ésser catalans no ens
obligués ja a desitjar-ho.—M.

EUROPEISME I CRISTIANISME.—En el nostre fascicle passat era reportada amb referència a una enquesta de Georges Rémond, una opinió francesa sobre la tendència de la Santa Seu que s'esforça a separar l'acció
missional de l'acció colonitzadora. Davant el fet que la Santa Seu institueixi seminaris indígenes en terres missionals, i procuri constituir-hi la
jerarquia eclesiàstica, i els instituts femenins, amb clements del propi
país, Georges Rémond, es dol que aquesta transformació tregui de les
mans de França un instrument de penetració política, i recorda aquells
temps de Richelieu i de Lluís X I V , durant els quals missioners, en restituir-se a Europa, eren obligats a passar per París abans d'anar a Roma.
L'n altre francès, de renom ben qualificat Alain Gerbault. cl navegant
solitari del Firecrest. ha envestit aquest mateix tema en el seu darrer llibre "L'évangile du Soleil" editat per la casa Fasquelle de París, en el
qual amb aquella manera deslligada que li és característica, descriu el seu
viatge de Nova-York a l'Havre. a través de la Polinèsia.
Alain Gerbault, que en aquest llibre continua mantenint sense defallença la seva peculiar posició d'apartament del món actual, hi té un moment en el qual l'abandona per a encarar-s'hi, i es precisament amb la finalitat d'envestir el mateix tema de Rémond amb un sentit Instant més ample i amb una visió més general.
Ho fa en cl darrer capítol, preparat amb incisives observacions cn els
que el precedeixen, i hi sosté la tesi que és una gran errada identificar
els dos conceptes d'europeïsme i de cristianisme, com s'ha vingut fent fins
ara. Gerbault, home deseixit de tot el que no sigui ell mate'x, displicent i
espiritualment abstret dins un essencial escepticisme, en tocar aquest punt,
abandona el seu to i es mostra tal com és, d'ànima vibrant i amorosa, que
frisa per a convèncer el món europeu dels que ell anatematitza com estralls de la civilització" moderna.
El seu entusiasme per les races polinèsies, sadollat alhora de comprensió i de compassió, o, en realitat, el seu enamorament dels habitants que
ha anat trobant en les petites illes de l'Oceania, tot portant-lo a predicar
l'apologia del seu paganisme i de la seva espiritualitat essencialment antieuropea. li fa fer una defensa del cristianisme emanc pat de les pruïges
nacionalitzadores.
Els que es revolten contra la idea de no aprofitar l'esforç dels missioners per a estendre la influència estatal de les Potències europees, i els
que creuen que l'Església ha d'estar al servei de l'Estat, trobaran en aques-
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tes pàgines de Gerbault una rèplica ben punyent, i bé es jxidria dir, ben
estrident, perquè el panorama social i geogràfic sobre el qual es desenrotllen, i la tendència paganitzant segons la qual volen ésser escrites els
donen aquest caràcter.
Heus aqui unes ratlles seves, aparentment ben allunyades de la qüestió, que esquematitzen la seva idea.
Diu que. en tomar a Europa, alguns dels seus amics i lectors li han
fet, repetidament el retret que, en els seus llibres, insisteix massa sobre
els mals que deriven de la civ.lització. i afegeix: "Hom no pot sortir
d'aquestes meravelloses illes del Pacífic sense un sentiment d'enervadora
tristesa davant la desaparició progressiva i l'afebliment esverador de la
raça indígena."
"Així ho poden veure seguint l'ordre del meu viatge".
" A l'illa Gambier, d'una població que havia passat llargament dels
cinc mil habitants, en subsisteixen cinc cents en mal estat físic, habillats
amb deixalles europees, oblidats de totes les seves tradicions i contaminats ja pel desig del diner".
" A les illes Marqueses, la cosa és més colpidora; subsisteixen 1,800
habitants d'una població qua havia excedit dels 100.000 en arribar-hi els
pr mers navegants; restes de la raça més magnífica del món, la beutat
de la qual havia colpit Anirós i el capità Cook."
" A Tahiti encara es més trist. Gairebé ja no hi ha purs Tahitins; van
desapareixent davant l'element mig-blanc, i sobretot, davant del xinès,
que, amb una demència imperdonable, hom ha ix:rmès que anés envaint
l'illa..."
S'entreté un moment a donar idea de fins a quin punt els xinesos hi
acaparen les terres i el comerç i ho contrasta amb la previsió dels anglesos i dels nordamericans que a Samoa han prohibit que la terra fós adquirida per estranger, i , de sobrepuig, han impedit la immigració asiàtica
amb mesures prohibitives.
Després enfoca la qüestió del que ha fet França per evitar tan greu
esfondrament; constata que s'ha limitat a trametre-hi metges, per a desenrotllar-hi una tàctica higienitzant. i després en fa veure la inutilitat amb
aquests mots d'un ben irònic i oblidat sentit comú, no pas en terra francesa solament: "No són pas els efectes que cal guarir; el que s'ha de fer
desaparèixer són les causes del mal."
Llavors va entrant de ple en el fons de la qüestió i diu: "La desaparició progressiva i l'afebliment físic de la raça polinèsica són deguts gairebé únicament a la imposició obligatòria de viure a l'europea, i d'abandonar les maneres indígenes, nascudes d'una experiència milenària, en el
que es refereix al vestit, l'alimentació i l'habitació."
"De les tres imposicions, la més nefasta per a l'individu, i per a la
raça és la del vestit. Aquest fet ha estat reconegut per nombre de professors que han estudiat l'acció benefactora de la pigmentació per heliosament i els raigs ultra-violeta, i els perills de la vestimenta, fins i tot lleugera, que no deixen passar més que els infra-roigs. A més d'ells, el fet ha
estat reconegut oficialment pel Congrés de medicina colonial que tingué
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lloc amb motiu de TExposició colonial internacional celebrada a Paris, el
1931, en afirmar que produeix greus complicacions l'habillament sistemàtic i obligatori de la població indígena."
Alain Gerbault, en escriure aquests mots, no fa cap apologia del nudisme, sinó de l'habillatge típic de la Polinèsia per als habitants d'aquelles illes, i no per raó de tradicions antigues, o per a mantenir-hi un tipisme indígena, sinó per un motiu geogràfic.
L'indígena diu: "privat del sol (és a dir, de l'exposició directa de la
pell als raigs del sol), obligat a portar un vestit gairebé sempre humit a
causa de l.'abundosa transpiració tropical, esdevé una presa fàcil de la
tuberculosi. La qüestió de l'aliment és inseparable de la del vestit. L'alimentació antiga, gairebé vegetariana, augmentant les calories acumulades
per l'exposició del cos nu al sol, no carregava inútilment els òrgans digestius i els evitava la fatiga."
Parla del desastre que representa la introducció de cases amb sostres
de llauna ondulada i de la incompetència d'un nspector que per a combatre la degeneració racial va demanar a París la tramesa de conserves eur
ropees.
"Aquests fets (és a dir, l'obligació del vestit i l'alimentació a l'europea) no concorden solament amb la meva experiència personal de quan
jo vaig viure durant diversos anys als tròpics vestit d'un simple patjve
(el vestit indígena consistent en un tros de tela que envolta el cos de cintura a genoll) i amb una alimentació gairebé només vegetariana. Mai no
m'he trobat millor, i , àdhuc podia jugar al futbol en ple migdia sense fatigar-me. Els fets en favor d'aquesta tesi són nombrosos i indiscutibles."
Llavors, en explicar-los, és quan entra sense proposar-s'ho en l'aspecte de la confusió entre el Cristianisme, l'europeisme. França, d'esperit
uniformista i absolutista, imposa l'europeisme en el vestir, l'habitació,
l'aliment i els costums, fins a un grau que transcendeix a l'acció missional.
A totes les illes hi ha danses seculars que s'han imposat per si mateixes a
causa de la necessitat de mobilitzar el cos i fer-lo traspirar íntegrament;
com que, per la seva mateixa antiguitat, van gairebé sempre disfressades
de pràctiques religioses del paganisme, alguns missioners les han combatudes, apartant-ne els indígenes.
"D'una sola envestida, diu, foren suprimits la seva dansa, els seus
jocs i els seus esports, i va ésser morta la joia de viure que és la raó d'existir per a un poble primititu. Com que l'indígena no pot comprendre el
fals ideal europeu de la conquesta del diner per mitjà del treball, li ha
quedat suprimit l'deal i es deixa morir tranquil·lament."
Aquest quadre, d'un essencial paganisme, és completat, en diferents
llocs del llibre, per la visió del derivatiu que ha tingut el mercantilisme
europeu, envaint les principals illes per empressaris de cinemes, de timbres i de cases de begudes espiritoses que, com a Europa, han ofert com
ideal allò que en termes morals es tradueix en un enfangament en el vici.
En arribar en aquest punt, reforça la seva argumentació amb l'exemple
dels anglo-saxons, dels quals diu: "Com que ells consideren que els vestits blancs (els colonials europeus) no són sanitosos per als indígenes a
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les seves illes, Samoa, Fidji i Nova Guinea, els prohibeixen d'usar-los.
Per aquesta causa, com el pagne (que Gerbault considera bon xic més
decent que els pantalons) el règim alimentari, i l'habitació indígena són
conservats, el resultat és millor. A Samoa, després de la guerra, la població ha augmentat de cinc mil habitants, malgrat d'haver sofert una epidèmia gripal (Gerbanet du textualment de grippe espagnoh que és el seu
nom més estès). Més a l'Oest, a les illes Wallis, on els indígenes no han
abandonat llur manera secular de viure, l'illa és superpoblada, tot i haverhi una mortalitat infantil alta i un dolent estat sanitari."
Després d'aquestes consderacions, escriu el que segueix, que és el més
important en el que atany a l'epígraf de les presents ratlles: " I malgrat
tot (és a dir, malgrat els lligams de les danses amb el paganisme i les
prohibicions missionals en les illes franceses) no hi ha en el fons, cap
qüestió religiosa. Cal no confondre l'europeïtzació amb la cristianització.
Mentre al Gambier i a les Marqueses (colònies de França) els indígenes
han d'anar a l'església i els infants a les escoles, vestits a l'europea, a Samoa els missioners de l'Ordre de Pictus troben molt bé que els indígenes
vagin a l'església vestits només amb el pagne. A la Papnàsia, el governador britànic, sir John Murray, d'acord amb el bisbe francès Monsenyor
de Boismenn, ha prohibit als indígenes, i a les seves mullers, que portin
l'habillatge europeu."
El plany de Georges Rémond quan s'enyora dels dies en que els missioners estaven obligats a passar per París i explicar-se amb el govern,
abans d'anar a Roma, queda posat en evidència amb aquesta constatació.
Alain Gerbault no recorda que l'Església, des dels seus primers temps,
no prohibí sistemàticament les festes paganes, sinó que, en el que fou possible, els donà nova vida cristianitzant-les. La identificació entre l'europeïsme i la cristianització, no és obra de l'Església, sinó contra l'Església; és filla de l'estatisme, i , més concretament, de les monarquies absolutes que en el seu absolutisme, toleraven que, àdhuc l'Església, no fos un
instrument al seu servei. Es una identificació de la qual per a qualificar-la
amb el seu nom, se n'ha de dir, jansenisme, josefisme, galicanisme, avui
nazisme, feixisme i . en resum anti-cristianisme. Catolicitat és i serà sempre universalitat, que és l'antítesi de colonització. Els clams contra la independència espiritual de l'Església catòlica, no són, en essència, altra
cosa que noves formes de la manera pagana de concebre l'Estat. Aquest
fonament és el que explica que així com la Santa Seu s'ha pogut anar
emancipant de les tuteles estatals, s'hagi lliurat a la tasca, no es pot dir
d'antieuropeitzar el catolicisme, però sí de connaturalitzar-lo amb la manera d'ésser de totes les races i poblacions de qualsevulla part del món, i
que els bisbes de terres indígenes i les ordes religioses, com fa la de Pictus, en essent que no topen amb imposicions dels representants de l'Estat,
l indigenitzen en tot el que poden.—M.
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MOVIMENT I N TERNACIONAL
LA SITUACIÓ POLÍTICA ROMANESA.—L'assassinat del President del Consell romanès, Duca, per un membre de la Guàrdia de Ferro (feixistes),
ha fet entrar la política d'aquell país en una situació difícil que l i costarà molt de resoldre. Els problemes econòmics d'un cantó i els purament
polítics de l'altre l'han portat a un carreró sense sortida, els diversos aspectes del qual examinarem objectivament.
Començant pels famosos Guardas de Ferro, contra els quals trona
la premsa parisenca, considerant-los com els agents d'Hitler en l'Europa
criental, pot hom creure que aquests homes, estudiants o camperols romanesos, estiguin preocupats únicament de servir els interessos d'Alemanya?
Si fossin un petit grup, això seria admissible. Però, donat el seu nombre
i la seva força, s'ha d'admetre que actuen per resoldre assumptes interessants per al seu país.
Assagem, doncs, de distingir quins són els punts sobre els quals aquests
guardians han retrobat el sentiment nacional. Ha estat, sobretot, segons
sembla, en la misèria del poble i en l'explicació simplista que han proposat:
"Estem aclaparats pel Deute exterior, pel pagament dels interessos a
França- I qui ens ha sobrecarregat amb aquest Deute? Els liberals, partit de gents de negocis, aliats als banquers jueus els quals han conclòs, en
condicions escandaloses, el nostre esclavatge econòmic als banquers jueus
de París".
Damunt un poble que pateix, una propaganda semblant produeix un
efecte fàcil de preveure: desenvolupa aquell nacionalisme econòmic, sentiment generalitzat en tot el món, el qual es tradueix per aquesta conclusió pràctica: "No paguem més, rebutgem l'esclavitud dels contractes."
Heus ací el sentiment nou, explotat pels homes nous, i el qual té una
força explosiva, a Romania, com a tot arreu.
I sobre aquesta força, en ple treball d'efervescència, homes vells han
volgut posar un tap. Aquests homes no són solament vells, sinó sobretot,
«lesgastats moralment. No parlem del trist estat del partit nacional-camperol. Ha estat reemplaçat, en la direcció dels afers, per un partit que no
té res de nou ni de renovador: el partit liberal. El President Duca, en el
seu nom, volgué desfer el moviment dels Guardas de Ferro, en plena acció electoral. No solament prohibí a aquest partit de presentar candidatura,
sinó que encara decidí de sumar al compte del partit liberal els sufragis
que s lian expressat a favor dels seus adversaris. Hom no pot anàr més
lluny en la interpretació d'un escrutini. Solament que cal ésser molt fort
l>er a fer això. Així s'arribà a establir llistes negres. Ell President Duca
era el primer d'aquesta llista; seguia el rei i després Bratiano. Així es
venjaren.
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Per què a Romania, com a tot arreu, la qüestió de persones no ha
d'exercir, en política, el gran paper? Però davant el sentiment públic, hi
ha dues menes dc persones polítiques: aquelles que hom ha vist ja i que
són jutjades per llurs errors i aquelles que hom no ha vist encara i que
es jutgen per llurs promeses. I són homes nous el que vol Romania. La
novetat és l'únic titol del racisme als fervors de la joventut. La novetat
ha estat el gran títol de ïataresco als ulls del rei, després la desgràcia
d'Angelesco, el successor ben provisional per cert, del President Duca. Es
el rei Carol qui l'ha anomenat, no per un antull qualsevol, sinó perquè ha
comprès ben clarament el sentiment renovador que anima el país. I és com
a home nou que el sobirà ha cridat a la direcció dels afers TatarescQ, el
qual té 45 anys i no ha estat encara compromès per les seves faltes. Tot
seguit la reacció s'ha afirmat: els vells no han acceptat de cap manera
aquesta invasió de la joventut. El partit liberal ha sentit trontollar la seva
unitat per aquesta querella. Constantí Bratiano i Angelesco han declalat la guerra a aquest gabinet jove-liberal.
La lluita ha estat seguidament col·locada sobre el terreny racista. Els
"neos" no tenen simpaties pel moviment de la creu gamada? Jordi Bratiano, cap de la facció dissident, n'ha estat considerat força sospitós. I
Tataresco mateix també ho semblava com a fill i germà de personalitats
de la Guàrdia. El Ministre de la Guerra, que ell havia escollit, no era
tampoc molt segur. Les complicitats descobertes en l'assassinat de Joan
Duca demostraven a cada instant l'extensió de les simpaties de què gaudeixen els racistes; un familiar del rei, un amic de Vaïa Voïvod i el gloriós general Cantacuzèn es trobaven compromesos. Hom sabia des de feia
molt de temps que la camarilla del rei manifestava els millors sentiments
per l'extrema dreta i que la policia, així com la gendarmeria, concedien
a la Guàrdia facilitats que arribaven fins a la complicitat. No ha estat el
mateix rei, al qual no han plagut mai els Bratiano, qui per la seva pròpia autoritat acababa d'acomiadar els antics del partit liberal? No és ell
qui, seguint els consells de la camarilla, cridà Tataresco? I els liberals,
amos del Parlament, però no del país, sentien el terreny minat sota llurs
peus. Reculaven davant una col·laboració amb els joves, aliats poc segurs.
Sota aquesta querella, anava a trencar-se la unitat del partit? En una
crisi semblant, la decisió era temible. Els antics, hàbils i plens d'experiència, volien evitar l'escisió a qualsevol preu, preferint inclús un compromís.
/
Aquest arranjament ha estat estudiat al Congrés del partit liberal.
Hom estava en plena querella Constantí Bratiano-Tataresco. I bruscament,
tot es resolgué d'una manera favorable. Bratiano prengué la presidència
del partit i deixà la del govern al seu rival.
El ministre d'Afers estrangers, l'home més important de la política
romanesa, havia estat deixat al marge de la combinació. Havia refusat tut
càrrec en el Ministeri si no tenia les garanties que jutjava indispensables
per a la seva persona i per a la seva política. Condemnat a mort per la
Guàrdia de Ferro, exigia que se'l defensés més eficaçment que a Joan
Duca. Titulesco coneixia tota la seva força en la vida política, tot el pres-

LES IDEES I E L S FETS

277

tigi de què gaudia a Europa. Sabia que el rei i el president del Consell tenien necessitat de la seva col·laboració tant a l'interior com a l'exterior.
No calia res més que posar-hi preu.
ïitulesco reclamà primerament l'entrada de Constantí Bratiano en el
Gabinet i una sèrie de garanties sobre la reforma de la policia i la camarilla del rei. No trigà gaire a sumar a les seves exigències la de l'allunyament de Tataresco. Durant cinc dies, els dos adversaris realitzaren viatges incessants entre Bucarest i Sanaïa, on no se sap quina consideració
retenia el Rei. Els centres polítics seguien amb passió aquest duel a mort,
ple d'intrigues i' emboscades. Hom s'informà successivament que Titulesco
havia obtingut satisfacció quant al reemplaçament del ministre de la guerra i l'allunyament d'un favorit del rei, Dimitresco, de simpaties racistes.
Però el Ministre d'Afers estrangers continuava exigint el retorn de Bratiano i del clan dels antics. Amenaçà amb anar-se'n i féu anunciar la seva
partida del país. La combinació que preconitzava no es realitzà pas. Es
comptava amb una ruptura. Cop de teatre: hom s'assabentà, el 10 de gener, que no solament Titulesco no s'expatriava, sinó que inclús entrava
en el ministeri i que acceptava de col·laborar amb Tataresco, encara que
fos sense Bratiano.
L'entrada de Titulesco és acompanyada de satisfaccions importants per
a ell, sobretot la de la desgràcia de Dimitresco. Si no ha obtingut tot el
que reclamava, ha empès almenys Tataresco al compromís de continuar la
política de Joan Duca. I qui sap si, en negociar amb el rei, el subtil Titulesco no duu entre mans altres negociacions menys visibles i si no ha pactat amb els mateixos Guardes, per tal d'obtenir d'ells garanties de protecció a la seva vida?
LA REPUBLICÀ FRANCESA EN CRISI.—París ha estat teatre d'un motí
sense parió en la seva història des de les tràgiques jornades de la Commune. Ni en les èpoques tempestuoses de Deroulède i l'Affaire Dreyfus,
els carrers de la capital no s'ensagnantaren com aquests dies. Tampoc les
diades del primer de maig no arribaren mai a registrar tantes víctimes.
Quan els pacífics ciutadans parisencs s'han llançat, enfellonits de coratge, contra la gendarmeria i els guàrdies mòbils, alguna cosa de transcendent ha passat aquests dies per la veïna república.
Apaivagades les passions i examinada objectivament la situació, es veu
que a França no ha passat més, ni ha passat menys, que l'arribada allí i
tot de la crisi del règim democràtic en el seu sistema inorgànic actual—un
home un vot—del qual França s'hav a convertit en la nació més fidel. Les
espurnes d'Itàlia primer, del Reich després, s'han convertit en un corrent
universal que, agafant matisos peculiars a cada país, preconitza la substitució de la democràcia per un règim corporatiu dins el qual tinguin representació tots els factors que intervenen en la producció: capital, tècnics, mà d'obra, etc. Aquest és el fons dels lamentables fets d'aquests dies,
en els quals han caigut víctimes tan innocents com aquella pobra minyona
de l'Hotel Crillon, morta per una bala perduda, en treure el cap a una finestra.
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En l'aspecte immediat, la tragèdia es produi a conseqüència de les derivacions de l'afer Stavisky. Un parlament d'esquerres, amoral, atorgà
per tres vegades la confiança al Govern üaladier, que l'opinió assenyalava com excessivament tolerant amb els parlamentaris i ministres barrejats en la vulgar estafa. 1 encara més, el Cap del Govern destituïa el
Prefecte de Policia, M . Chiappe, odiat pels extremistes de la capital, per
tal d'assegurar-se l'ajut parlamentari dels socialistes, que aixi cercaven de
satisfer les seves clienteles electorals, encara que en patís el principi d'autoritat. Però el més vergonyós ho trobem en el fet que, per atenuar la
penosa impressió que això produiria en el país, cuités a notificar, alhora
que la destitució, el seu nomenament per al càrrec de Resident General del
Marroc — el lloc més alt de la jerarquia civil — que M. Chiappe s'apressà a refusar. En política, un govern té l'innegable dret de nomenar i destituir els funcionaris que en un moment donat convinguin o li facin nosa.
El que no es pot admetre és que la destitució — que sempre significa una
censura — es vulgui atenuar ascendint el destituït de categoria. Si ha complert el seu deure, cal mantenir-lo en el seu lloc; si ha delinquit, cal destituir-lo i fins enviar-lo al Jutjat.
No pertoca a aquestes pàgines de narrar les incidències de la lluita
l)els carrers pròxims al Palais Bourbon i Place de la Concorde. Basti sols
consignar que els manifesants lluitaren amb tal ardor i decisió, que molts
cops feren recular els gendarmes i àdhuc per un moment semblà que
s'apoderarien del Parlament...
1 a dins què passava? M . Daladier pronunciava un discurs que fou
interromput pel soroll dels trets. Després, la majoria formada per radical-socialistes i marxistes de Leon Blum aplicava la guillotina per aturar
les interpel·lacions de les minories d'oposició sobre la destitució de M .
ChiappQ, Stavisky. Bonnaure, etc... I res més. La sessió s'aixecava i els
parlamentaris cercaven una sortida tranquil·la per on anar-se'n, fugint de
les ires dels manifestants.
Fou tan enorme la protesta de la ciutat — representativa en aquest
cas de l'esperit de tota la nació — que el President de la República cridava M. Doumergue per encarregar-li la constitució d'un govern de Concentració nacional, en el qual figuressin tots els ex-presidents de Consell
i figures prestigioses, com el Mariscal Petain, apartades de la lluita política. Encara que no d'una manera explícita, aquest ministeri té el propòsit
de dissoldre el Parlament més endavant i de convocar noves eleccions, les
quals no és aventurat de preveure es faran sota la bandera de revisió
constitucional.
Des de l'armistici, el cos electoral ha donat a França dues majories
cartelistes, les quals, abans d'arribar a la meitat de la seva durada, foren
destroçades per la realitat i hagueren de deixar pas, primer a Poincaré,
que redreçà el franc, i ara Doumergue. Abans. però. la majoria esquerrana havia devorat en pocs mesos tots els seus homes representatius, els
quals es succeïen per torn en la Presidència del Consell. Aquest continu
avançar i retrocedir del sufragi, que en 1932 oblidava el succeït en cl
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bienni 1924-26, per rectificar-se segurament ara, demostra que no són ja
sols els homes els que són defectuosos, sinó que ho és el sistema.
Es fa difícil de preveure cap a quin camp s'orientaran els antics combatents, que dies enrera es reagrupaven entorn dels seus estendards per
marxar contra el Parlament. Són molts els partits i grups anti-parlamentaris que aquests dies tiren l'ham, per veure si agafen peix. Potser no
seran ni les Joventuts Patriòtiques de Taittinger, ni la Solidaritat Francesa de Coty, ni els "Camelots du Roí" de Maurras i Daudet. Potser serà
una força nova que ara es formarà a l'impuls de les tràgiques jornades
passades. L'impuls, però, està donat. Hem de fer vots perquè, si aquestes noves tendències prosperen a França, ho facin més aviat en un ample
sentit corporatiu que no pas copiant els patrons estrangers en la seva
])art blasmable de violència.
Enfront de la posició justament indignada dels ciutadans parisencs i
per contrarrestar la impressió que això ha produït a tot el país, les esquerres i els marxistes — en les seves distintes tendències — han tret l'espantall de la vaga general. Preparada durant tota una setmana, aquesta
no ha donat els resultats que n'esperaven. La fesomia de la capital no
canvià gaire. Les fàbriques, els comerços, els cafès, els cinemes, els teatres, les tendes, romangueren oberts durant tot el dia. Hi hagué els tramvies, els autobusos i tots els serveis d'aigua, gas i electricitat. Únicament
faltà l'animació que donen als carrers els taxis, però aquests ja feia dies
que estaven en vaga. Això ha palesat l'estat de descomposició en què es
troba el socialisme. Fa mig any, se separaren de les rengleres ortodoxes
els neo-socialistes, que volien imprimir al partit més sentit nacional i una
minimització del seu programa social. Ara els ex-combatents han preferit la solidaritat de les trinxeres a les consignes inconfessables dels marxistes i els seus aliats Herriot, Daladier i Company a.
Si no es reforma la vella Constitució del 1875, no es desfarà Vimpasse
actual. Aniran succeint majories de centre a les d'esquerra i després d'un
altre moment de perill, tornarà una majoria de dreta, que s'evaporarà a
la legislatura següent...
Europa presencia les darreres convulsions del sistema nascut de la
Revolució francesa.—L. O.

REVISTA DE PREMSA
ESTRANGERA
LA CAIGUDA DEL GOVERN DALADIER.—Pel seu gran significat, per les
repercussions que hauria pogut tenir, la premsa estrangera dedicà una
gran importància a la caiguda del Govern Daladier i als disturbis de què
fou precedida. Els extractes podrien ésser molt nombrosos, però ens l i -
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mitem a donar els següents, car amb aquests el lector podrà deduir el
punt de vista de les nacions més interesades amb el règim de França.
"The Times", davant dels esdeveniments ocorreguts a París es sentia
optimista, i no creia en la crisi que es produí.
"El president del Consell ( M . Daladier) demostrà l'any passat la mesura a la seva fermesa i dels seus recursos. Té, almenys, tantes probabilitats de dominar la situació com qualsevol altre home d'Estat. Els seus
col·legues tenen confiança en ell; per a ells, com per al públic, la seva integritat està per damunt de tota sospita. Sap que abans que res cal restaurar la confiança, fer llum sobre l'afer Stavisky i mantenir a França un
pressupost rigorosament equilibrat.
" A més, és el seu propi ministre d'Afers Estrangers, i per molt vivament que es pugui lamentar l'absència de Mr. Paul Boncour del Quai
d'Orsay, és perfectament inversemblant que es trenqui la continuïtat de
la política extreior.
"Com a màximum hi haurà un lleuger canvi d'expressió, si és veritat
— com s'afirma — que Daladier està disposat a negociar directament amb
el Reich, sense insistir amb el mateix rigor sobre el recurs al mecanisme
nvtjancer de la Societat de Nacions.
"Sigui com sigui, l'atenció del públic francès està momentàniament
més concentrada en els problemes interiors que no pas en els exteriors".
Es interessant posar de relleu — contra la fama de clarividència política de què gaudeix "The Times" — que poques hores després de la
jxiblicació d'aquest article, queia sorollosament el Govern Daladier.—L. J.
El "News Chronicle" (liberal), diu, en substància:
"L'explosió de Paris amenaça seriosament tot l'edifici de la democràcia francesa i això és un cosa que els amics de França no podem contemplar sense alarma i ansietat, puix que forma en el cercle, que cada cop és
més petit, dels països on la tradició de llibertat es inanté encara amb
hnnor. I^a causa de la pau i de la llibertat estan igualment interessades
en el manteniment de la seva influència i de la seva autoritat.
"La fi de la democràcia francesa en el moment actual no seria gaire
menys que una calamitat internacional."—L. J.
Per la seva banda, el "Morning Post" escriu:
"No podem pretendre endevinar com acabarà tot això. i si en resum
la República trobarà el seu Vendimiari o el seu 18 Brumari. Però sembla que el Govern parlamentari no pot ésser salvat d'altra manera que
amb la dissolució i la reformació.
"Davant d'una població hostil, els diputats es reuneixen com si tot
cl que hi ha a fer fos solament endegar l'administració. Han oblidat París, han oblidat França, han oblidat la Història i és evident que a conseqüència d'això poden tenir un despertar brutal.
"Aquests disturb's vénen ensems de la dreta i de l'esquerra, però el
sentiment nacional està en circumstància de convertir-se en conservador.
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"El govern francès serà remodelat i reestablert, però per això cal
la dissolució i aquesta no pot fer-se esperar molt de temps."—L. J.
El "Daily Mail" diu:
"Aldarulls a París, com una continuació de la tradició revolucionària de la ciutat tempestuosa! S'aixequen barricades i es mobilitzen les
tropes. Carrers plens de gent que s'empeny, avança, corre o fuig! Socialistes, comunistes i feixistes s'ajunten per assaltar la Cambra dels
Diputats. A la Cambra, Daladier és acollit amb aquests crits: "Hitlcr!
Dictador!, etc." — L . J.
El "Daily Express", de Londres, publica una manchette, titulada
"La pàtria en perill (al so del jazz)", que diu:
"Les estacions franceses de T. S. F. transmeteren una crida a la
fidelitat del poble francès a la República i al principi de la llibertat democràtica.
"En la Ràdio Paris aquesta crisi interrompé dramàticament el ritme
joiós d'un fox-trott."—L. J.
Resulta una mica complicat fer un extracte de premsa alemanya sobre els fets de Paris, perquè els comentaris alemanys eren — pot ben
dir-se — estandarditzats. Els diaris, sota títols sensacionalistes, tals com
"Sagnant revolució a Paris", "L'exèrcit contra els manifestants", etc,
afinnaven que els greus disturbis ocorreguts a Paris eren deguts a una
fulminant crisi del règim democràtic, i que aquest s'enderrocava per
donar pas a un règim feixista. També deien que la caiguda del règim
democràtic a França determinaria la caiguda fulminant dels altres règims democràtics d'Europa.—L. J.
EU "Volkischer Beobachter" (òrgan principal del partit nacionalsocialista) diu:
"En veritat, l'escàndol Stavisky ha minat l'autoritat de l'Estat, i el
nou cap del Govern (es refereix a Daladier), que havia estat acollit amb
grans esperances a l'interior i a l'estranger, no ha mostrat gaire d'encert
en formar el seu gabinet i en les mesures que prengué per al manteniment de l'ordre a París. Però totes aquestes raons no són suficients per
determinar daltabaixos immediats."—L. J.
Pel que fa a la premsa italiana, els seus comentaris eren molt semblants als dels diaris alemanys. A Itàlia, els comentaris que es feren
amb motiu dels disturbis de Paris i de la crisi ministerial de què foren
seguits coincidien a afirmar que constituïen una crisi definitiva del règim democràtic, que en ensorrar-se a França es podia donar per totalment derrotat a tot el món.
Diaris com el "Corriere delia Sera". " I I Popolo d'Italia", etc, afirmaven que el nou Govern de M . Gaston Doumergue dissoldria el Parlament i prepararia a França l'adveniment decisiu del règim feixista. En

282

LA

PARAULA

CRISTIANA

constatar les teories nacionalistes de l'ex president de la República francesa, els diaris italians constataven que finalment el món entraria en la
seva era definitiva: els règims autoritaris. — L . J.
E L "DUMPING" JAPONÈS. — Constitueix una de les principals preocupacions internacionals la qüestió del "dumping" japonès. Fins fa
poc, la nació que havia experimentat amb més cruesa els seus efectes,
era Anglaterra. Ara també se'n queixen França i alguna altra nació.
Vegeu quin interessant article ha publicat M . Pierre Mendes-France. diputat per l'Eure (França) damunt les pàgines de "Notre Temps", de
París:
"Fa més d'un any que un diputat anglès pujava a la tribuna de la
Cambra dels Comuns per denunciar els perills que la competència japonesa representava per a la indústria cotonera anglesa.
"Després l'ofensiva econòmica del Japó s'ha desenvolupat encara
més i . en novembre darrer, la premsa italiana es feia eco d'un discurs
del Sr. Mussolini, i assenyalava l'envaïment del mercat mediterrani |>els
productes japonesos, que sovint costen un 35 per 100 menys que els dels
millors mercats d'Europa o d'Amèrica.
"Per altra banda, l'opinió francesa també s'ha esverat: la Cambra
de Comerç de Roubaix assenyalava el dia 22 de desembre darrer, en un
interessant comunicat, la competència que ens fa el Japó en el nostre
mercat nacional.
"En plena crisi mundial, les exportacions del Japó durant els tres
primers trimestres de 1933 ascendeix a 1.353.000.000 de iens. contra
937-000.000 només, que era la xifra corresponent a l'any anterior1. A l
mateix temps, l'augment de les importacions de primeres matèries (cotó,
llana, seda), que el Japó transforma en productes manufacturats, marca
un augment paral·lel i denota una prosperitat industrial considerable.
"Pel que es refereix a la seda, la xifra de fàbriques que estan en
servei al Japó és cinc vegades superior a la xifra de les del districte de
Lió.
"En la seda artificial, la producció passà de 2 milions de quilos en
1925 a 29 milions de quilos en 1932, i la progressió registrada en 1933
és tan formidable que ha col·locat el Japó al segon lloc entre els productors mundials de l'esmentada matèria.
"Pel que fa a la llana, el Japó és el primer dels compradors a Austràlia (693.000 bales, o sigui 50.000 bales més que Anglaterra), i es prepara per ésser un potent exportador de productes de llana, quan el mercat interior estigui saturat.
"Amb referènc'a als teixits de cotó, de 1928 a 1933 l'exportació de
teixits japonesos ha augmentat en un 43'3 per 100, mentre que la de
França ha baixat en un 73'5 per 100 i la d'Anglaterra en 43*2 ]ier
IOO, malgrat la desvalorització de la lliura esterlina. El Japó ha venut
1 L a valor del "ien", que era fins a 1931 d'uns I2'40 francs, baixà a 8"50 en
1932; en 1933. valia uns 5 francs.—N. de l'autor de l'article.
L a valor actual, en moneda espanyola, és de 2 pessetes.—JV. del Trad.
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1.568.000.000 de íardes [1.433.779.200 metres] de teixits de cotó durant els vuit primers mefos de 1933. mentre que Anglaterra no en vengué més que 1.549 milions de iardes. Només a l'índia, el Japó pot exportar d'ara en endavant 400.000.000 de iardes per any. d'acord amb el
tractat indo-japonès. que acaba d'ésser signat.
" E l desenvolupament de l'exportació japonesa es constata en les més
diverses categories de productes i àdhuc en les menes de productes més
inesperades, i això gràcies als preus increïbles a què ])oden vendre.
"En el Jura suís. els rellotges de fabricació japonesa són venuts a
quilos: es paguen a 36 francs suïssos el quilo.
" A Holanda, les bicicletes japoneses són venudes a 5 florins, o sigui 50 francs, i assenyala que els industrials japonesos arriben àdhuc a
vendre automòbils a 50 lliures esterlines. Les cambres d'aire per a aquests
vehicles són venudes a 50 cèntims de franc!
" A les índies Holandeses el domini comercial està passant a mans
del Japó.
" A l'Amèrica del Sud i Amèrica central, les importacions japoneses,
calculades en milions de marcs. són. pel que es refereix als sis primers
mesos de l'any 1933, amb relació als sis primers mesos de l'any 1932.
de 16.570 contra 8.316.
"Les joguines japoneses estan foragitant dels Estats Units les joguines alemanyes.
"La remarcable indústria txeca del vidre està terriblement amenaçada, i pel que es refereix a les colònies franceses els teixits de cotó de
fabricació japonesa hi són venuts a o fr. 78 el metre, mentre que el
preu francès no pot establir-se a menys de 2 fr. 15 el metre; de manera, que en 1932 el Japó vengué al Senegal 200.000 quilos de teixits de
cotó. malgrat un augment dels drets de duana que s'establi com a mesura de defensa. A Madagascar els teixits japonesos de seda artificial
són oferts a preus que a penes arriben a assemblar-se als preus de cost
dels teixits curs a Lió.
"També al Marroc, malgrat les mesures duaneres de defensa implantades, les mercaderies tèxtils japoneses es poden vendre a un preu
que ve a representar escassament el preu de cost dels teixits francesos.
"Ací teniu enumerats sumàriament els fets. amb tota brutalitat. Ja
veurem en un pròxim article les circumstàncies que permeten al Japó
de vendre actualment a preus que descarten tota competència. Intentarem de discernir aquelles causes que semblen passatgeres i en quina mesura aquelles que semblen més estables constitueixen una amenaça seriosa
per a l'esdevenidor."
Per la nostra part. hem de recordar un extracte que publicàvem en
el nombre del mes de febrer de LA PARAULA CRISTIAXA, pàg. 188, en
el qual podien apreciar-se els salaris que cobren els obrers japonesos,
cosa que constitueix la clau d'aquest "dumping", que tant preocupa les
principals nacions mundials. Per a millor il·lustrar el lector, hem de dir
que en l'extracte esmentat, per una errada de compaginació deixà d'esmentar-se al cap d'amunt de les tres columnes de xifres, les paraules:
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Salaris que cobren els homes, salaris que cobren les dones i promedi de
salaris, respectivament. Sense aquest aclarimei^, l'estadística resta una
mica confusa. — L . J.

E L PROBLEMA DE LA CONSERVACIÓ DEL CADÀVER DE LENIN. — El

"Daity Telegraph", de Londres, ha publicat la següent interessant correspondència de Moscou:
"Amb motiu del 10è aniversari de la mort de Lenin, els professors
Vorobiev i Zbariki han estat condecorats amb l'Ordre de Lenin, "pels
serveis excepcionals que han prestat a la causa de la preservació del cos
de Lenin".
"Des de fa deu anys, aquests savis s'han consagrat totalment a la
tasca de conservar el cadàver del fundador del bolxevisme, en la seva
tomba de la Plaça Roja, a Moscou, a f i que conservi un èstat de vida
aparent.
"Quan s'encarregaren d'aquesta conservació no volgueren assegurar
la preservació del cos de Lenin per més de tres mesos. Però actualment
que el cos ha estat conservat durant tant de temps, ja no veuen que hi
hagi cap raó que impedeixi la conservació en perfecte estat, per sempre,
a condició que es prenguin precaucions constants contra la humitat i els
canvis de temperatura.
"Car cal que el cos de Lenin est:gui mantingut a una temperatura
constant i igual de 18 graus. Per això les hores de visita han estat notablement restringides durant els darrers temps.
"Jo — el corresponsal del "Daily Telegraph — he pogut assistir a
una visita privada efectuada al cos fràgil i menut del gran home. Jau
vestit amb una carn sa kaki, condecorat amb l'Estel Rioig i amb les cames amagades sota un tros de seda vermella, en un fèretre inclinat, sostingut per uns daus de vidre. H i ha uns llums amagats, invisibles, de
color de carn. que donen a la seva cara un aspecte de vida, de manera
que sembla més aviat un malalt que no pas un cadàver.
"Els dos savis es neguen a revelar llur secret en la conservació del
cadàver, especialment en aquests temps de dictadors i de "duci", l'embalsamament dels quals pot ésser més o menys pròxim, i' aleshores, els
seria usurpat el secret.
"La mà dreta del cadàver de Lenin no els satisfà completament: una
de les ungles s'ha ennegrit.
"En aquesta visita particular que vaig fer al cadàver de Lenin, els
dos professors em contaren una sèrie d'anècdotes molt interessants. Només en transcriuré una:
"Quan en 1933 la vescomtessa Astor visità el cadàver de Lenin exclamà: "Quin aristòcrata! Mireu simplement la finesa de les seves
mans!". A la qual cosa, Bernard Shaw, qui es trobava present, contestà:
"Sí, és veritat: mans que fa vuit anys que no han treballat".
"En efecte, aleshores, feia tan solament una mica més de vuit anys
que havia mort el cabdill bolxevista." — L . J.
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VERS LA SIGNATURA DE PACTES DE NO AGRESSIÓ RADIOFÒNICA.—Ara

que està tan de moda l'agressió radiotelefònica, amb motiu del cas austroalemany, resulta de molt d'interès aquesta nota que ha publicat el diari
"Magyarorsag", de Budapest:
"Acabem d'assabentar-nos que la ràdio austríaca ha signat un pacte
amb la ràdio txeca en virtut del qual les dues parts contractants es comprometen a excloure de llur programa tota emissió que pugui ésser interpretada com una propaganda contra l'altra part. Per altra banda. Àustria
pensa signar un pacte semblant amb Suïsa.

"La conclusió d'aqúests pactes inaugurarà una sèrie de pactes de no
agressió radiofònica? Ho creiem, tant més si tenim en compte que la
Unió Internacional Radiofònica no és capaç de restablir la pau entre les
diversos ràdios nacionals, i que no ha arribat ni àdhuc a poder imposar
a l'estació de Munich la interrupció de la campanya que aquesta estació
dirigeix contra cl canceller Dollfuss i tot el Govern austríac. Tenim entès
que Àustria pensa també entrar en negociacions directes amb la ràdio
alemanya.
Cosa curiosa: és la pròpia Unió Radiofònica Internacional qui, en
la impossib'litat de restablir la pau en l'èter, ha recomanat als seus membres el mètode de les conversacions directes."—L J.

Es REARMA ALEMANYA?—La revista anglesa "Reynolds" denuncia el
rearmament del Reich i diu que Hitler només busca guanyar temps en els
canvis de notes amb els Governs de França i Anglaterra.
"Cada dia que passa en negociacions—diu l'esmentada revista—li permet de porttar a cap el rearmament secret. Actualment, atenent-nos als documents que posseïm, podem afirar que Alemanya pot movilitzar un exèrcit de tres milions d'homes, i que Hitler ha inaugurat el reclutament.
"Les fitxes d'enrolament de les tropes d'assalt nacionalsocialistes són
molt semblants a les de la Reichswehr i les informacions que permeten
recollir serien d'una gran utilitat en el cas d'una declaració de guerra.
"Mitjançant aquestes fitxes, el gran quarter general alemany podrà
mobilitzar ràpidament un notable exèrcit auxiliar. I contràriament al que
ha afirmat von Neurath, els nazis que pertanyen a les tropes d'assalt són
agregats a la Reichswehr, en la qual fan curts períodes d'entrenament intensiu."—L. J.
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RUBRICA
D E L A VIDA
D'ESPANYA
Després dels mesos atzarosos de desembre i gener, la situació política
ha transcorregut un xic més apacible aquest últim mes. Reforçat el Govern pels vots de confiança atorgats pel Parlament i la suspensió de les
sessions, pretextant les festes de Carnaval, els ministres han tingut les
mans lliures per anar capejant els múltiples problemes que avui té plantejats el país. Aquesta placidesa fou amenaçada per les declaracions del
ministre Sr. Martinez Barrios, que en unes declaracions a un setmanari
madrileny, deixava entreveure la possibilitat d'una crisi, per divergències en el si del partit radical.
El reconeixement de la República pel partit agrari, comporta una
variació completa en el tauler de la política espanyola. La base de sustentació del règim, s'estén cap a la dreta i per consegüent—dintre les
incongruències del sistema democràtic en ús—obl garà en lògica a donar
una major representació dintre el Govern a les forces parlamentàries
que li presten suport. Això que hauria d'alegrar els republicans que per
aquest camí veurien consolidat el règim en data no llunyana, ha motivat
un clam de protestes dels que voldrien infeudar el règim a les seves
personals concepcions de la política.
No ja sols els socialistes, decebuts pel seu apartament del Govern,
sinó àdhuc els anomenats republicans conservadors de Miquel Maura.
han posat el crit al cel. enutjats de veure's substituïts en un camp del
qual volien l'exclusiva. Aquesta posició egoista no pot ésser compartida
per ningú que honradament vulgui servir el país, molt menys si el seu
pas en el Govern es caracteritzà per un fracàs absolut en tots els aspectes.
* * •
Apaivagats els darrers esclats de la fracassarà temptativa anarquista
i mentre els tribunals d'urgència procedeixen a sancionar els delictes comesos amb ocasió d'aquells lamenttables fets, s'ha aixecat damunt Espanya l'amenaça d'una altra temptativa revolucionària. Aquesta vegada són els socialistes, comunistes i sindicalistes exclosos de la C. N . T..
els que malden per assaltar el poder. Amb el nom de Front Unic Obrer,
conspiren aquests dies. cercant ajut en els republicans d'extrema esquerra i en la F. A . I.—autora de l'últim moviment—que tan perseguiren els
mateixos socialistes quan ells manaven.
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1,"estat permanent d'anarquia en què es debat Espanya des ^e fa tres
anys, no ha minvat gens, sinó que més aviat s'ha estès aquests dies, a
poblacions que fins ara n'havien estat al marge. Madrid, on el pistolelisme no havia arrelat mai. ha presenciat com bandes armades es dedicaven a la cacera de l'adversari, que en exercici del seu dret propagava
un setmanari, amb la ideologia del qual un pot no estar conforme, però
no pot impedir la seva venda, si aquesta es fa dintre la llei. I és que els
socialistes han col·laborat en una posició facciosa. declarant que vivim
moments pre-revolucionaris, que justifiquen tota mena de violències.
El cabdill d'aquesta revolució socialista anunciada, almenys el seu
profeta més qualificat, és l'ex-ministre I-argo Caballero. Els seus discursos per tot el país, són un model de crida a la revolució. El seu periòdic
s'ha dedicat aquests dies—corejat per la premsa republicana d'esquerra
—a establir paral·lels entre la revolució austríaca i la que es declararà a
Espanya. Anuncien que la de Viena precedirà la nostra. La derrota
dels seus correligionaris austríacs, els ha aixalat un xic. Abusant de mil
sofismes, intenten treure la penosa impressió que això té forçosament
d'haver produït en l'ànim de les seves masses. No seria. però. gens estrany, que a l'últim les amenaces acabessin com focs de bengala, puix en
la història socialista espanyola, aquest cas s'ha donat moltes vegades.
Sense anar més lluny, recordi's la seva defecció, llavors l'alçament de
Cuatro Vientos. Ara, com aleshores, potser només cerquen cotitzar la
seva posició. Cal, però, que el Govern estigui alerta, per evitar que els
seus propòsits—més o menys verídics—es converteixm en tràgica realitat.
* **
La retirada de Lliga Catalana del Parlament de Catalunya, ha convertit les seves sessions en una mena d'Assemblea Esquerrana, en la
quals els Comitès porten ja resolt el que ha de decidir—si més no en aparença—el cos deliberant. Tot i discutir l'articulat de la llei de Contractes de Conreu—tan important per a l'economia de la nostra terra—
els debats són grisos, monòtons. Molt sovint tenen lloc, assistint-hi només una dotzena escassa de diputats i amb les tribunes quasi desertes.
Únicament la presència del senyor Romeva, diputat d'Unió Democràtica,
contribueix a donar algun que altre cop, un xic d'elevació al debat.
El funcionament d'un Parlament, requereix tan com un Govern responsable i una majoria disciplinada, l'existència d'una minoria compacta,
que fiscalitzi l'obra dels Consellers i atemperi les estridències de la majoria. Del contrari, el nostre primer Parlament, es convertirà d'una manera lenta, però persistent, en una mena de Cambra de Diputats italiana
o un altre Reichstag hitlerià.
La Lliga sembla que no té el propòsit de variar per ara la seva actitud, mentre el Govern no doni satisfacció als punts de la seva declaració
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sobre els mètodes emprats per l'Esquerra en l'ordre públic, i la substitució de l'actual sistema electoral per un altre de proporcionalista.—L. O.

PREGUEM' PELS NOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem la mercè d'una oració per l'ànima d'aquesta germana nostra que ens ha precedit en el senyal de la fe
i dorm el son de la pau, Josepa Roig i Blanch, mare del nostre subscriptor Josep M.a Torrent i Roig.
Tots els mesos, L a Paraula Cristiana fa celebrar una missa en sufragi dels seus difunts subscriptors i afavoridors ï llurs propparents.

