LA PEDAGOGIA DEL DOLOR
W / el manteniment essencialment inalterat de la nostra natura
^—J després del pecat original imposa la joia com a fonament
de l'educació sana, les profundes ferides que aquella gran caiguda
produí al nostre enteniment, a la nostra voluntat i a la nostra
sensibilitat imposen el dolor com un element educatiu tot altre que
negligible.
Si, com dèiem fa un mes, cal refrenar tendències fàcilment
desviables, si cal sacrificar fins inferiors a fins superiors, i podríem
afegir fins immediats al mateixos fins ajornats per a llur integració perfecta en la fecunditat i en l'ordre, cal sofrir i fer sofrir, perquè totes aquestes repressions són motius de sofrença.
L a necessitat mateixa de la joia com a forma substancial de
l'educació imposa tot sovint el dolor com a indispensable, perquè
la joia plena, aquell dring cristal·lí del degotis constant de l'alegria
dins les pregoneses del cor, és impossible sense la paritat de consciència, i per tant, sense la gràcia divina, per tal com, en l'estat
actual de la nostra natura, la gràcia i la puresa interior només
són conservades al preu d'una lluita constant contra les tendències
jussanes, generadora de dolor.
Eliminar aquest dolor només fóra possible, o satisfent les passions, consell de molts pedagogs contemporanis, i això reportaria
la tristesa fisiològica del tedi i el dolor moral del remordiment,
ultra la frustració freqüent del fins de la vida; o suprimint-les,
solució estoica, que amb discursos i raonaments rígids sobre
l'<ataràxia> del savi vol persuadir l'educand d'arrencar-se totes
les tendències per tal d'arribar a la perfecta immutabilitat. Però
aquesta pedagogia dels estoics, ultra no ésser humana, puix que
no va d'acord arr b la natura tant per elh invocada, no reixí a
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formar un sol home moralment íntegre. Un dels seus mcúrims representants, Sèneca, tanmateix celebrat per la posteritat com a
savi i bo, fou un enfebrat de set de riqueses, un indecorós llagoter
de qui podia aixecar-li la pena de l'exili i probablement un
adúlter.
No és aquesta pau conquerida amb l'extermini de l'enemic
— les passions—, sinó l'obtinguda mitjançant la lluita i la
victòria constant sobre elles la que proclamava N . S. Jesucrist,
amb la seva habitual salutació *Pax vobis>, tan alliçonadorament contrastant amb la seva declaració quan digué
que no havia vingut a posar pau sinó guerra. L a supressió total
del dolor en la formació dels homes de demà, àdhuc en el cas que
fos possible, seria la mort de la vida sobrenatural, la pèrdua de
tota dignitat moral i la caiguda en tots els vicis. Quan haguéssim
acostumat el jove a no sofrir mai, a suprimir la contradicció capitulant amb el contradictor, el deixaríem desarmat per a la vida
real. Perquè, tanmateix, el dolor vindria, la cobejança de riqueses, d'honors i de plaers inassolibles es presentaria fatalment, l'esclat de l'enveja i la rancúnia al seu entorn no el planyeria pas a
ell sol, majorment si assolia alguna d'aquelles gaubances tan immerescudament envejades, i davant la lluita inevitable, enfrontat
amb el dolor cregut fins llavors expel·lit de la vida, la sensació
de l'enganyat seria tan horrenda. que aquest pobre mutilat en la
part més noble de l'esperit cauria vençut a la primera escomesa,
si no esdevenia suïcido.
No. C a l educar els joves per a la lluita moral, amarar-los des
de petits de la idea que la joia de viure és una alta conquesta dolorosa, un guardó d'honestedat difícil, un trofeu celeste de la
victòria damunt les tendències avilidores de la nostra natura malferida. Ca/, en mots més científics, imposar el sentit ètico-religiós
de l'auto-venciment. Per seguir Déu, única deu de joia veritable,
és necessari abans vèncer-se a si mateix, victòria insigne i difícil
sobre totes, victòria sobre totes dolorosa, que no han aconseguit
molts dels grans cabdilh que han conquerit Imperis.
Sols aquest venciment propi dóna a l'ànima aquella noblesa
sense la qual la joia és una immundícia, i més que una satisfacció
del cor, un avalot tumultuós dels ravals dels sentits. No tots els
homes entenen aquesta doctrina, però tots serien capaços d'entendre-la, si l'educació, en lloc d'ésser una flasca condescendència
amb els capritxos deb petits, o una horrenda camisa de força de-
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formadora de la gràcia nativa i legítima de la natura operant, fos
el que ha d'ésser segons el seny cristià, una disciplina generosa
que, alhora que desplegués les facultats sota el sol de l'alegria que
banya les obres de Déu, utilitzés sàviament el dolor per a tallar
eh brots indòciLi, tancar la sortida a tota expansió immoral o perillosa de les passions i deixar ben robust en l'home de demà tot el
que hi va posar Déu, aflebint-hi al més possible tot el que hi va
introduir el pecat.
Aquests serien els bons ciutadans que sabrien donar més importància al compliment de totes les lleis que a la solució dels problemes terrens de la vida, els forts davant les adversitats, els
promptes al sacrifici i fins, moltes vegades, els candidats voluntaris
a aquella altíssima dignitat de l'heroisme moral que només pot
conferir a l'ànima el dolor sofert per D é u en el seu màxim d'intensitat i de puresa.

Les aspiracions a u t o n ò m i q u e s
sota l'aspecte

i

M

religiós

E s summament desitjable que
una a c t u a c i ó coordinada s esforci a cada país a il·lustrar la
c o n s c i è n c i a dels ciutadans sobre l a veritable m i s s i ó de l'Estat i de la N a c i ó , sobre les fonts
de llurs drets i de llurs deures,
i sobre el principi de dret natural que harmonitza llur acció convergent en b é de la persona humana.

De la D e c l a r a c i ó de la Union Catholique
d'Etudes internationales en l a col·lecció de
documents de la Tercera Setmana Catòlica
Internacional de Ginebra, any 1931.
E l cas d ' e x a c e r b a c i ó t i r à n i c a m e n t imperialista d'un Estat com
l'espanyol posant entrebancs al dret evidentissim a la vida pròpia
d'un poble com el basc i mirant de reüll l'esquitx de llibertat de la
nostra Catalunya, és tan a n t i n ò m i c que, de vegades—potser els
nostres contraopinants titllaran de defectuosa l a nostra visió i
n'atribuiran la causa a un suposat contrallum en q u è ens col·loca
el patriotisme exagerat—, pren i tot irisacions de monstruositat,
mes que m é s quan hom recorda i medita que fou un Govern r a biosament a n t i r e l i g i ó s i s e c t à r i a m e n t subversiu el que sabé superar la regolfada d'incomprensions seculars als bramuls de la qual
fou fet el reclutament per a aquella diada d'agost de trista recorda nç a i per a algunes altres de posteriori^, i considera i reflexiona
alhora que és un Parlament de dretes, on abunden els diputats
que tenen a gran honor de proclamar llurs conviccions religioses,
el que escatima a E u z k a d i el reconeixement del dret de fruir del
do que r e b é de D é u i es conté a contracor en el seu desig d'embarassar l'ascensió de Catalunya envers el terme g l o r i ó s que el
Creador l i assenyalà.
E l nostre estimat Director, en un article inserit a les planes de
«La Veu de Catalunya» ara farà vuit o deu mesos, remarcava la
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manca de lògica que hi hauria en el fet d'arreconar els arguments
amb q u è els partits dretistes palesen els drets sagrats de la f a m í l i a ,
de la propietat i de l'Església, quan é s hora de tractar dels de les
nacionalitats vexades.
« F a m i l i a , propietat. E s g l é s i a . . . municipi, regió, n a c i ó — d e i a el
nostre amic—, tot a i x ò s ó n entitats anteriors a 1 Estat i que pouen
immediatament del dret natural llur legitimitat, i doncs llur dret a
l'existència i a l'expansió acordada amb llur natura... ^Quina
solta tindria de sorgir indignats contra la c o n c e p c i ó laïcista de
l'Estat sobirà damunt els drets que, abans d'ell existir, confereix
la natura, si després s'ha d'invocar aquesta c o n c e p c i ó laïcista contra uns altres drets?... S i creiem en la sanció a u t o m à t i c a que la
P r o v i d è n c i a ha imposat a tota c o n c u l c a c i ó del dret, hem de tremolar davant tota injustícia. No resta mai impunida. Qui trepitja el dret d'altri, infal·liblement v e u r à trepitjat cl seu, sobretot
si é s en afers de dret públic» '.
E l gran bisbe de l a Catalunya moderna deixà bellament clapeiades d'aqnesles mateixes idees les seves obres lluminoses; p e r ò
les obres lluminoses del preclarissim Doctor Torres i Bages s ó n
inconegudes d'una grandissima majoria de catòlics espanyols i
à d h u c entre els catalans abunden massa, malauradament, els qui,
si n'han sentit parlar, no en coneixen el contingut.
Aquest eximi prelat vigatà, doncs, glòria de l a nostra pàtria,
proclama solemnement la veritat de què volem fer-nos ressò en
aquestes planes, a m b els següents mots estampats al pròleg de la
segona e a i c i ó de «La Tradició Catalana» per a respondre's als
e s c r ú p o l s que l'havien assaltat quan es decidí a reeditar com a
bisbe l'obra patriòtica que havia compost quan era simple capellà:
« . . . n o s a l t r e s , c o n v e n ç u t s que aquest llibre pot, encara que sia
m ò d i c a m e n t , contribuir al sosteniment i a l'energia de l'esperit
catalanesc que é s tan necessari que es sostinga en la nova f a ç de
la nostra vida social, si aquesta na d'ésser perseverant i noble, el
país on s'exerceix el sagrat
aquest llibre un breviari del culte a la pàtria-terra... i en predicar
el respecte a la integritat personal de les regions, l'amor als diferents pobles, formats sota l'eficàcia de la LJei de la Providència
que governa el m ó n moral, la societat humana, amb tanta precisió
com el m ó n fisic, l'univers material, creiem t a m b é practicar una
espècie de culte a Aquell que f o r m à tots els pobles de la terra i,
de c o n s e g ü e n t , el poble català.»

* **
S'ha dit en tots els tons que la gran majoria de mals que afligeixen la societat p r o v é de la ignorància religiosa; però son relativament pocs, àdhuc entre els que creuen i propalen aquesta
veracissima afirmació, els qui sospiten que sigui t a m b é la i g n o r à n cia religiosa la causa de 1 enverinament actual entre els catòlics
dels oposats camps bel·ligerants en la qüestió que sol anomenar-se
1 «Els dos Intangibles», per Carles Cardó, prev.
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regional. E n general, h o m inclou dintre el marc, convenientment
eixamplat, de la política tot allò que fa referència m é s o menys
directa a l'art no prou ben definida del governament dels pobles,
i, posat que la política, com a tal, encara que sigui política de partits, solament sigui política honrada, é s una de les coses que D é u
ha deixat a l a lliure d i s c u s s i ó dels homes, cadascú s'ho mira pel
costat de les seves c o n v e n i è n c i e s particulars, sovint diverses i contràries de les del vei, fa el que pot per ofegar les aspiracions
d'acjuest, no precisament per a perjudicar-lo, ans n o m é s per a
eixir-se a m b la seva, per a assolir el benestar propi, i, després
d'una j o r n a d a de brega dura on h a e s m e r ç a t tots els mitjans possibles i s'ha aprofitat de totes les armes utilitzables, deixa la palestra, es gita a descansar i, vencedor o v e n ç u t , s'adorm amb la
c o n s c i è n c i a perfectament tranquil·la, sense sospitar ni de la m a nera m é s remota i boirosa, que h a vulnerat la llei fonamental i m mediata de tot ésser racional, la llei natural, que é s dir la llei eterna que, segons e x p r e s s i ó de Sant Pau
«està escrita fins en els
cors dels gentils», tant si la volen i la saben llegir, com si no en
saben ni ho volen. I digueu si no é s i g n o r à n c i a , i crassa i g n o r à n cia religiosa, aqueix a t u ï m e n t de c o n s c i è n c i a que fa possible en un
home que es té per molt recte i per niolt primmirat cn tot allò que
toca a P o b s e r v a n ç a dels preceptes divins, el redreç agosarat contra
l'ordre universal de les coses establert per D é u . C a r es indiscutible
que dintre d'aquest ordre s'inclouen tots els fets naturals, i la nacionalitat o, si voleu, l a vida a u t ò n o m a regional, é s un d'aquests
fets ».
L'error està en la creença que no h i ha d'altres problemes religiosos que els que tenen directa i immediata relació amb l a glòria
de D é u , els drets de l'Església i els bons costums del poble cristià.
3 Rom., n , 15.
' L a subsUtució del vocable nacionalitat és suggerida per l'escàndol pusillonim, dels qui encara conserven avariciosament l'errat concepte vuitcentista
de Nació com a sinònim d'Estat 1 s'escandalitzen tan... integristament de la
gosadia d'anomenar un català Nació o Pàtria Catalunya, que arribarien a
posar en dubte l'ortodòxia de l'autoritat eclesiàstica que concedís el seu
imprimatur a una obra en la qual aparegués aquest mot nefand.
Pensem insistir més endavant sobre aquest punt; però no estarà fora de
lloc ací de recordar l'opinió no gens refusable de Despuig i de Martorell; i triem
a posta dos escriptors tortosins, perquè sol ésser per aquestes terres veïnes
del delta de l'Ebre on abunden més els ingènuament escandalitzats en aquest
sentit.
Don Francisco Martorell (aquest sol cognom castellanitzat és prou per a
esvair tota sospita de parcialitat, si n'hl hagués) y de Luna, hljo natural y
Ciudadano de Tortosa, acaba el capítol primer del llibre primer de la seva
i Historia de la Antlgua Hibera, editada l'any 1626, amb aquests mots: ...algunes servicio» grandes que la fldelisbna naclón Catalana tiene hechos a aus
Beyea, 1 titula així el capítol vint-l-cinqnè del llibre segon: Donde se muestra
la fldclidad de los Catalanes para con sus Reyes, sacado de una proposlclón
que el Rey D. Martin hizo en las Cortes que tuvo en Perpiflan, à esta fideJ
Usslma Naclón.
El Cavaller Mossèn Cristòfol Despuig i Navarte, autor dels famosos «Colloquis de la insigne ciutat de Tortosa», escrits l'any 1557, entre les repetides
manifestacions d'espanyolisme que fa en aquesta obra, anomena molt sovint
nació la nostra pàtria Catalunya.
Vegeu-ne una mostra en ei Col·loqui segon, que porta aquest epígraf:
tEn lo qual se tracta de la conquista de Tortosa feta per lo compte de Barcelona. També se toquen moltes altres histories dignes de memòria y molt
agradables de ohir faent al honor de la corona de Aragó y singularment de
la nació Cathalana.»

LES ASPIRACIONS AUTONÒMIQUES

103

i que tota l a resta é s política pura, é s a dir, política en el sentit
pejoratiu que hom l i sol donar; tota l a resta, fins el dret tan natural í, per tant, tan d i v í dels pobles a llur llibertat, a llur autodeterminació.
«El contingut r e l i g i ó s del nostre nacionalisme—deia en una
o c a s i ó ben solemne i davant d'un públic selecte el nostre bon
amic Mn. Joan B . Manyà, canonge Magistral de l a Seu tortosina4 — es fonamenta principalment d'aquestes dues maneres: a)
la llei natural ens inculca l'amor a la nostra P à t r i a , i la llei natural, com a emanada de D é u , ens mereix una o b e d i è n c i a religiosa,
b) la nostra P à t r i a é s v í c t i m a d'una evident injustícia i é s D é u
qui ha dictat les lleis de la Justícia. U n català, doncs, que actua
en sentit nacionalista, treballa pel compliment de la Justícia divin a . . . A i x í és com en totes les q ü e s t i o n s nacionalistes tenen els
catòlics un lloc d'honor i així és com els c a t ò l i c s conscients de
Catalunya s ó n els m é s fervorosament patriotes, perquè aquestes
tres grans idees, la llei natural, la Justícia divina i 1 esdevenidor
de l a R e l i g i ó , s ó n massa interessants perquè la consciència cristiana pugui restar sorda a llur veu clamorosa.»
S i el patriotisme no fos altra cosa que una a f e c c i ó de caràcter
purament polític, no hauria gosat, certament, el nostre Bisbe
preclar d'escriure en el p r ò l e g que suara transcrivíem que j u d i cava molt propi del seu càrrec apostòlic i espiritual de contribuir al sosteniment i a l'energia de l'esperit catalanesc i que amb
la r e e d i c i ó de «La T r a d i c i ó Catalana», obra qualificada per ell
mateix de «Breviari del culte de a la pàtria-terra», creia practicar
una e s p è c i e de culte a Aquell que f o r m à tots els pobles de la
terra i , de c o n s e g ü e n t , el poble català.
Ni hauria escrit a i x ò el malaguanyat P r í n c e p de l'Església ni
l ' h a u r í e m pogut veure agenollat b r a ç o s enlaire de cara als cims
b e n e ï t s de la Muntanya-temple per a adreçar a l a Reina de Catalunya aquests fervents mots de la seva visita Espiritual: «Santa
Engendradora de l'Etern, Filla del vostre F i l l , feu que mai no es
d e s f a ç a aquest poble català que V ó s espiritualment engendràreu.
Verge poderosa, m é s forta que un exèrcit en ordre de batalla, des
del vostre alt castell de Montserrat defensau d'enemics espirituals
i temporals tota l a terra catalana que teniu e n c o m a n a d a » ; mots
en els quals és solemnement proclamada la unitat de pensament
amb la c o n s c i è n c i a d'ésser i la voluntat de seguir essent poble
distint dels altres, que é s , precisament, la m é s ferma de les bases
de nacionalitat.
Entre els prelats de l'Església pocs en t r o b a r í e m que hagin
sentit m à s a n i m a d v e r s i ó per la política tal com hom la sol entendre, que aquell altre gran patrici que fou Bisbe de Tortosa i
Arquebisbe de Tarragona, l'Excm. i R v m . Sr. Benet Vilamitjana
i V i l a . De Tortosa estant, l'any 1871, a i x e c à la crossa pastoral amb
tanta v e h e m è n c i a contra aquest flagell dels pobles «que tot ho
enverina i p e r v e r t e i x » — s ó n expressions seves—, que fins el seu
nom qualificà de «funest» % i j a en la Seu Metropolitana Primada,
4 Veg. «Discurs pronunciat en el Festival del Pomell de Joventut Els
Roquetencs—Tortosa—Tallers Gràfics Monclús—Any 1923.
' Els venerables Prelats de Catalunya, en la pastoral col·lectiva llur del 7
de març del 1924 anomenen la política «causa de les discòrdies 1 incentiu de
les passions.»
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en assabentar-se que aguest verí m o r t í f e r , aquest pestilent microbi
havia penetrat subrepticiamcnt per sota les portes de les aules i de
les celles del seu estimat Seminari, l l a n ç a v a coratjosament, gairebé heroicament, com a suprem remei, des de les planes del seu
Butlletí Oficial del dia 14 de j u n y de l'any 1883, un decret en virtut
del qual restava desfet l'internat d'aquell centre d'ensenyança,
anul·lades en absolut les gràcies de pensionat i dissolt el cos de
professors, tot al·legant com a ú n i c motiu d'una disposició tan
radical «la seva ferma voluntat de no permetre que fos convertit
en club p o l í t i c el que havia estat instituït pel Sagrat Concili T r i dentí per planter de virtuosos sacerdots.»
Doncs aquest savi i v i r t u ó s i z e l o s í s s i m baró, que tan enèrgicament actuava com a Hisbe en aquella avinentesa aixecant un
m u r d'anatema entre els seus seminaristes i sacerdots, votats
com ella a la vida activa de servei i m a j o r glòria de D é u i de l ' E s lésia, i els morts del segle atrafegats a l'altra banda en el sepeli
e llurs m o r t s ' , no havia mancat, certament, als seus deures de
Bisbe d i g n í s s i m quan, un mes escassament abans de l'esmentat fet
s o r o l l ó s , el dia 17 de maig del mateix any, apuntalava amb tot
el seu alt prestigi eclesiàstic l'exposició dels advocats barcelonins
que s'adreçaven a les Corts espanyoles demanant que no s'executés la s e n t è n c i a de mort que des dels temps malastrucs del rei
Felip de trista r e c o r d a n ç a planava f a t í d i c a m e n t sobre nosaltres,
que « s e g u i s essent catalana la nostra Catalunya—deien Bisbe i advocats—amb la c o n s e r v a c i ó del Dret civil català» que é s , juntament amb l'idioma, l ' à n i m a de la nostra personalitat col·lectiva
Posats a parlar de Bisbes com a asseridors de la nostra tesi
malauradament tan malmirada de tants bons cristians de fora i de
dins de casa nostra, no podem passar per alt el nom insigne, el
nom venerat per tot bon català, de Monsenyor J u l i Maria de C a r salade du Pont, Bisbe de P e r p i n y à , g a s c ó de n a i x e n ç a i «català
per la g r à c i a de D é u » , com solia anomenar-se ell m a t e i x q u i ,
en p r e s è n c i a d'un n o m b r ó s p ú b l i c congregat per a celebrar la
festa de la Poesia, desplegava a i x í l a seva e x e c u t ò r i a patriòtica:
« A h ! senyors, si l'amor per la terra catalana, si el culte p i a d ó s de
les seves g l ò r i e s passades i de les seves g l ò r i e s presents, de l a
seva llengua tan e n è r g i c a i tan dolça, de la seva literatura igual a
la dels pobles m é s iUustrats de l a terra... de les seves tradicions
tan cristians... i, en fi, l'amor el m é s ardent, el m é s g e n e r ó s , el
m é s fidel, a tot el que constitueix la nacionalitat catalana, a tot
el que l i d ó n a el seu caràcter propi i la seva personalitat, s ó n títols

§

• Veg. Mat, V m , 22.
T E l Dret català és Íntimament nostre, ha nascut amb nosaltres, s'ha
anat formant amb la nostra nacionalitat, és fill dels nostres costums lliurement desenvolupats i no de cap llei apriorística 1 arbitrària: «Usatges» s'anomena el primer Codi, «Llibre de les costums generals escrites de la insigne
ciutat de Tortosa» aquest altre cos legal, monument d'honradesa 1 de rectitud
jurídica del poble on hem tingut la sort de criar-nos, i la nostra assenyada
Constitució del 1251 deia: «Sien fetes en tota causa secular al·legacions segons
los Usatges de Barcelona e segons les aprovades costums de aquel loc ahont
la causa serà agitada.»
» En el discurs dels Jocs Florals de Barcelona de l'any 1914, que ell presidi, deia amb llargues interrupcions imposades pels aplaudiments de l'auditori: «Jo em vaig trobar un dia, hi haurà aviat quinze anys, per una gràcia
especial de Déu, de gascó que era ahir, català avui... E I dia de la meva con-
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suficients per a presidir vostra Festa dels Jocs Florals, puc dir,
senyors, sense orgull, tpie sóc digne d'aquesta presidència.»
Doncs aquest Prelat il·lustre completava el pensament patriòtic del gran Arquebisbe defensor del Dret civil de Catalunya, reblant e l o q ü e n t m e n t els drets de l'idioma, l'altre pern de fa nostra nacionalitat. Un dia de l'any 1902, al f a m ó s santuari de Sant
Martí del Canigó, revestit de pontifical davant de l'altar, amb el
sagrat calze sobre l'ara santa i encesos els brandons, en presència de la creu de Jesucrist, de la imatge de la Mare de D é u i de les
relíquies de Sant Marti i de Sant Gaídric, entonava aquest vigorós parlament que té tota la severa musicalitat d'un poema Heroic: « A r a hem de celebrar la reconquista religiosa de la nostra
llengua; i é s el segon acte de la festa. Aquest acte no és profà,
és sant com el p r i m e r . . . L a fe i la llengua d'un poble s ó n inseparables 9. Deu ho h a volgut aixi. T o l s els pobles catòlics combreguen a la mateixa fe, però no de l a mateixa manera. D é u ha donat
a cadascun un é s s e r particular que el diferencia dels altres i que
es manifesta sobre tot per l'idioma. Tenim, nosaltres catalans, un
idioma conforme a l'ésser de la nostra raça; no expressem els
nostres sentiments com ho fan els pobles que ens rodegen; i és
per a i x ò que la fe catalana té necessitat de la llengua catalana per
expressar-se. D é u va unir inseparablement la fe i la llengua quan
va establir la nostra raça dins d'aqueixes muntanyes regalades;
va beneir i va consagrar aquest sant matrimoni no pas per un
dia, s i n ó per sempre. És escrit en el sant Evangeli: Ço que D é u
apunta no ho separi l'home! jMaleïda, doncs, la m à sacrílega que
s a l ç a contra l'obra de D é u ! j Maleïts els impiadosos que ten ten
de trencar els l l a ç o s que l'Altíssim va f e r m a r ! »
E n c a r a un altre Bisbe, i Bisbe d'anomenada mundial, l ' E m i nentissim Cardenal Mercier, en la Carta pastoral que adreçava
als seus diocesans de Malines pel Nadal de 1914, precisament per
a protestar de la política sense cor—la política baixa mai no té
ni entranyes ni sinceritat—de l'exèrcit alemany invasor de la
seva estimada Bèlgica, la petita Bèlgica per tants de conceptes
semblant a la nostra estimada Catalunya, afirma rotundament,
recolzat en la doctrina de Sant Agustí (Epist. ad Bonif., 189, 6)
i de Sant T o m à s ( S u m . Theol. 2. 2. q. 40, art. 1 ) , que «el patriotisme té un caràcter religiós», que la B e l i g i ó de Crist fa del pasagració, quan prosternat en el paviment de la Seu Metropolitana d'Aux,
vaig rebre la unció episcopal, a mesura que els ritus sagrats es complien 1
que la gràcia divina em penetrava i em revestia del caràcter episcopal, sentia
que una transformació estranya s'operava en mi, que rebia un carisma particular, que era com un nou bapUsme, i que amb aquest carisma una nova sang
s'infonia dins les meves venes, un nou esperit, un nou gust penetraven a
la meva intel.ligència. Quan em vaig alçar dels peus de l'Arquebisbe consagrador, era Bisbe català. Un amor ahir desconegut feia avui batre mon cor,
I quan les meves mans, humides encara de les uncions sagrades, s'allargaven
per a beneir els catalans, sacerdots I laics, vinguts per a assistir a la meva
consagració, vaig sentir que tenia una nova pàtria; venia d|ésser fet català
per la gràcia de Déu, I sabeu, senyors, que la gràcia de Déu és més forta
que la naturalesa. Veus aqui com jo us pertanyo completament: és Déu qui
m'ha unit a vosaltres.»
• En l'oració funeral d'aquest patriarca de la renaixença occitana, deia
Mons. Cezérac, Arquebisbe d'Albi: tEll us explicava el Catecisme i l'Evangeli
sempre en català, perquè és la llengua del poble rossellonès, perquè la llengua
és l'ànima del poble 1 la llengua del poble és pastada de fe.»
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Iriotisme una llei i no hi ha cap cristià perfet que no sigui un
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aquest ideal é s el dret, que é s absolut, i é s el reconeixement del
dret aplicat a la n a c i ó , a l'honor nacional. Doncs bé—-segueix
dient—; en realitat no hi ha d'altre absolut que D é u . N o m é s D é u
domina, per la seva santedat i per la sobirania del seu imperi,
tots els interessos i totes les voluntats. Afirmar la necessitat absoluta de subordinar-ho tot a l dret de la justícia, a l'orde, a la
veritat, é s afirmar D é u implicitament. I quan els nostres humils
soldats, als que f e l i c i t à v e m per llur heroisme, ens contestaven
modestament: « N o hem fet n o m é s que complir la nostra oblig a c i ó » , a llur manera expressaven el caràcter r e l i g i ó s de llur patriotisme, i Qui hi ha que no senti que el patriotisme é s sagrat
i que un atemptat a la dignitat nacional é s una e x p r e s s i ó de profanació sacrílega?»
I encara un altre Bisbe, el de V è g l i a , l'eximí Monsenyor A n toni Mahnitch, que, des de Novine de Zagràvia, capital de la
Croàcia, l'any 1918, parlava de l a l u g o e s l à v i a oprimida amb un
llenguatge idèntic al que avui podrien usar tants de Bisbes del
territori s o t m è s a l'Estat espanyol.
«La protesta que hi va haver a Praga — diu — amb motiu del
centenari de Joan d'Huss, està suficientment motivada per l'opressió de les nacionalitats eslaves per part de l'Austria; i si a l gun socialista o m a ç ó denuncia el fet, estableix una veritat, perquè t a m b é ells han demanat que s'acabi una tan tremenda injustícia. Desgraciadament, alguns d'aquests socialistes s ó n m é s respectuosos a m b les lleis naturals que molts dels que es diuen cristians i es serveixen de l'Evangeli per a conculcar el Decàleg. A
les esglésies i a les trones juren per l'Evangeli, i en política segueixen la teoria de Nietzche sobre els pobles senyors (Herrenvolker) i els pobles ramat ( H e r d e n v o l k e r ) . . . Sabem que a l V a ticà es creu que no s'arribarà a una pau durable si les grans nacions no moderen els seus insaciables apetits p o l í t i c s i no renuncien a llurs aspiracions de funest imperialisme. Que s'acabi l'op r e s s i ó de les nacions petites; que cada nació recobri el seu drét
i desplegament lliure de les seves forces. Aquest é s el nucli del
programa polític de Benet X V . Sabem positivament que el Papa
sent l'opressió de les petites nacionalitats, i estem c o n v e n ç u t s que
el nostre n o m , el nom dels pobres iugoeslaus, que hem adquirit
grans m è r i t s en defensa de la religió cristiana, està gravat en son
cor paternal... Som traïdors perquè protestem contra la injustícia que sofrim cada dia, perquè reclamem els nostres drets.
V o l d r í e m veure, germans alemanys i magiars, quin seria el vostre patriotisme i la vostra lleialtat a la uínastía si nosaltres imp o s à v e m a la vostra n a c i ó un r è g i m com el que ens imposen. J a
sabem que us mofeu de les nostres queixes: « t e n i m la força»,
dieu; nosaltres som per a vosaltres un Herdenvolk, poble-ramat.
Per a donar-vos gust, h a u r í e m de desfer la nostra Pàtria i tornar-nos estrangers a la nostra terra n a t a l . . . »
E n p o d r í e m retreure a centenars de testimonis autoritzats per
l'estil d'aquests. P o d r í e m recordar la figura majestuosa del ca-
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nonge Çollcll declamant en presència d'un p ú b l i c entusiasmat,
les vibrants estrofes de la seva « S a g r a m e n t a l » :
«Catalans, j a h a arribat l'hora
de cridar agermanats:
i Via fora, via fora,
per les pàtries llibertats!
Les
i el
ens
del

ones de la m a r blava
Pireneu blanc de neu
han conservat la saba
poble lliure per D é u .

D'haver-la tant estimada
eixa pàtria, se ens fa un c r i m . . . » ;
p o d r í e m reconstruir el moment solemne d'acostar-se a l'urna el
dignissim senyors Bisbe de Vitòria amb la papereta als dits,
desplegada com una bandera, per a votar l'Estatut d'Euzkadi
que tan quimerudament es miren les dretes espanyoles; p o d r í e m
transcriure el paternal parlament amb q u è l'actual Pontífe x S u rem donava la benvinguda als seminaristes espanyols, agenoats als seus peus en romiatge jubilar, estimulant-los amb l'amor
a la pàtria, de la qual els saludava com a esperança legitima,
per a llur futura laboriositat evangelitzadora, p e r ò recomanantlos alhora que, en ésser sacerdots, es mantinguessin a l'altura
de l l u r elevat ministeri passant molt per damunt dels negocis i

B

jpusclc
Bertram, Arquebisbe de Breslau «Els estudiants ae Teologia i
les e x i g è n c i e s del m ó n m o d e r n » , on inculca a tots els joves c a t ò lics, clergues i seglars la «necessitat de tenir com un patrimoni
sagrat l'amor a la pàtria i al poble, l'amor a la raça i a la llen10 per a molts polítics, I no m'atreveixo a dir per a la generalitat dels
politics, tota la política gira al voltant d'aquests negocia 1 misèries i interessos
mundanals dels quals el Sant Pare vol veure allunyats els sacerdots. Don
Joan Valera, que podia conèixer perfectament la matèria i la mena de personal que hi comercia, posa en boca d'un dels personatges de la seva novella Dofia Luz aquesta descripció de la política que ell anomena «veritable»,
que, si volien ésser sincers, subscriurien un gran nombre dels polítics de
tota colors actualment militants:
La política verdad es que todoa los que formamos la nación espafiola
damos al Gobierno cada afio, por dlferentes maneres, més de la mitad de lo
que la tierra, nuestro trabajo y nuestro caletre producen. E l Gobierno, luegn,
ya en forma de pagas, ya en fumia de subvenciones, ya en otras formas,
reparte todo esto entre sus amigos. De esta suerte lo que absorbe el Gobierno
como contribución, se derrania de nuevo como benèfica llu via. ;,íio es verdad
que yo pague y no cobre? i No es bobada que yo contribuya y no dlstrlbuya?
«•.No seria m&s disc reto que yo Imltase a D. Paco, el grande elector de este
dlstrlto, que paga diez y saca ochenta? Pues qué, ino tengo yo sobrlnos,
hljos y ahijados a qnienes dar turrón? , I na cruí no me vendria que ni d«
molde? .-.El tratamiento de excelencla se me despegaria? En veí de pagar
mucho, como pago ahora, y de no reclblr nada, como no recibo, £no me sentaría divlnumente pagur ini'nos y reclblr con usura lo pagado y mas de lo
pagado? Pues esto es la política, y por esto quiero meterme en política.
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gua m a t e r n a » ; p o d r í e m , en fi, adduir confessions tan precioses
com la del j a u m i Salvador M i n g u i j ó n en unes planes tan poc
sospitoses com les d'«El Debaté», en un n ú m e r o de l'estiu de
l'any 1917, on afirma la necessitat de l'actuació francament autonomista dels catòlics tradicionalistes espanyols l', i com la del
senyor À n g e l Herrera en el p r ò l e g de l'obra Doctrina social catòlica de Leon X I I y P i c XI12 on comenta l'enciclica Quadragesimo
anno amb aquests mots tan explícits i tan ben avinguts amb l a
nostra tesi: L a a c c i ó n vital viene de la sociedad del individuo, y
a la autoridad corresponde dirigiria. De aquí que l a autoridad
suprema no debe intervenir con todo su poder para sustituir a la
a c c i ó n vital, sino en el caso de que ésta l a n g u í d e z c a o desfallezz a ; pero siempre que l a a c c i ó n y a de un individuo, y a de una sociedad, sea capaz de cumplir su propio fin, las sociedades de orden superior, y desde luego el Estado, que es la suprema, deben
respetarla en el à m b i t o de sus funciones. E n una palabra: P í o X I
es un defensor, frente al Estado, de toda autonomia, desde l a autonomia individual hasta la autonomia regional . E s t a h a sido
siempre la filosofia política cristiana.

* **
L'Estat, doncs, que té la pretensió d'absorbir i d'anihilar les
nacionalitats que s o t m e t é a viva força, va contra el dret natural,
i nosaltres, els catòlics catalans — diguem-ho amb les valentes
i justes paraules d'en Jaume R a v e n t ó s " — , «en nom de la Relig i ó devem é s s e r patriotes i proclamar i defensar els drets que la
naturalesa, i per c o n s e g ü e n t D é u , ha donat a Catalunya. No pot
dir-se una cosa é s la religió i una altra cosa é s la pàtria; la idea
de pàtria implica uns drets i uns deures que s ó n per voluntat de
11 Ens plau de transcriure íntegres alguns dels paràgrafs d'aquell valent
article que produí tant d'enrenou en les esferes oficials del partit:
...como el movimlento autonomista ha de continuar y se propaga fuera
de Catalufia, hay que afirmar nuestra presencia y nuestra Incorporaclón para
lo futuro. Debemos evitar que pueda achacarsenos de Inconsecuencia a que
se reflere un llustre escritor en el periódico tradicionalista «El Correo de
Lérida»: «el error de aquelles carllstas que se han pasado la vida diclendo
que eUos son fueristas, regionalistas y hasta nacionalistas, y que todo esto
de autonomia està ya dentro del programa carlista, y cuando Ilegó el momento y la ocasión aprovechahle para obtener esta parte de nuestro programa,
con la mayor inconsecuencia se ponen del lado de los enemlgos nuestros y de
tales ideas.»
Cuando se plantea el problema de nuestra cooperaclón a movimientos
regionalistas que no se declaran confeslonales, se olvida a veces o se escamotea lo que para nosotros es fundamental. Lo que hay que averiguar y
meditar es si es o no es verdadera la doctrina de Torres y Bages, nuestro
mas autorizado doctor en estàs materias; si es o no verdad, como este ensefla,
que el amor a la reglón es principio clvillzador y engendrador de tradlción y
que la vida regional favorece la moraUdad y es Intrínsecamente favorable a
la vida religiosa.
Esto es lo que nos lleva a pensar que la causa regionalista es siempre
cosa nuestra y que no debemos aleKar pretextos para negar nuestra cooperaclón allí donde practicamente se plantee el problema.
" Per A. U. Artajo 1 M. Cuervo (Edit Labor).
13 «Proses de Bon Seny», vol. m , «Als catòlics». Edició Foment de Pietat,
any 1923.
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D é u , i el respecte i observança dels quals tenen s a n c i ó en la justícia infinita de D é u . De manera que nosaltres no som catalanistes d e m é s d'ésser catòlics, sinó que som catalanistes precisament
perquè som catòlics, i amb això pensem complir un dels nostres
deures religiosos.»
Així pensava complir els seus de Pastor d ' à n i m e s el savi i
sant autor de «La Tradición Catalana», amb e s c à n d o l inexplicable de tants i tants militants drelistes d'enllà... i d'ençà de l'Ebre!
E l s qui se n'escandalitzen, desconeixen l'estat veritable de la
qüestió debatuda: no se l'han plantejada a la llum d'una consciència recta despullada de prejudicis i solen confondre els conceptes de N a c i ó , P à t r i a i Estat.
Evidentment, una cosa és l'Estat i una altra cosa la Pàtria,
s i n ò n i m de Nació. L ' E s t a t és un organisme jurídic que té la Uej
per tota força — la llei que, com deia Tàcit, de res no serveix si
vol prescindir dels costums: Quid leges sine moribus? — i una
esfera d'acció, dintre de la seva exclusiva finalitat d'ordre polític, limitada al servei de la persona humana «que ha de respectar en l'àmbit de les seves f u n c i o n s » , segons la doctrina social
catòlica de Lleó X I I I i de Pius X I comentada, com hem dit,
pel S r . President d'Acció Catòlica d'Espanya. E n canvi, la N a c i ó
es un fet viu, una realitat natural, un lligam indestructible entre
una comunitat d'homes que parlen la mateixa llengua, es reconeixen d'una mateixa raça, senten les mateixes aspiracions, es
sotmeten de grat a una mateixa Llei, tenen els mateixos costums
i usances i tradicions i unitat de pensament i voluntat decidida
de romandre amb llurs caracterítíques que els dislingeíxen de les
altres nacionalitats v e ï n e s .
Un dels periòdics castellans m é s antics, m é s constants i m é s
estremís en l'oposició a les nostres reivindicacions, r « A B C» de
Madrid, deia sobre aquesta matèria tan interessant, el dia 21 de
febrer del HUG, amb la signatura d'«Azorin» i el títol «Gobineau
y la Bepública»:
£Que es el Estado y qué es una nación? No se puede confundir e identificar el Estado y la n a c i ó n . E n Espana existe un E s t a do y hay varias naciones. De «naciones» han hablado siempre los
escritores clàsicos 14 — Lope, Graciàn, Cervantes — al referirse
a catalanes, vascos, Castellanos, gallegos, etc. «Las naciones de
14 Els clàssics espanyols i tantlssims d'altres que, tot 1 no estar inclosos
en l'honrós catàleg dels escriptors eminents del temps d'or de la literatura
castellana, tenen prou prestigi perquè siguin preses en compte llurs opinions.
Joanat Martorell, l'any 1460, en la dedicatòria del seu «Tirant lo Blanch»,
ja deia: «me atreuiré expondre, no solament de lengua anglesa en portoguesa,
mas encara de portoguesa en vulgar valenciana, per ço que la nació don yo
so natural se puxa alegrar e molt aiudar per los tants e tan insignes actes
com hi son.»
Sant Josep de Calassanç escrivia cl 4 de setembre del 1638 al P. Melcior
Alacohi resident a la vila de Guissona: «...la nació catalana es singular en
benvolença amb els qui es porten bé, perquè són persones lleials i de gran
Judici i prudència, com V. R. bo provarà si tracta amb ells amb les qualitats
d'un bon religiós.»
Jeroni de Blancas, de les darreries del segle XVI, en Comentarios de las
cosas de Aragón, diu que Catalunya, a la mort del príncep de Viana, «va acudir a recursos que no s'adeien amb la rectitud i amb la deguda lleialtat al
tron, de les quals virtuts havia estat I és, aquella nació, un model constant»
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Espana» es el titulo marginal que Graciàn pone en un fragmento
de «El Criticón», en que, efectivamente, habla de catalanes, vascos, andaluces, Castellanos y gallegos. «Madrid — dice expresamente en otra parte — es una Babilonia de n a c i o n e s » . Y lo dice
refiriéndose a la mezcla y baraúnda de gallegos, vastos, catalanes, etc. que en la corte se ofrecen. A la «nación catalana» — así
expresamente dicho — muestra su simpatia G r a c i à n . . . Un Estado es la m a l l a que la autoridad forma para la g o b e r n a c i ó n de
una sociedad o varias sociedades humanas. U n a n a c i ó n , jcuàntos matices y aspectos de sentimientos y de ideas y de creencias
supone una n a c i ó n ! Ernesto Renàn ha expresado todo esto en un
discurso famoso. Una n a c i ó n es la historia, la lengua, las tradiciones, la comunidad de remembranzas y de aspiraciones. Una
nación, en ultimo t é r m i n o , es algo que no se puede pesar ni medir; algo que se siente, pero que es difícil de concretar. Una nación es el ambiente, el ambiente formado por siglos y siglos, por
generaciones, por el cielo, por la luz. por el paisaje, por la casa,
por las cosas que desde nuestra i n f à n c i a hemos visto...
L a llibertat de la N a c i ó no d e p è n del voler de l a potestat estatal a la qual és subordinada de grat o per força i que li concedeix una autonomia m é s o menys limitada, ans neix del fet natural que diferencia els homes eiitre ells segons llur raça i la influència de llur medi social secular, influència que ha donat vida
a uns sentiments, a unes institucions i a uns costums i tradicions
en els quals, i n o m é s en ells, hom troba el repòs de l'esperit, l'equilibri moral i àdhuc físic, per tal com són l'únic medi natural
propi per al desenrotllament de la personalitat.
L'absolutisme opressor de l'Estat, doncs, en el domini de nacionalitats diverses, é s antinatural i, per tant, antireligiós, i cl
nom de Mare-pàtria que hom solia donar a la representació estatal d'un conjunt de nacionalitats distintes, és. si m é s no, una pegucsa que, afortunadament, j a va passant de moda, car no é s
l'Estat el que infantà les Nacions, s i n ó que s ó n aquestes Nacions
lliures, é s a dir, aquestes Pàtries, les que donen vida, m é s o menys
artificial, a l'Estat quan v o l u n t à r i a m e n t li encomanen de guardar i sostenir, d'ajudar i protegir, amb la força que d ó n a la u n i ó ,
llur patrimoni espiritual i material
Jeroni de Zuiita parla dels catalans en els seus Anales de la Corona de
Aragón I diu que «ells foren els que venceren moltes grans batalles per mar
en les quals a'aasenyalaren sobre totes les nacions* I que «entre lea nacions
que prevalen en les coses de la mar amb major valor de llurs persones 1 en
l'ezerclcl I fortltud de les armes, I en Indústria 1 vigor en les fetes mariUmes,
I amb experiència certa,,i amb Adelitat, 1 amb més ferma const&ncia, són
els genovesos i els catalans.»
El Bisbe Torres Amat, l'any 183S, en la dedicatòria de la seva obra Dlcclonarlo de Efwrltores Catalanes a la Reial Acadèmia de la Història, no anomena
Nació Catalunya, però l'anomena Pàtria, que és dir el mateix. CataluAa ml
amada pàtria—diu—...no ha culdado de publicar sos glorlas literarlas.
Pàtria l'anomenava també Melo en la seva Història de la separació de
Catalunya (Juntos los catalanes en sus cortès), entonces se comenzó a tratar
generalmente del miserable estado de su pàtria) I perquè no hi hagi cap
dubte del significat que dóna a aquest mot, en altres llocs l'anomena Nació,
com quan diu dels catalans que entre las màs naciones de Espana son amantes de au Ubertad.
1 Pàtria, per a no citar-ne méa, éa el nom que li dóna Pere Àngel de
Tarazona en el seu Dlarlo curloso on eacriu que «ela catalana aón aoldats
«nimosos. valenta, estrenua per mar i per terra» i que «amen molt llur Pàtria».
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L a Pàtria no és un simple aplec d'individus i de f a m í l i e s qaie
habiten un territori m é s o menys extens i al qual s'ha convingut de donar un color uniforme en els mapes. N i n'hi ha prou
per a constituir una Pàtria (jue aquestes f a m í l i e s í individus tinguin entre elles relacions m ú t u e s , por estretes que siguin, de negocis i de tot allò que exigeix la sociabilitat humana. No hi ha
Pàtria veritable sino allà on un hom es sent unit espiritualment
amb els que el rodegen, allà on parlen com ell, i accepten els
drets i els deures que ell accepta, i es delecten a m b els costums
(pic ell té i amb les tradicions que ell també ha rebut, i es sent,
en una paraula, identificat amb els altres perquè els altres pensen com ell i volen i procuren per lots els mitjans de viure no
sols units sinó unificats tots ells i distints de tots els qui no
s ó n ells.
I quan un poder opressor s'oposa d e s p ò t i c a m e n t a aquest a n hel tan legítim d'unificació i distinció nacional, escolteu el que hi
diu en Pere d'Alvèrnia (Comment. in Polit., 5, 1) completant el
comentari de Sant T o m à s a la «Política» d'Aristòtol: « P e r q u è
hom sigui obligat a moure sedició en la ciutat ha de tenir una
causa justa i força; els homes justos, però, manquen tot sovint
de força i creuen ordinàriament no U nir causa justa, i per a i x ò
no en mouen. P e r ò si es verificava la concurrència d'aquesta justa causa i de la força suficient, i a m é s a m é s , el b é c o m ú no perillava de palir-ne detriment, fóra raonable de moure s e d i c i ó , i
fins hom cauria en pecat si no la movia». I a i x ò é s així perquò
tothom, sigui individu, sigui col·lectivitat, té dret a defensar de
l'invasor injust, la seva viaa física i la seva vida moral, i mantes
voltes aquest dret es converteix en deure.

* **
Contra tot el que hem dit, n o m é s podria hom al·legar—i a r a
concretem encara m é s el cas a la nostra Pàtria Catalunya amb relació a les altres Nacionalitats ibèriques i a l'Estat espanyol que
les domina—o la m a n c a n ç a atàvica de personalitat pròpia o l a
pèrdua d'aquesta personalitat en el transcurs dels temps. Res,
però, tan fora de realitat com a i x ò . Ni ells, els nostres contrincants, per poca que sigui llur erudició, hi creuen.
Catalunya conserva des de temps antics una llengua m é s vella
que l'espanyola, té una història que no es confon amb la castellana, un dret civil i una organització familiar que la distingeixen
de tots els altres pobles limítrofs, i a i x ò ho conserva a despit de
totes les imposicions i de tots els despotismes de fora i malgrat
totes les traidories i febleses de dins que arribaren a uns extrems
tan enternidors durant el segle divuitè.
Nosaltres preguntem als filòlegs i ens diuen que, a desgrat
de les seves modalitats distintes, el llenguatge del n o s s e l l ó . de la
Catalunya estricta, de València i de les Balears é s una sola llengua, i que, malgrat la seva e v o l u c i ó a través de tants de segles,
Pidioma que avui parlem és el mateix que parlaren els nostres
avis i usaren els nostres escriptors dels temps d'or de la literatura
catalana. Repassem la història de la nostra terra i l'examinem en
tots els seus caires i matisos i tot ens parla de la unitat política
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catalana, de l'art català, de l a filosofia catalana, del dret català,
del temperament mercantivol i industrial de la raça catalana,
del respecte a la jerarquia familiar, de l'austeritat de vida, de
l'amor a la llibertat individual, que ens destrien de tots els altres
iobles. Resseguim a m b mirada amorosivola els seixanta-mil quiòmetres quadrats de la nostra Pàtria i trobem que cinc segles
abans de Jesucrist j a eren, com avui, ocupats per un sol poble
amb vida pròpia, que llavors s'anomenava iber i avui s'anomena
català.
E l s forasters de totes èpoques que ens han estudiat, tots confessen la d i f e r e n c i a c i ó nostra dels altres pobles h i s p à n i c s i el nostre amor a la i n d e p e n d è n c i a . «Els cortesos catalans—deia Cervantes en L a s dos doncellas—, terribles en l'enuig, amorosos en l a
pau; gent que amb facilitat d ó n a l a vida per l'honor i que per
defensar l'un i l'altra passen a l davant d'ells mateixos, que é s
com passar al davant de totes les nacions del m ó n » , i Quevedo
en L a rebelión de Barcelona: «Els catalans s ó n un avort monstruós de l a política: lliures amb senyor. Per a i x ò el Comte de
Barcelona no é s dignitat, sinó paraula buida. Tenen príncep com
el cos à n i m a , per a viure, i de l a mateixa manera com aquest a l lega les seves cobejances i els seus vicis contra l a raó, ells al·leguen furs i privilegis contra la r a ó de llur p r í n c e p . . . Esser-ne
virrei és un càrrec que é s una condemna i no honorament. E l poder del qui el té n o m é s s'estén a anar-se assabentant del que ell
i el p r í n c e p no poden... Aquesta p r o v í n c i a empestada amb aquesta gent, aquest laberint de privilegis, aquest embolic de furs, que
anomenen c o m t a t . . . » , i Pasqual Madoz en el seu Diccionario geogràíico-estadístico-histórico: « E s pot dir que el caràcter dels catalans h a canviat tan poc com llur idioma. Laboriosos, sobris...
enemics de tota i n n o v a c i ó en llurs costums... L l u r amor a la llibertat els h a fet sostenir lluites terribles...», i M . de F e r en el
mapa de Catalunya editat a Paris l'any 1705: « E l s catalans s ó n
trenalladors... amen la i n d e p e n d è n c i a i sofreixen a desgrat la
d o m i n a c i ó de llurs v e ï n s » , i Jeroni Zurita é n Anales de A r a g ó n :
« A l g u n s trobaren cosa de gran maravella que els catalans, que
generalment eren tinguts per modestos i assenj'ats, en la guerra
es tornessin tan p r ò d i g s de llurs vides i de llurs hisendes, que
tot ho menyspreessin pel nom de llibertat que s'havien imaginat
contra un p r í n c e p tan neUicós i que senyorejava altres r e i a l m e s » ,
i en un altre lloc parla de la raça catalana « e s t i m a d a sobre totes
en les empreses de m a r » , i Josep Cadalsos en Cartas de Marruecos: «Els catalans s ó n els pobles m é s industriosos d'Espanya...
E l s camps s ó n conreats, la p o b l a c i ó augmenta, els cabals creixen
i, en resum, aquella terra sembla estar a mil l l e g ü e s de la gallega, andalusa i castellana... Si j o fos senyor de tota Europa i h a g u é s de triar per a criats meus els diferents pobles d'ella, faria
dels catalans els meus m a j o r d o m s » , i O'Shea, finalment, en la
seva obra Guide to Spain and Portugal, editada l'any 1899, ens
diu que « d e cor i d'esperit no som ni espanyols ni francesos, s i n ó
ú n i c a m e n t catalans», i que «per a nosaltres no h i ha n o m é s que
una Catalunya i Barcelona n é s el profeta».

Í

L e s c o n v e n i è n c i e s polítiques aconsellaren un dia la f e d e r a c i ó
de Catalunya i A r a g ó i m é s tard la u n i ó amb Castella; però ni
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en l'una ni en l'altra avinentesa no renuncià Catalunya a cap dels
seus drets nacionals n i a les manifestacions naturals de la seva
personalitat social. Cada vegada que se l'ha volgut junyir a l j o u
d'un govern estrany ha protestat de l'arbitrarietat tirànica, n'ha
protestat de paraula i per escrit i amb les armes a la m à mantes
vegades, i si en diverses ocasions ha sucumbit sota la pressió injusta de la força, a la primera oportunitat favorable s'ha tornat
a redreçar i ha reprès el seu c l a m d'atropellat que invoca els furs
de la justícia i malda per rompre les cadenes del tirà.
T a n t fou sempre així, tant no es fusionaren les distintes nacionalitats ibèriques federades que, segons ens conta l'historiador
Rafael Altamira % els catalans i aragonesos consideraven com a
estrangers els qui pertanyien a l regne unit de L l e ó i de Castella,
fins a l'extrem de prohibir que se'ls donés col·lació de benifets
e c l e s i à s t i c s ; i, segons L u i s Ulloa, del qual prenem la citació precedent
un català passava a Castella com a tant o m é s estranger que un g e n o v è s , i per a l'exercici de càrrecs eclesiàstics els
furs de Castella exigien la nacionalitat castellana, els d'Aragó
l'aragonesa i els de Catalunya la catalana, i j a era a meitat del
segle X V I quan encara un "aragonès topà amb l'obstaclcde la
seva estrangeria per a ésser acceptat com a Bisbe de Jalisco, a
Mèxic, i calgué la intervenció de les Corts Aragoneses de M o n t s ó
per a obtenir-ne la dispensa.
E n c a r a és m é s eloqüent el fet dels Ordenaments de Sevilla
de l'any 1486, acceptats i autoritzats pels Reis Catòlics F e r r a n i
Isabel, pels quals s ó n exclosos de la corredoria de Llotja d'aquella ciutat, com a estrangers, els anglesos, els genovesos i els catalans.
Aquests mateixos Reis Catòlics lliuraren en 1504 una cèdula
de p e r m í s a un comerciant aragonès, per a embarcar mercaderies
destinades a les illes, fent-hi constar que el concedien com a una
e x c e p c i ó no embargando aue no seàis de nuestro reino.
É s veritat que el rei Felip I I , l'any 1596, estatuïa que, quant a
les q ü e s t i o n s atanyents a A m è r i c a , deixessin d'ésser considerats
com a estrangers los naturales de Aragón, Valencià, Cataluna y
Navarra y los de las islas de Mallorca y Menorca; però d e g u é perseverar l'estrangeria en tota la resta de o ü e s t i o n s i afers, per tal
com el rei Carles III, l'any 1779, eximia d'alcabales tota mena de
robes i teixits de llana fabricats a Castella i a L l e ó i carregava
el 2 % d'impòsit als de Catalunya i de les illes Canàries que hom
v o l g u é s vendre al regne castellà, i el mateix rei, l'any 1782, promulgava una llei de privilegi i d'exempcions a favor dels pares
de sis fills barons, fent constar taxativament, però, que aquesta
llei no havia de tenir aplicació n o m é s que als habitants de Castella i no als de Catalunya ni de cap altre lloc governat per furs
i p r à c t i q u e s diverses
No s havia verificat, doncs, la unificació de nacionalitats ibèriques, que alguns pretenen, amb la unió matrimonial d'Isabel,
rema de Lleó i de les Castelles, i Ferran, rei de Catalunya i A r a " Historia de Espafia, t. II, p. 142 1 441.
" Ves:. E l predescubrimiento hlspano-catalan de Amèrica en 1477, pàgines
165-167.
" Veg. Novfalma recopllaclón de las leyes de Espafla, U. 10, tlt. 2, llei 8.
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p o g u é constatar-ho el primer rei espanyol de la dinastia
§6.o r bProu
ò n i c a des de l a seva primera visita a Catalunya pel setembre

de 1701, i m é s en assabentar-se dels acords presos per les Corts
catalanes l'any 1706, i m é s encara en 1713 quan es reuniren novament per a j u r a r altra volta la defensa de la llibertat integral
de la P à t r i a , i m é s i m é s quan per a rompre violentament i desp ò t i c a m e n t el pacte d'aliança ae Catalunya a m b Castella h a g u é
d'enviar a Berwick contra Barcelona, l'any 1714, i fer-lo passar
per sobre onze-mil vuit-centes baixes p r ò p i e s i prop de deu-mil
dels heroics defensors, el dia 13 de setembre.
T a m p o c en aquella hora tràgica no deixà Catalunya d'ésser
l'única Pàtria del catalans, ni, dos anys després, ciuan es publicà
l'únic Real decreto de Nueva Planta, ni quan fou destruït el barri
de la Ribera i edificada la Ciutadella a m e n a ç a d o r a sobre les seves
r u ï n e s , ni quan fou abolit el Consell de Cent i totes les altres institucions del govern propi, ni quan fou imposat un idioma foraster, ni quan foren cremats els furs, ni quan fou escarnida s a r c à s ticament per tots els mitjans la nostra raça, car contra l ' à n i m a
res no hi poden els canons i contra l a violència m a i no prescriu
i'ació·reivmdicatòria. Ben al contrari, d'aquell moment e n ç à restava lliure de tots els convenis anteriors, puix que una de les parts
els havia violats: engrillonada i tot, era, de dret, m é s independent
que abans.

» # »
No tenim la p r e t e n s i ó d'haver dit res de nou en aquesta m a t è ria; no ens hem proposat n o m é s que refrescar unes idees que l a
inexplicable conducta de les dretes espanyoles, m é s encara fora
que dins del Parlament de Madrid, fa, malauradament, de tanta
actualitat.
Ni per a cap lector d'aquesta Revista podia é s s e r desconeguda
la manera de pensar dels seus redactors i col·laboradors sobre
aquest punt concret, maiorment d'ençà de l'aparició del fascicle 81, ne l'any 1931, en el pòrtic del qual hi ha una explícita professió de nacionalisme català i s'hi especifiquen les raons per les
quals, per bé que a m b un xic de recança, v o t à v e m l'Estatut d'autonomia, no aquest que eixi de les Corts espanyoles després d'un
v e r g o n y ó s i per a nosaltres humiliant i per a tothom antijuridic
regateig, s i n ó el que ens escamotejaren, aquell que, en ú s d'un
dret l e g í t i m i sagrat, ens h a v í e m arranjat nosaltres amistosament
a Núria i p l c b í s c i t à r i a m e n t p r o c l a m à r e m com a nostre en la votació general del dia 2 d'agost d'aquell mateix any.
«L autonomia é s la voluntat ae D é u , quan é s reclamada per
una personalitat a u t è n t i c a dintre l'àrea d'expansió delimitada a l
m à x i m per la natura divinament a ella atorgada—deia allà L A
P A R A U L A C R I S T I A N A amb la c o n c i s i ó aconsellada aleshores
pel moment passional—. L'autonomia de les persones individuals
i col·lectives arribades a s a ó i capaces de complir la pròpia llei é s
una c o n s e q ü è n c i a ineludible de la filosofia cristiana. L a s u f o c a c i ó
autoritària d'una personalitat nacional a favor d'una altra é s un
peocedimeot de govern típicament monista, revolucionari, que
veu el m ó n com una nebulosa sense punts l u m í n i c s de personalitat, aspirant a convertir-se en D é u pel mateix procediment de
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l'àngel caigut: Non serviatn. No servir les obres de D é u es no servir D é u . Voler fer síntesis de f u m a base de cremar els granets
i perquè
vinitat. P e r g u è estimem les obres de D é u , volem que la nostra
Pàtria mannesti amb tota la vigor possible la idea divina que
duu a prenys en les seves entranyes de segles sufocades. P e r q u è
estimem Deu, votem l'Estatut de Catalunya.»
I avui, sota el control, per a nosaltres no gens satisfactori, d'un
Parlament estatal de dretes, hem cregut que era molt o p o r t ú de
recordar i d'ampliar convenientment aquests conceptes emesos,
tres anys ha, sota la inspecció vexadora d'uns diputats i ministres
esquerrans als quals, malgrat tot, devem el primer raig de sol
de llibertat que n a brillat en el nostre cel secularment tenebrós.
T . B E L L P U I G , Prev.

El r è g i m c o r p o r a t i u
E I m ó n sencer es transforma.
Tardieu.

L a R e v o l u c i ó francesa que v i n g u é a deslruir l'Estat absolutista, ha vist, al seu torn, d e s a p a r è i x e r les seves concepcions per
molts tingudes com a definitives, entre les passions i els f e n ò mens de rivats de la gran guerra. Quan els famosos catorze punts
de W i l s o n semblaven entronitzar definitivament els principis l i berals, quatre anys després sofrien el primer esvoranc de consideració en implantar-se un nou tipus d'Estat autoritari al país
del Rissorgimenlo. L e s c o n s e q ü è n c i e s que a i x ò bavia de tenir en
el camp de la política i de l'economia no foren ben contrastades
de moment, i no precisament p e r a u è filòsofs i economistes no h a guessin anunciat en l'Europa dei segle X X l'aparició de noves
formes d'estructuració política i social. E l liberalisme en la política i l'escola clàssica en el camp de l'economia, triomfaven
arreu. L e s veus que remarcaven les seves falles es perdien enmig
dels clams dels seguidors d'Adam Smith o b é de Rousseau.
L a creixent multiplicació del maquinisme, l'aparició com a
c o n s e q ü è n c i a immediata dels e x è r c i t s de sense feina, l'aglomeració de mercaderies sense sortida natural als mercats, etc, palesaren el fracàs de totes les teories corrents fins aleshores. F i n s
a aquell moment, ú n i c a m e n t K a r l Marx i els seus seguidors, i m pulsats per m ò b i l s politics, anunciaven el f r a c à s de l'economia
capitalista i l'arribada d'una nova era en la qual imperarien els
principis socialistes.
P e r ò quan els postulats de l'economia clàssica s'ensorraven
d'una manera absoluta l'endemà de la guerra, un seguit de circ u m s t à n c i è s impulsaren grans masses de ciutadans a cercar remeis a llurs mals en unes solucions situades al pol oposat del
marxisme. A a i x ò contribuïren, d'una part, l'exemple del que
succeïa a R ú s s i a ; d'altra, potser, l a negativa de molts a acceptar
premisses com les del materialisme històric i de la lluita de classes. Aquestes masses giraren els seus ulls vers els principis que
havien preponderat als p a ï s o s europeus abans de la tempesta
del 89. Saltava, però, a la vista, que donats els a v e n ç o s realitzats
en la indústria i en el c o m e r ç no es podia tornar a l'antiga estructuració de la societat en gremis, l'adaptació dels quals a les grans
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concentracions industrials d'avui dia, era impossible. Així fou
com qualificats economistes es dedicaren a cercar l'adaptació de
les antigues concepcions gremials a les necessitats dels temps
presents. E l s estudis del Comte de Mun i de L a T o u r du P í n , foren ressuscitats i presos com a base per tal de bastir noves concepcions p o l í t i c o - c c o n ò m i q u e s . D'aquesta forma aparegué la idea
corporativa, que en poc menys de deu anys s'ha emportat darrera
seu els governants i polítics, i avui dia té tants interpretadors i
detmidors com partits i tendències socials la sostenen i l'han feta
seva en els diversos Estats.
A l'escalf que l i prestà l'adveniment del feixisme a Itàlia, la
idea corporativa t i n g u é o c a s i ó de portar a la pràctica les seves
concepcions doctrinals. L'intima concatenació que existeix entre
els f e n ò m e n s e c o n ò m i c s i socials i els polítics, m o t i v à que sense
el patronat d'aquests darrers no haguessin pogut ésser duts a terme en molts anys. E l feixisme, que en els primers temps estava
mancat d'una teoria e c o n ò m i c a positiva, s'emparà de les naixents
idees per a propagar el mite de l'Estat totalitari.
L e s successives realitzacions del corporativisme a d'altres E s tats europeus i l'assaig de reformes e c o n ò m i q u e s d'envergadura
de sentit estatal, justifiquen a bastament que l'estructuració de
1 economia d'un país en sistema corporatiu no comporta f o r ç o sament l'existència d'un r è g i m polític exclusivista, en el qual es
confonguin el partit i l'Estat. Segons diferent climatologia politico-social d'aquestes nacions i el grau de predicamente que en
elles gaudeixen les teories de força, fa que el corporativisme prengui formes ben diferents en uns i altres països.
E L FRACÀS D E L CAPITALISME I E L MARXISME
S'han e m è s moltes i ben diferents opinions a l'entorn de les
causes que han motivat la crisi actual. L a visió del m ó n és apocalíptica, quan es pensa en els 30 milions de parats que el capitalisme ha creat, i als quals no es troba el procediment de donar
feina, i que els marxants de la fam truquen paorosament a la
orta de les m é s grans fortaleses del capitalisme: Londres, Nova
ork, de París.
P e r ò la catàstrofe no s'atura en les relacions de la distribució
de la riquesa entre el capital i el treball; no es limita ú n i c a m e n t
al camp de l'Economia, sinó que abassega totes les manifestacions de la vida social.
E l s motius d'ordre purament material no han ocasionat m a i
trontollaments fonamentals en la vida dels pobles. E l capitalisme
actual es debat en un m a r de contradiccions, perquè, generador,
d'una banda, de mitjans de subsistència en excés, crea, de l'altra,
un gran nombre d'afamats, mentre el conjunt de l a vida social,
€s incapaç d'equilibrar els ingressos amb les necessitats. L a catàstrofe ve encara agreujada per la supertensió del mecanisme que
na c o n d u ï t a l'elefantiasi del capitalisme, i a l'absurda propaganda de rutilitarisme materialista que ha atrofiat els sentiments
socials dels homes.
És ben estrany, sense cap mena de dubte, que el liberalisme,
hereu directe de la doctrina dels fisiòcrates, exaltadors de l a na-
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luralesa i de les seves lleis, traint els seus o r í g e n s , s'hagi transformat paulatinament en fomentador: l r . , de l a m e c a n i t z a c i ó que
substitueix a la naturalesa i al treball de l'home; 2n., del capitalisme que empresona per sempre m é s en la seva xarxa les llibertats naturals, servint-se de la lliure c o n c u r r è n c i a per conquistar
el monopoli; i 3r., de l'utilitarisme, que converteix en sòrdida la
linulítat de la vida dels homes i de la coHectivitat. Totes aquestes
degeneracions de l'economia han fet que es c o n s i d e r é s com inclinació natural de l'activitat h u m a n a l'apariar de l'individu la
m a j o r part possible de treball per transferir-lo a la m à q u i n a .
L'actual crisi constitueix, després de tot, la v e n j a n ç a del m ó n
natural contra el m ó n artificial. L'alliberació dels esperits s'assolia, mentre s i m u l t à n i a m e n t eren oprimits cada vegada m é s per
la m a t è r i a . 1 que la m a t è r i a està (it slinada a sucumbir en enfrontar-se a m b l'esperit, ho prova el fet que l'organització del capitalisme, excitat per les doctrines de Malthus, sTia instrumentat desordenadament, contra les previsions dels «pessimistes», de manera que pugui servir un nombre de consumidors almenys cinc
vegades superior a l'actualment existent.
L a gran guerra p o s à inesperadament de manifest el c a r r e r ó
sense sortida a q u è estava abocada la humanitat, si continuaven
conservant el predomini, en el camp de l'economia, els principis
de l'escola clàssica propugnats per Adam Smith.
E l s seus fonaments—consum iUimitat i lliure c o n c u r r è n c i a —
perillaren amb la constant d e g e n e r a c i ó del capitalisme. Captats
j a tots els mercats mundials, r a n h e l de guanys majors i m p u l s à
els grans capitans d'indústria a crear els trusts i grans carlels
inlernacionals que, en saltar les fronteres, es repartiren els països per zones d'influència, a l'interior dels quals, en establir de fet
ve ritables monopolis, augmentava la possibilitat del guany fins a
l í m i t s insospitats, de no intervenir l'Estat amb mesures coactives.
No s'escaparen de les c o n s e q ü è n c i e s desastroses perquè passava l'economia mundial els teòrics de la lluita de classes, els quals,
ensenyorits de R ú s s i a , cercaven evitar els m a l s presents, substituint el sistema capitalista per un altre, en el qual l'Estat ho é s
tot. L a s i t u a c i ó actual de la U . R . S. S. é s prou evident per no
perdre el temps refutant les doctrines que van conduir al present
estat.
Calia esguardar fredament la realitat per a veure que, no trobant noves f ó r m u l e s e c o n ò m i q u e s , la societat capitalista seria
obligades a produir cada dia mes, perquè
na p r o d u c c i ó exuberant es poden assolir preus baixos, amb els
quals es pugui v è n c e r la c o m p e t è n c i a internacional, es produeix
aesordenadament, i en cada cas per damunt les necessitats, esperant poder vendre a l'estranger fexcedent dels productes.
I a i x í l'Amèrica assoleix saturar el mercat interior i à d h u c
exportar a la resta del m ó n . L'Anglaterra, la F r a n ç a , el Reich,
fan el mateix. E l J a p ó realitza un « d u m p i n g » de gran nombre de
productes manufacturats, a preus inversemblants, que obliguen
a bastir veritables muralles duaneres, i fins la U . R . S. S. prepara
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plans quinquennals, amb els quals confia omplir, al cap d'uns
anys, tot el mercat internacional.
E n aquest punt fineixen d'operar les famoses lleis del cost
creixent i decreixent; intervé el bon sentit, i diu: E l s grans mercats del consum s ó n , posem 5, 8 ó 10. E l s mercats internacionals
estan formats per aquests deu mercats, i d'una manera limitada
per altres menors, m é s adherits i els quals cerquen d'emanciparse dels pobles europeus.
P e r q u è cadascun dels 10 mercats majors ve obligat, per la
seva pròpia conlextura industrial, a crear grans tallers amb potents m à q u i n e s , c a p a ç o s d'obtenir molts productes, els quals s ó n
bolcats damunt el mercat internacional. E s evident que la racioBàlització condueix a grans passos vers l'absurd. E l mercat internacional en si mateix és ú n i c a m e n t una forma d'empresa: en la
pràctica no existeixen m é s que diversos mercats nacionals, i si
Iotes les nacions pretenen vendre a l'estranger l'excedent de llurs
productes, no queda en la pràctica cap possibilitat d'exportar productes a les altres nacions.
Aquesta visió lògica de l'economia mundial, no sols no é s
afrontada amb tota Ta seva realitat per la plutocràcia del capitalisme europeu, s i n ó que sembla perfectament ignorada pels organitzadors del f a m ó s pla e c o n ò m i c dels soviets, els quals somnien a construir les m à q u i n e s m é s grans del m ó n \)cr a conquerir els mercats exteriors del consum.
A m é s d'aquesta lluita desorbitada, existeixen encara altres
factors que acrediten la m à x i m a de l'escola liberal «laissez faire,
laissez passer». L'allau de vagues i locauts que continuament es
promouen en tots els països de r è g i m democràtic fa pagar sovint
els danys que ocasiona l'abstencionisme de l'Estat a masses de
consumidors que res no tenen a veure amb els conflictes plantejats.
E l s mals de l'economia, que no s ó n mes fàcils ni m é s senzills
de guarir que els del cos h u m à , obliguen a ésser examinats i
afrontats amb extrema cautela i amb un gran sentit de la responsabilitat. E l s que emeten judicis fàcils i senzills, o s ó n uns
passionals perillosos de les diverses escoles e c o n ò m i q u e s , o bé
pertanyen a la nombrosa renglera dels aficionats, que s ó n en m é s
gran nombre que els existents en les altres ciències, perauè dels
fets e c o n ò m i c s tots som, m é s o menys directament, obligats a
interessar-nos.
Tot el conjunt de fets exposats demostra que la crisi ho és
de tot el sistema, ç o que vol dir que no n'hi ha prou amb corregirlo, s i n ó que cal canviar-lo i substituir-lo. Així ho afirmava C5useppe Bottai, que a Ginebra, per raons del seu càrrec, en examinar els mals que afligeixen l'economia mundial, digué que l'actual crisi, « m é s que un fenomen ciclic o de conjuntura, representa un mal estructural i orgànic al qual s'ha de trobar remei amb
una extensa revisió dels sistemes i dels m è t o d e s » . L a crisi, en
realitat, no representa els efectes d'una deficient o abundant collita, ni pol ésser justificada per profundes transformacions tecn o l ò g i q u e s , sinó que es deriva, segons l'opinió general, de causes
m é s complexes i importants; ni aquestes causes tenen tols els
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seus o r í g e n s en les economies, puix moltes d'elles esguarden l a
moral, el dret i, sobretot, els sistemes polítics.
LA TEORIA

CORPORATIVA

Fracassada l'economia capitalista i descomptada la i m p o t è n cia de les doctrines socialistes per resoldre els problemes plantejats, l'esperança es refugià en l'escola de Roma, coneguda a m b
aquest nom per é s s e r el primer país en el qual s'implantaren les
teories corporativistes.
Quins s ó n els postulats d'aquesta escola? /.Propietat privada o
propietat estatal? Socialisme marxista o individualisme liberal?
Democràcia o aristocràcia?
Cercant ressumir en una f ó r m u l a els seus principis, p o d r í e m
dir que per la c o r p o r a c i ó , la propietat é s un deure. Aquesta definició s'allunya per igual d'aquella: la propietat é s sagrada, i n ventada pels economistes liberals, i de l'altra: l a propietat é s un
robatori, formulada pels socialistes. A i x i , p o d r í e m dir que el corporativisme no aspira a una economia d'Estat, ni tampoc a una
economia liberal, s i n ó que propugna una economia responsable.
Segons els seus teorilzants, les noves doctrines s'aparten
—com bem vist—de les velles doctrines de l'Estat d e m o c r à t i c i
de l'Estat plutocràtic, per a crear-ne un altre a m b el qual s'barmonitza la voluntat de tot el poble a m b els seus interessos ocasionalment divergents, p e r ò conciliats dins la n a c i ó i o r g à n i c a ment estructurats en les corporacions.
I aquest control é s exercit, no d'una manera capriciosa o a r bitrària, s i n ó a través d'un sistema o r g à n i c social, que s'anomena
Corporativisme.
Com el seu nom indica, el nervi del sistema s ó n les corporacions. És en relació a l concepte d'aquesta paraula que els economistes no acaben de posar-se d'acord. D'un c a n t ó , els que identifiquen el corporativisme amb l'estat totaütari defineixen les corporacions com l'instrument que, sota l'empar de l'Estat, actua l a
disciplina integral, o r g à n i c a i unitària de les forces productores,
mirant vers el desenrotllament de la riquesa, vers la potència política i vers el benestar del poble. íDefinició aprovada en l'Assemblea del Consell Nacional de les Corporacions, en nov. de 1933,
a Roma.) E n canvi, els que admeten la C o r p o r a c i ó , però no l a
seva c o n f u s i ó amb l'Estat totalitari—Sturzo entre ells—afirmen
que l a c o r p o r a c i ó no pot desenrotllar-se lliurement en un Estat
totalitari, puix ú n i c a m e n t en l'Estat lliure la c o r p o r a c i ó tindrà
una e x i s t è n c i a pròpia, a m b una certa autonomia; en l'altre cas,
sostenen, no tindrà cap autonomia, i s e r à un ò r g a n m é s de l'Estat.
Des del camp social espanyol, una personalitat tan distingida
com el Pare Aspiazu, d ó n a una definició de les corporacions semblant a la dels economistes italians. L a completa encara, dient:
L e s corporacions representen les organitzacions compostes de la
u n i ó d'organitzacions patronals i obreres, en ordre a reduir i unificar els interessos comuns, convertint qualsevol idea i pràctica
de lluita de classes en col·laboració i perfeccionament de l a vida
social. S ó n , per c o n s e g ü e n t , en la seva essència, les corporacions
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e c o n ò m i q u e s , organismes mixtos compostos de la unió d'organismes purs.
Coneguis aquests conceptes divergents de les corporacions,
trobarem, per l ò g i c a c o n s e q ü è n c i a , que els punts bàsics del nou
ordre de coses, son:
I r . Necessitat de l'organització dels individus i dels grups en
l'òrbila de l'Estat.
2n. S u b s t i t u c i ó del principi de col·laboració al principi de la
lluita de classes, i
3r. Afirmació de la superioritat de l'interès nacional per damunt dels interessos particulars.
Així mateix, el corporativisme admet la iniciativa privada. E n
la famosa Carta del Treball, en la qual s'estructuren Ics lleis fonamentals de l'Estat corporatiu pels economistes de l'escola de
R o m a , en la seva base setena, diu: L'Estat corporatiu considera
la iniciativa privada en el camp de la producció com l'instrument
m é s eficaç i m é s útil per a l'interès nacional.
P e r acabar de completar la v i s i ó que born té de les relacions
entre l'ordre politic i l'ordre social, hem de tenir en compte que
mentre per als enciclopedistes el sistema social era una conseq ü è n c i a de l'ordre politic, en canvi, per als socialistes, l'ordre
pobtic neixia d'un sistema social.
L ' E s t a t corporatiu, allunyat diametralment del primer concepte, no admet tampoc les relacions entre l'ordre politic i el social,
amb la rigidesa dels segons. E l mateix Pare Aspiazu diu que l ' E s tat corporatiu admet com ò r g a n s seus propis, no solament els
polítics, sinó t a m b é els e c o n ò m i c s , professionals, culturals i religiosos de tot ordre, que modelen les entitats nacionals... E l s valors de l'ordre polític v é n e n a ésser completament d'aquesta altres
religiosos i socials que hem anomenat. Berdiaev opina que les
formes de govern s ó n accidentals en una nació que tingui en la
seva contextura estretament lligats el sentiment feligiós i social.
E l control, com j a hem vist, é s el motor principal de les corporacions, i és bastant senzill de comprendre la manera com opera
en la producció. E l control corporatiu actua sobre tots els caires
del p r o c é s e c o n ò m i c (producció, distribució, circulació i consum).
S'ha iniciat operant sobre la producció (relacions entre el capital
i el treball) per arribar fins al consum, i, a través les corporacions de categoria, regular la p r o d u c c i ó i els mercats.
Control sobre la distribució
L a llei del 3 d'abril de 1926 institlli les confederacions i la m a gistratura del treball. L a «Carta del Treball», en la seva declaració X I I , dicta la norma per fixar el salari, no ia segons els preceptes del capitalisme, a i x ò és, de la llei de la demanda i de
l'oferta en r è g i m de lliure concurrència, sinó que pren per base:
a) E l reglament del treball; b) L e s possibilitats de la p r o d u c c i ó ;
i c) L e s e x i g è n c i e s normals de la vida. N'hi hauria prou a m b
aquesta declaració de la «Carta», així com amb aquella altra que
estableix la responsabilitat del productor enfront de l'Estat, per
presentar el corporativisme com un sistema e c o n ò m i c extraordinari capitalistic. A i x ò ve encara e x p l í c i t a m e n t confirmat per unes
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paraules del maleix Mussolini, que diu: «La C a r t a del Treball
està j a per damunt del capitalisme».
Control sobre la p r o d u c c i ó
E l Consell Nacional de les Corporacions, amb els seus altres
ò r g a n s ( C o m i t è Corporatiu, Corporacions de Categoria, e t c ) , com
coordinador de la producció, j a funciona com Institut de C o n trol de l a P r o d u c c i ó , puix (jue seria absurd pensar de poder
coordinar allò que no es coneix i els fets que no s ó n controlats.
Casos pràctics i directes del control en gran escala, poden
trobar-se: a) E n les lleis sobre la bonificació integral; h) E n les
normes emanades per la c o n s t i t u c i ó dels consorcis obligatoris;
c) E n la c r e a c i ó dels inspectors mobiliaris; d) E n les lleis que
subordinen a l'aprovació governativa la c o n s t i t u c i ó de noves empreses industrials, i l'ampliació de les existents; i e) E n l'Institut
per la r e c o n s t r u c c i ó industrial pel finançament de les empreses
c o ü e c t i v e s del país.
Control sobre la circulació i sobre el canvi
Aquest es realitza a través de: a) L a inspecció per a l'exportació; b) L e s normes per a la venda, el dipòsit i els transports de
les mercaderies; c) L a vigilància sobre els preus dels g è n e r e s de
llarg consum, i la r e g l a m e n t a c i ó dels mercats.
Control sobre el consum
Poca cosa s'ha fet encara sobre aquest punt. Sens dubte é s
possible en aquest camp crear associacions—no ens referim a les
cooperatives, sinó m é s aviat a les p r ò p i e s associacions sindicals—
i ò r g a n s corporativistes, els quals examinin la possibilitat i l'oportunitat d'afavorir o disminuir el consum de certs articles.
L a f u n c i ó dels Sindicats
E l corporativisme no exclou de la seva c o n s t i t u c i ó interna
l'organització dels patrons i els obrers en Sindicats propis. L ' ú nic que fa é s adaptar el sindicalisme i incloure'l dintre el sistema. L'obliga a anandonar la c o n c e p c i ó soreliana. L ' E s t a t corporatiu aprofita la seva realitat de classe i el fet sindical, per a
convertir els Sindicals en factor de c o o r d i n a c i ó de l'economia.
L A UNIVERSALITAT D E L CORPORATIVISME
A part les imperfeccions que es van eliminant, i les llacunes
naturals en un sistema, s ó n aquestes les línies fonamentals de la
seva economia, en la qual es van interessant els m é s grans homes
polítics del m ó n .
i F i n s a quin punt aquesta nova economia representa l a ne-
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cessilat del m ó n e c o n ò m i c modern? I quan aquella examini els
preceptes de la doctrina e c o n ò m i c a que va a la posta, serà convenient dedicar unes ratlles a veure el que diuen alguns economistes estrangers.
Sombart, d e s p r é s d'haver afirmat que en el patrimoni de la
llibertat e c o n ò m i c a s ó n els interessos del capitalisme els que topen amb els interessos generals, i haver demostrat que la vella
tècnica dels mercats sobre els quals, en efecte, recolzava el sistema
capitalista no existeix J a , conclou: E l sistema de lliure canvi
havia d'ésser destruït. E n una conferència donada fa uns mesos
a Madrid, ha arribat a afirmar: E s podria continuar en la via de
l'evolució social, sols guiant-se amb l'exemple d'un r è g i m com
l'actualment existent a Itàlia, el qual procura superar la idea de
les classes i substituir-la amb la idea de la n a c i ó .
E l D r . Einzig, conegut economista alemany, escriu: E l m è t o de del «laissez faire, laissez passer» està definitivament superat,
i si no es regula el progrés de la tècnica, l a r u ï n a de l'economial
és inevitable.
I l'ex-canceller austríac, Streeruwitz, en una conferència, en
la qual s o s t i n g u é que l a salut e c o n ò m i c a d e p è n de la política, di;ué, entre altres coses: L'època actual està caracteritzada per l a
luita decisiva i final entre l'individualisme i l'universalisme, entre els corrents e c o n ò m i c s , de la lliure c o n c u r r è n c i a d'una part
i l a solidaritat, l a protecció i l'organització corporativa, de
l'altra...
»Si volem evitar la v i o l è n c i a i la destrucció, hem de combatre la defectuosa d e m o c r à c i a i la lluita de classes, augmentant
l'autoritat de l'Estat i recolzant l'organització i economia sobre els
principis corporatius.
E n un sentit semblant s'han expressat figures destacades de
la d e m o c r à c i a , com Lloyd George i Paul Boncour, l'afecció dels
quals pels r è g i m s liberals no els fan gens sospitosos de parcialitat en aquesta m a t è r i a .
És fora dels curts l í m i t s d'aquest assaig d'estendre'ns sobre
les realitzacions del corporativisme en els diversos Estats. Aquestes s ó n ben diferents segons siguin en r è g i m certament totalitari,
com la Itàlia i Alemanya, o aquells altres en els quals l'actuació
d'una economia dirigida no exclou, ni molt menys, el sistema dem o c r à t i c , com es veu en l'experiment que està portant a cap Roosevelt. Entre uns i altres existeixen p a í s o s que t a m b é lluiten per
donar una nova estructuració a l'Estat sense caure en els errors
d'uns i altres. A i x í ho veiem en el cas de Portugal, i m é s recentment per les directrius catòliques que imprimeix a la seva conducta el Canceller Dollfuss a Àustria.
I , encara abans d'acabar, é s interessant remarcar com el corrent modern de reforma cerca noves solucions a les teories capitalistes, que arriben t a m b é al camp marxista, en el qual un
dels seus teoritzants, el belga Henri de Mann, h a publicat recentment, amb el beneplàcit del partit socialista, un pla revisant les
doctrines e c o n ò m i q u e s del marxisme, en les quals s'acosta m é s
realitzacions corporatives,
iva, sobre la hipòtesi de la polilícitat de
fmpulsos socials dels actes e c o n ò m i c s , crea—
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segons els seus apologistes—les bases d'un nou sistema a l'entom
del qual, no sols gravita l'orientació i l'ordre futur dels pobles,
s i n ó encara l a s o l u c i ó de l a crisi present. E l s miracles de l'economia a u t o m à t i c a i natural predicats encara avui en les nostres
càtedres, s'han demostrat en la pràctica com un sistema inventat
per a espantar els dèbils i per a donar l a m à als forts, ç o que no
cal dir que é s altament antisocial.
L a curiositat que entre els estudiosos del m ó n social existeix
per investigar les causes i les solucions del corporativisme h a
arribat t a m b é a Catalunya, on en poc temps s'han publicat diversos llibres i articles en la nostra premsa, i donat mantes con-

ne la seva bondat o els seus errors.
L.
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Poemes de Maria Perpinyà
LLUITA

Perdre l'amor per retrobar l'amor,
oh, joc daurat i ombrívol de la vida!
Bon punt el temps fa empal·lidir V enyor
al nou roser la rosa és espellida.
Mes, si ets vençut en aquest dur combat,
pobre esperit que ara el teu plany exhales
trist reposant com arbre mutilat,
iqui et tornarà les lluminoses ales?
II

La joia és bella i torna el cor lleuger,
mes ara us dic. Amor mai oblidada,
torneu-me el sofriment, puix que ja sé
la joia lluny de Vós com és amarga.
III

En silenci i dolor retrobi vostra faç
que els estels de llautó tan sovint m'ocultaren,
mos verídics i nobles estels altre cop s'albiraren.
Quan el rostre us creuaven la verga i l'insult
emmudíreu, i el vostre silenci perdura
si us esguarda amb menyspreu la infidel criatura.
Puix que amiga jo he estat del silenci més pur,
ara el cor em bresseu amb el cant del silenci
i el meu plor apagueu diluint-lo en atzur
de crepuscles d'amor... i l'amor més s'encén
com més feble és el so de les veus de la terra
i més l'ombra envaeix la muntanya silent.
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Remembrances de joia finida i vivent
que és d'ahir i d'avui, puix que amor no moria,
iqui us ha tret de l'oblit? Ara cl cor es destria
entre un foll aleteig vers l'encès horitzó
i la set del repòs dins els murs d'una cambra
on el somni és tan dolç que es vesteix de claror.
Oh, quin somni tan bell, esperit!
Que el gran Rei del dolor i el silenci
et parlava per sobre del món adormit.

IV

"

MÍSTICA
Brilla en la penombra la llum macilent
de la llàntia antiga,
solitària amiga
de l'Amor vivent.
De lluny i en silenci, ioh com t'he enyorat
feble llumeneta de claror amable,
símbol veritable
de fidelitat!
T'agites
l'amada
Retorna
cap flor

i sembla que diguis: —Per fi,
retorna!
ben lassa de l'aspre camí,
no l'adorna.

Ni duu cap penyora d'haver estat fidel
a l'Amat que tantes d'amor n'hi donava.
Aquelles divines besades de mel
quan el jorn finava!
Sols duu per bagatge el dolç violí.
Com antany els àngels esperen que hi toqui
joiosa nadala o villancet fi,
mes jo vull reprendre l'enyorat col·loqui
que amb l'Amor teníem quan mon cor ardent
tornar-se volia viva passionària.
iNo és bella la música, en el jorn moren/,
d'una humil pregària?

L E S BELLES LLETERS

La terra és massa bella pel meu cor. Senyor,
i massa em plau de reposar-hi.
Doneu-me set de Tample espai i no
veuré tan alt el lluminós Calvari.
VI

OMBRIVOLA
Prou tinc coixins de roses a la vora
i veus divines sols per mi han cantat,
però jo dic al cor: —No és aquesta hora
la del repòs, sinó la del combat. —
Una secreta defallença gosa
cenyir de boires l'esperit alat
i posar en la dolçor de cada cosa
regust d'eternitat.
Quin sospirar per la claror malmesa!
Quin defallir les clares llums del món!
Infant, amor, daurada jovenesa...
ressona en tot l'adéu sense retorn.
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C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

DE

FRANÇA

Cal Iqïcitzar o suprimir l'heroi?
Hom té el dret de demanar-se si l'equilibri de la societat humana
no depèn senzillament d'un fenomen d'ordre pulmonar. E n el pla intellectu»), un cervell ben organitzat no pot assolir la seva eufòria sinó
d'una proporció harmoniosa entre un nodrimcnt constant de nocions
noves i una regular eliminació de personalitat en forma d'una producció espiritual o d'una activitat de les quals no és pas exclosa l'habilitat. Aixi mateix, en el pla material, la quietud econòmica depèn d'una
anivellació entre, d'una banda, l'extracció de les primeres matèries i,
d'altra part, llur utilització definitiva, gràcies a intercanvis, sense saldo
deutor, entre els productors agrícoles o miners i els transformadors
industrials. Sense tenir en consideració els abismes que separen les
diferents categories, es pot admetre en principi que la felicitat que
ens proporciona una obra d'art reeixida prové que la condescendència
de l'autor per al realisme no s'exerceix damunt la matèria en detriment
d'aquella transfiguració de si mateix per mitjà de la qual tracta d'exIreure'ns d'aquest món per tal de fer-nos atènyer l'irreal, gràcies al seu
símbol estètic. En el domini colonial, la Història ens ensenya que l'heroisme més gran de l'explorador o del conqueridor esdevé una estultícia si no és seguit immediatament d'una organització administrativa
i comercial. Les religions mateixes no se sostreuen a la llei que l'abnegació dels sants i el misticisme dels màrtirs romandrien estèrils si
la feixuga compensació de l'assegurança de la salvació no finís amb
l'esperança llur humil o tràgica existència. Podrien esmenlar-se multitud d'altres ritmes primaris, de dos temps, en els moviments, institucions í altres òrgans, o funcions, que han constituït la biologia de la
societat humana.
Els financers han provocat una primera excepció en aquest ascensdescens essencial. La innovació, primerament, de la moneda superfetatòria en el canvi, intermediària, després, entre les dues parts que té
lloc la permuta, i ambaixadora unilateral, finalment, d'una d'elles, podia
constituir una primera intervenció abstracta de la intel·ligència humana. Però enlluernat l'enteniment pel metall (abans que l'esgarriés el
paper xifrat), ha perdut el contacte amb les realitats de les quals la
moneda no era sinó el signe, i el banquer, volent edificar amb allò que
no era de cap manera un material, sinó un pla, inventà el crèdit. Quan
tot semblava procedir, en l'univers, com un pulmó que absorbeix de
l'aire circumdant l'element motor de la sang, i expulsa, tot seguit, un
àcid carbònic utilitzat, l'home de diner creà un cos desequilibrat, l'especulador, alhora que proporcionava a l'asfixiat designat amb el nom
de pobre, el baló d'oxigen, o crèdit, capaç de conservar-li durant un
temps limitat l'aparença de la salut.
Vingué a continuació, força temps després, la segona falsificació de
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l'equilibri social: la invenció de la màquina. E n aquest cas, la novetat
demostrà ben prompte ésser una hipocresia com la institució bancària,
però complicada, aquesta vegada, amb una mentida. Hom havia promès a l'home que doblaria la seva força muscular, comprenent-hi la
dels músculs òptics, per tal de disminuir en proporció inversa el seu
esforç de treball. Ara bé, la màquina esdevenia aviat una nova tirania,
i tots els homes, en compte de deure-li un augment de temps lliure,
s'han vist obligats a dedicar-li cada vegada mes hores i mes pensaments. També en això, el fenomen d'aspiració seguit del d'espiració
cedeix el lloc a una simple congestió.
Aquestes ducs colossals modificacions atòmiques de la societat tenen por conseqüència única i comuna la guerra moderna, guerra que
ja no té per objectiu la conquista d'una riquesa exclusivament posseïda
i negada per un vel, sinó que és un complot a base d'armes, destinat,
per una pari, a imposar a un del costat 1 esmerç d'un excés de mercaderies fabricades pel seu semblant i, d'altra banda, a posar l'esmentat
vei en la impossibilitat de competir amb el seu agressor. Antigament,
la guerra era motivada per la necessitat violenta, però excusaole, de
voler conquistar una nació a la Fe d'una altra. Aquesta raó no procedia pas sempre de la rúbrica de les conquestes; el filòsof podia sostenir nns a cert punt que un culte determinat no se sentia prou sòlid i
afermat, i experimentava una inquietud considerable, mentre hi havia
refractaris més o menys distants que privaven als seus fidels de la
convicció de l'absolut. Amb la generalització de la institució del crèdit, és a dir, de la Banca, i l'ús unànime de les màquines, sorgeix la
guerra estrictament material, la guerra negativa que consisteix a destruir competidors i a fer tornar escàs el nombre dels posseïdors
mitjans.
És encara prou recent la data en què la guerra esdevingué definitivament negativa. E l conflicte russo-japonès en deu ésser la primera
aparició innegable; això vol dir que data del nostre segle. Després d'aquest assaig, per altra part convincent, la repetició genera! tingué lloc
en 1914. Molts pobles van mantenir-se'n al marge; d'altres van restar
lliures de dany. Les abstencions no van impedir tanmateix que les
víctimes, els actors i els testimonis, estiguessin convençuts, com s'esdevé a seguit de tota destrucció, que Tacte era neci i inútil. Però aquestes reflexions, més aviat de psicòleg que de manipuladors de pobles —
homes polítics o llurs inspiradors — no van pas ésser formulades amb
veu prou alta perquè poguessin ésser oïdes. A no ésser que el rebombori de la pau. més temible que el del camp de batalla, hagi ofegat
aqueixes constatacions de moralista.
Perquè l'endemà de l'armistici sembla que corrobori la llei essencial de l'aspiració i respiració humana.
Hom cregué de bona fe, primerament entre els antics bel·ligerants i,
després, en les altres nacions, que l'alegria general, el trastorn dels beneficis en tot i pertot, i l'acabament de totes les censures polítiques i
morals, representaven la rebrolada de la felicitat l'endemà d'haver estat esfondrada per quatre anys de carnatge. Quin errorl
En primer lloc, un error fonamental. La post-guerra no va pas dur
la felicitat. iQuin pessimista veié i, veient-ho, aconseguí fer-se sentir
per tal que els seus contemporanis observessin que els supervivents,
en refer-se, ultrapassaven massa de pressa i fins a l'extrem l'esfondrament del dia abans? Avui, fins l'analfabet coneix el nom de la malaltia
de la post-guerra: la inflació.
Va manifestar-se per tots els punts del cos social. En lloc de produir crisi, va semblar que traïa un estat general completament obligat.
Per l'estil d'aquell fals però aparent benestar que experimenta un organisme que té el fetge deficient, el qual, per això mateix, no reacciona
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ens ni mica contra les toxines i s'apressa a deduir de la manca d'essocietat cregué
diabòlica de la
seva accessió a la felicitat, bo i declarant que la guerra s'havia occit
ella mateixa, i fent veure que desconeixia fins els seus herois.
Tot amb tot, el monstre — càncer, no ja amb adherències, sinó total— anava creixent. La inflació — puix que cal anomenar pel seu
nom aquesta grip espanyola de la post-guerra — aviat hagué pres possessió del terreny propici que li oferia, abans que cap altra, l'economia politica, precisament la pretesa ciència dels especuladors sobre el
treball, la riquesa i la seva circulació. Davant del mot inflació, caldria
traçar una clau gegantina que contingués totes les activitats humanes.
Inflació baixa de la glotonia: l'home comença d'alimentar-se massa,
deixa de banda fruits i llegums essencials i, en la carn, els bocins sagrats que en altre temps es reservaven els sacerdots i iniciats. Inflació
de la comoditat: aglomeració al voltant de les ciutats mentre els llogarrets es buiden; inflació dels viatges: els éssers menys curiosos so
senten de sobte posseïts del desig de veure els monuments d'un paia
el nom exacte del qual el dia abans els era desconegut; inflació dels
mitjans de comunicació: l'auto esdevé una joguina per a divertiment
d'estudiants, i l'avió un esport; inflació de la llibertat d'indumentària:
supressió dels rigors d'un vestuari tradicional i adopció de teles que
no engavanyin més que un mallot de bany. Sobre aquest capitol del
clcsenrotllament de les llibertats, un predicador novell es guanyaria
fàcilment un prestigi enumerant només la inflació en l'amoralítat que
s'anomena llicència, deguda certament a la guerra, per tal com aquest
Moloch obtenia en un dia. amb un cop de ploma dels caps d'Estat, allò
que no havien pogut establir alguns segles dc liberalisme: el reconeixement del concubinat, a fl que el cònjuge de la unió lliure anés a combatre per bü de regraciar al seu pais l'honor que li feia de reconèixer
la seva dona. La dissolució dels costums arriba al paroxisme en la família regular, quan hom hagué de veure que l'adolescent educat durant
la guerra, tractava el seu pare sense miraments amb el pretext del vall
obert entre ducs generacions: la rasa que separava l'ex-combatent del
su fill. descartat de l'horror per la seva edai

orç per a combalre-les que no n'ha pas absorbit, la
Íque
havia assolit l'Edat d'Or. Va blasfemar de la causa

Cal tan sols esbossar la inflació cerebral? Això almenys donarà ocasió de trobar en la post-guerra l'element còmic que consolida tota tragèdia. En la música, algunes persones, que no eren pas sordes, foren
convençudes que el jazz eclipsava Wagncr. Hom ha vist a França alguns parisencs tan extraordinàriament exigents sobre l'estil de la dansa (puix que prefereixen l'artifici de la dansa de puntetes als giravolts
d'una balladora camperola ignorant però dc temperament) que preferien per damunt de tot una macaca negra i indecent. Inflació poètica:
tols s'hi veien amb cor. E n les arts plàstiques, com més ineducació i
procedència bàrbares revelava el plasmador de nyaps o el pintamones,
niés geni hom li trobava. Només aquests autodidactes en podien tenir;
el laboriós perdia el dret de ciutadania, o d'ésser citat. En les arts
aplicades, l'artesà, aquesta glòria de França, i alhora el seu profit, per
tal com féu la seva riquesa, era befat; en canvi, s'aixecava fins als
núvols el treballador a la cadena, l'obrer sotmès al treball serial, que
engiponava a màquina, en la fusta més ordinària, mobles malgirbats.
Pertocant la cosa impresa, la tinta fluïa a dolls i el paper no semblava
IIIÍIÍ prou car per a enlairar les línies d'improvisadors pedants ;i la
regió de les glòries eternes, mentre les revistes científiques agonitzaven a l'ombra, colpides de desefecte, i hom veia, en el segle de la linotip, alguns professors lliurats a la tasca d'examinar tesis dactílograllades.
En les relacions mundanes, la inflació ultrapassa els límits franqueats per la llagoteria més vil a l'esguard de tirans efímers però cruels.
\'hi havia prou que un individu d'origen desconegut aparentés ésser
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influent, o fes ostentació de luxe, perquè s'ajupissin la naixença, el
talent, l'honradesa i l'experiència. Hom s'aconsolava d'aquestes prostitucions absorbint les inflacions de l'embriaguesa, degudes a mixtures
impossibles d'anomenar que mantes mares curtes d'enteniment servien
a llurs filles lliurades a Dalladors indecents. E l model del dia no fou
pas el minyó mutilat a la guerra, sinó el fatxenda. Els vividors de la
política, per a l'arrelament dels quals havien lluitat aquests antics
combatents que prendrien en endavant el nom de víctimes de la guerra, s'esmerçaven a la inflació internacional més extravagant: la Societat de Nacions. I en els camps, dels quals havia estat arrabassada l'olivera i s'hi consumia l'oli de cacauet, nom cregué de bona fe en .el ram
d'olivera universal protegint el nou ídol: la pau perpètua.
Quan s'arriba al súmmum de les inflacions, la de l'accidia productiva, la que permetia que un nyèbit sense títols universitaris, sense
experiència, sense aprenentatge, sense qualitats, guanyés, com a intermediari de productes que desconeixia del tot, més diners en un dia
que en un any un magistrat experimentat o que un savi en tota la seva
vida, aquell dia es pogué implantar el regne del desidiós, del dolent,
és a dir, d'una mena d'Anticrist.
Tanmateix, calgué adonar-se d'una vegada de l'error. Va produirse, com no podia ésser altrament, respiració violenta que ve després
de tota aspiració puixant. Els prolicients, en" lloc de donar a aquest
fenomen el nom que li pertocava, o sigui el de represa d'equilibri, van
donar-li el de crisi.
E l món demostrà que, el mateix que un pulmó, obrava per atracció
d'aire pur i, després, per expel-liment de gasos deleleris. Segonament,
error de dates. Va resultar que havia estat la guerra, i no pas la pau
restablerta, la que havia representat l'aspiració. Efectivament, vist des
de l'angle de l'altruisme, cal admetre que la guerra significà una absorció d'aire pur en un medi malsà, una temptativa, si més no, de salvament per mitjà de l'oxigenació. Les forces que havien nascut d'ella,
i que no tenien esmerç en advenir la pau, es desenrotllaven en la inflació.
La deflació, que fou, com és natural, rapidissima, l'explosió deflagrant, sorprengué els fartissos, els enllaminits en el guany fàcil, els
quals s'adonaren d'una manera brusca que l'artifici mflatori no els
havia alimentat gens. Acabem de veure, en pocs mesos, la caiguda
vertiginosa d'aquests falsos ascensionistes. La suprema creació de la
Banca, l'acció (mot que designa irònicament una part adquirida, sense
esforç directe, sobre les accions laborioses d'altri) s'ha desplomat. L a
vida cara, avui, obliga multitud de persones a no fer sinó un àpat per
dia. (Deflació de l'ateisme universal, el qual es mofava de les prescripcions privatives de ramadà o quaresma pròpies de tota religió.) Crisi
d'allotjament, però en el sentit, aquesta vegada, d'absència de llogater
allà on les reiterades puges de lloguer autoritzades per una magistratura amorrallada havien aterrit els matrimonis novells. Els hotels buits,
els trens obligats a enganxar vagons-llits de tercera clase, i els hostalers cuidant entredevorar-se en càstig d'haver cotnat en altre temps els
dissortats empleats i buròcrates en wek-end.
Els cementiris d'autos es van omplint de ferro vell que hom abandona per tal de no haver de pagar els impostos que determina aquest
signe exterior de riquesa. La moda preconitza el pentinat amb tannara
i vestits llargs fins als turmells. Els fabricants, que adés disbauxaven
i engordien els treballadors, han de mantenir-los ara amb els fons d'atur forçós. I qui farà tornar a llurs camps aquests camperols al cor
dels quals s'ha sembrat el desamor per llurs costums, llurs vestits, llurs
jocs i llurs creences? Religiosament, els ateus d'ahir s'estalonen per
anar a consultar vidents, quironiàntics i fetillers, car el dubte que ha
vingut a substituir en llurs ànimes a la negació els posa sota l'imperi
dels empírics. Complaents durant deu anys envers les apetències de
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llur cos, recorren ara a les potingues per provar de salvar un organisme gastat pel tabac, l'alcohol i els amors excessius.
Les distraccions es fan impossibles. Un llibre d'imaginació ja no
aconsegueix atraure l'atenció d un lector acostumat a les frivolitats i a
les inversemblances. Únicament el misteri (espionatge, crim, defraudadors) diu alguna cosa a l'esperit d'aquests visionaris de retina enterbolida per quilòmetres i més quilòmetres de films inversemblants. Per
aquesta gent de la inflació, Racine bentost semblarà una inscripció
sahariana. Per haver desconegut la frase musical o poètica, es torna a
les tonades vieneses i a les cançons de veïnat.
Només s'havien conservat dos entusiasmes: el de la carn, per bé
que enllordiíl, i el del torneig esportiu. E l primer, ben canalitzat, pot
donar fills diferents de llurs pares; l'altre ens proporciona la cavallerositat pueril, però capaç de ressuscitar la gran, la dels Scouts.
La aeflació mundana i política és més lúgubre.
Kls escàndols han pres, a semblança dels diables nauseabunds, noms
amb terminacions bàrbares o han robat noms d'emperadors: Dàrius.
Un conventicle de fetillers ha pastat financers deshonrats, estiuejants
de platges de moda. elegants, parlamentaris i directors de music-hall.
Els criminals assassinen el jutge i els gendarmes són cecs.
Aquesta vegada, l'etern infant que hi ha en l'home reclama Guinyol
i el seu bastó.
• • •
Hom ha comprès que la deflació no era sinó el segon temps d'un
moviment el pruner temps del qual havia estat una aspiració massa
viva.
Ara bé; els sentiments que, durant la inflació, havien estat arreconats. deixats de banda, es van desfermant... I en neix un nou perill.
Que la set de justicia hagi reunit, suara, un públic enorme a la Sorbona, aleshores que la conferència discorria entorn de «la probitaU;
que el tedi, poc després, hagi fet acudir reclutes al voltant d'un dissertant encarregat de parlar-los de llurs futurs deures cívics; que els
llibres que en aquest moment es vénen més siguin obres de metafísica;
que els camps s'emplenin de joves i de noies que porten sota el tenderol una vida noble i sana fora de la ciutat, tot això són bons presagis.
Però que certs xovinismes i particularismes locals rebrotin en agressivitat, és cosa de mal averany, anunci de greus conseqüències.
Quan tot just s'intenta petjar de bell nou la terra, una terra encara
no anivellada després d'haver estat llaurada pels obusos i esventrada
per Ics excavacions funeràries de la guerra, nom sent murmurar pertot: «Els pobles s'armen».
No cal fer esment aci dels preparatius germànics. Tres països neutrals, esfereïts pel terror de la propera matança, acaben de conjurar les
grans nacions a no Uançar-se a una guerra. Però. alhora. Suïssa examina si pot millorar els seus camps d'aviació. Portugal fortifica les
Açores. E l món musulmà creu que na trobat al Yemen el principi de
la guerra santa i cl Japó sembla a punt de llançar-se a la guerra per
tal de defensar una industrialització tan desenrotllada que hom diria
tanmateix que té per divinitat una deessa asiàtica de mil braços. En
els medis on les paraules pronunciades adquireixen el valor d'un interviu politic, se sent dir que una gran nació com els Estats Units, amenaçada de deliqüescència, acaricia la idea d'una guerra defensiva com
a element catalitzador. La lògica obliga a pensar que no resta més sortida als somnis desproporcionats dels eslaus que demostrar per mitjà
d'una victòria militar la superioritat de llur doctrina. E l mot guerra,
que en ésser pronunciat no aconseguia sinó que hom s'arroncés d'espatlles, d'uns quants mesos ençà desvetlla una atenció gairebé febrosa
i l'interlocutor davant el qual hom l'insinua, pregunta: quan serà? En
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països com Hongria, els autonomistes antics que no deuen a les elucubracions wilsonianes més que el just reconeixement de llurs aspiracions regionals, albiren en una guerra probable la possibilitat d'una
conquista del territori que, sota un altre pavelló nacional, aplega habitants que parlen el mateix idioma. E n veure que el particularisme
provincial es disposa a renunciar al folk-lore i a les danses inofensives per partir en croada, de moment hom té ganes de riure, però després ha de reconèixer que les propagandes bel·licistes tenen probabilitats de reeixir a trobar des d'ara un terreny summament propici en
els llocs arcaïtzants que hom anomenava pacifistes.
En cas d'accident, es pot comptar amb el fre religiós? A i ! , ja no
és un secret per ningú que el Sobirà Pontífex ha perdut tota força de
reprensió sobre els caps d'Estat democràtics i, oi més, sobre els sobirans. Hom diu que les relacions dels representants del Papa amb els
fidels presentarien un altre aspecte. L'objecció de consciència, combatuda pels poders laics í governamentals, /.no podria ésser el dia de
demà, si no recomanada, almenys perdonada? E l Catolicisme, afeblit
per les seves composicions successives amb la despietada i severa exigència de les democràcies, i seduït també per un sentiment d'humanitarisme completament d'acord, per altra part, amb el seu origen i la
seva naixença, que comporten la passivitat heroica dels màrtirs, no
sembla pas certament que hagi d'inspirar un soldat de Crist com
Layola.
E l Protestantisme, fet tot d'interpretació, deixa la porta oberta a
certes deteccions dels mobilitzats. Però, ÒIKI és ell mateix amb la seva
posició, que molts dels seus practicants anomenen filosòfica més bé
que mística, que tendeix a acceptar l'ordre donada pels poders temporals, reservant-se at home la meditació critica?
E l Judaisme clama venjança, i és un miracle que l'humanitarisme
que ell ha enriquit tan profundament durant els darrers anys no hagi
enviat encara gendarmes a Hitler. Finalment, un dels esquers d'un possible conflicte asiàtic fóra, segons assegura algú, la còlera de nombrosos creients fanàtics contra la iconoclastia moscovita.
Hom objectarà que l'època no sembla pas tan propicia als miracles
perquè calgui alarmar-se de les possibilitats de batalles religioses. Però
aquest optimisme no sembla pas gaire ben fonamentat. L'esperit religiós, que és el més desinteressat de tots els altruismes, no sorgeix d'una
indiferència. E l preparen graus successius. Alguns senyals 1 anuncien.
Cal, abans que esdevingui palès, que l'home hagi demostrat la seva abnegada adhesió al clan sense el qual no sentiria pas aquest amor per
les generacions futures fins al punt de voler-les salvar. Ara bé, aquests
actes precursors els tenim davant dels ulls. Itàlia — excuseu-me que
rebaixi aquest panorama a una observació realista — i Alemanya ja
han donat proves del deixondiment de l'instint nacional. Aquesta última ha eixamplat el seu gest de depuració de la immoralitat que la
devorava, fins a la pretensió del racisme, amb restauració de mitologia
primitiva. En els països més malaltissos i planyivols, com Portugal,
es forma una mentalitat feixista (emprem aquest mot còmode per simplificar). Desig de puresa que no és de cap manera la conseqüència
dels Drets, puix que en el si dels grups aesquerra no ha constituït
mai un objecte seriós d'ortodòxia i d'excomunions. Els francmaçons,
segons hom assegura, també coneixen aquesta Reforma...
Això és, realment, el reflux característic del fenomen pulmonar.
Únicament que, en comptes de considerar que l'aspiració va fer-se,
amb summa rapidesa, durant els anys de la guerra, cal estendre aquesta inspiració a tot el temps transcorregut d'ençà que començaren a
regnar l'oligarquia financera i la tirania de la màquina. Aixi, doncs,
amb prou feines som al començament de l'espiracio. 4 Té res de sor-
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prenent que comenci aquesta per expel·lir els microbis biògens, és a
dir, els més actius i bel·licosos?
Un conformista, o un epicuri, o, més ben dit, un home de la generació dels negocis fàcils, diria que aquesta rebrotada aparent representfl !• darrera inflació. Veuria en la generació espontània de les
lligues, agrupacions i associacions reformadores de l'Estat, invasió que
té lloc sobretot d'ençà del 6 de febrer, la manifestació de l'única inflació possible després de totes les altres: la de la moral. E l fet és que
deu entrar força literatura inconscient a casa d'alguns d'aquests reformadors. Com que cap badoc ja no se sent atret per l'excentricitat
literària, un pla sensacional de «revolució» pot «consagrar» un escriptor. Bs cosa Den sabuda que la nissaga dels aprofitats no perilla pas
d'acabar-se, ara com ara. De tota manera, això no ens ha d'inclinar a
l'escepUcisnae, el qual ens ha conduït, per no hipotecar l'actualitat, a
la situació angoixosa en què ens trobem. A més, multitud de grups de
reformadors van nàixer abans de la susdita data, històrica des d'ara.
Esprit o l'Ordre Nouveau, en el domini interior, i Froníiéres, en l'exterior, per exemple, tenen dos anys d'existència. 1, després, més aue
en les nates dels escrits, la fermança de fe radica en l'antiguitat de les
doctrines. Ara bé, si la inflació reformadora borinoteja avui a l'oïda
dels nostres conciutadans, ja fa molts mesos que s'adreçava als qui
volien escoltar. Havia previst — no esperat — que el mal d'esllanguiment en què agonitzava el pais, redundaria en crisi. I és únicament
perquè França, per més que hom digui, és pacifica, enemiga del desordre i, sobretot, de la pertorbació produïda per la guerra, que, en
oposició a les altres nacions ja en via de restauració, no preveu l'ús
immediat de l'acció violenta. Però el fet és palès: els joves estan preparats per a defensar-sc. L'esperit bel·licós reapareix.
HI gran equilibri positiu-negatiu que asseguri la supervivència de
l'espècic, manllevat tal vegada al (jran misteri de l'electricitat, exigia
que fos rehabilitada la categoria més befada d'ençà de la guerra: l'Heroi. No solament en el sentit limitat d'allistat voluntari del sacrifici en
el camp de batalla, sinó també en l'accepció civil. Diria's que hi hagué
complot contra l'heroi militar, després de l'armistici. Hom va afalagar
el ballari mundà mentre donava al mot heroi el sentit de polvorera.
Però la manca de lògica dels governants, proficients, tot amb tot, de la
guerra heroica, no va pensar a suprimir l'neroi. Va confirmar-li la vida
que havia guanyat a la batalla. \ a menysprear-lo, va oblidar els compromisos que I Estat tenia envers ell, però no li va permetre aue es
moris de f»m. E l mateix iUogisme va presidir les relacions amb l'antic
enemic. Ni va intentar seriosament de conversar amb ell, ni provà
d'adoptar a l'interior unes determinacions capaces de convèncer els
herois enemics que ja no podrien tornar mai més a atacar França. Va
deixar viure, també, l'heroi estranger.
[maginen-TOS la conversa de dos antics aviadors de guerra enemics,
en ocasió d'una reunió esportiva... Els herois s'hi han trobat més germanivolament acostats per la ingratitud de llurs Governs respectius que
no s'hi han sentit germans de llurs compatriotes parlamentarisl
Doncs, per a l'especialitat heroica, ni un sol dia de moda, ni una
sola temptativa d'inflació: ben al contrari.
Allò aue s'anomena la darrera inflació, la dels reformadors, és, en
realitat, la inflació dels herois. Havia de produir-se tot naturalment
per la fatalitat de la vigoria sana que representaven en un moment en
què les forces nocives començaven de perdre llur virulència. Però, a
casa nostra, calia l'afer que lots coneixem perquè, si no l'heroi, almenys l'esperit heroic pogués presentar-te sense ésser pres, aquesta
vegada, per un barret de rialles.
I vet aauí que ara la massa s'esporugueix. Pressent la guerra i en
dóna la culpa al fet que l'heroi ha recobrat el seu lloc en els assumptes de l'Estat, en l'actualitat, i en la cosa escrita. Escampa els rumors
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més desconsoladors: tal grup s'arma, tal altre es prepara... <,On van.
Senyor? Com que el francès té una propulsió natural a ignorar el que
fan els seus veïns, no va ésser fins el 6 de febrer, a causa de fer-se
tangible a la multitud parisenca un moviment general de repulsió
heroica, que va decidir-se a creure que la rebrotada de l'heroi, en altres llocs, ja era un fet acomplert.
Es dedueix de la inflació pacifista, així com de tota revolució que
deixi un petit profit, que la guerra, tal com l'ha compresa el segle xx,
«no dóna cap fruit». Almenys vist des del terreny dels qui la fan fer.
Per això ha nascut la idea que si tots aquests (la immensa majoria)
s'associessin, els pocs individus que veritablement preparen, fomenten, combinen i fabriquen científicament la guerra, no tindrien ja cap
probabilitat d'explotar l'esperit bel·licós que intenten determinar de

cient en la bellesa de la guerra, en la seva força salvadora, en la seva
utilitat moral i humana. I, aleshores, hom pot demanar-se sense cap
pessimisme què pasasrà el dia que aquesta massa haurà d'escollir entre un pensament de pau a ultrança que li és volgut, i li ha esdevingut
habitual, i la revellida idea ancestral del deure guerrer. Alguns esperits
molt cultivats sostenen la tesi de la deserció, la dels braços plegats,
etcètera. Les vertaderes causes de l'última guerra — rivalitat comercial i financera — romanen massa fresques a la memòria de totes les
persones un xic informades o .senzillament reflexives. iTornar a barallar-se per l'interès dels mateixos individus?
I l'heroi, què?
Cal suprimir-lo purament i simple, com un ésser perillós?

La resposta la dóna la situació interior. Els abusos dels vividors
de la política, l'egoisme d'alguns posseïdors i el desequilibri que d'això
resulta entre el treballador í el qui gaudeix de qualsevulla classe' de
béns han precipitat aquest país, i d'altres, al fons d'un abals tan pregon que ra presència de l'heroi s'ha imposat. Hom ha anat a treure'l
del retraïment on l'havia condemnat, humiliant-lo, la baixesa de la
post-guerra.
Força depuradora o desfermada? Això equivaldria a plantejar el
problema de la finalitat de la Ciència...
La crisi, deguda a la immoralitat, ha plantejat dintre cada país la
mateixa fatal intervenció de l'heroi. Era inevitable que aquesta onada
vingués també a rompre's a casa nostra. Tendeix a apoderar-se del
poder. Aquest acte autoritari s'anomena Dictadura. E l francès, que,
contra tot el seu passat, ha tardat a intervenir en el drama mundial,
i avui ho fa sota la forma d'aquesta plètora de reformadors, es resisteix a cedir la preponderància a l'heroi. Té menys por de l'absolutisme del governant, en el qual es trobava bé en altre temps, que de les
conseqüències immediates de la consagració de l'heroi: pèrdua de les
llibertats, sobretot de la de negar-se a entrar en la conflagració, aquesta
vegada universal, on hom vol fer-lo caure. Nombrosos reformadors
— això es desprèn de la lectura de llur doctrina — tracten alhora de
cahalizar l'esperit heroic i d'utilitzar-lo civilment, és a dir, d'afaiçonar-lo militarment.
E l problema oscil·la entre aquests dos extrems: o expulsar decididament l'heroi, i, en aquest cas, una experiència recent dels anys vergonyosos de la post-guerra demostra els danys il·limitats causats al present i a l'esdevenidor de la raça; o admetre'l, procurant que no pugui
obrar sinó com a força de policia.
Aquest descobriment del perill de l'heroi necessari no l'han pas

136

ADOLPHE DE FALGAIROLLÈ

fet, dissortadament, tots els països simultàniament, i això complica les
coses. Però, i com assegurar la interinitat entre el moment en què els
nostres veïns se'n convenceran i el demà beUicós? Actualment, a causa
de les democràcies universals, la tornada de l'heroi crea pertot una
psicosi internacional de guerra, de la mateixa manera que la inflació
del polític rabós creà la psicosi internacional del vici. ;.Com assegurar la salvaguarda de l'espècie humana bo i confiant a l'heroi la seva
dignitat?
i L'Home està exposat sempre, doncs, o a morir asfixiat o a acabar
congestionat? És urgent la desmobilització i la restauració de l'heroi.
La solució sembla trobar-se, tanmateix, en aquesta fórmula.
ADOLPHE D E FALGAIROLLE

Atès el gran Interès d'aquesta Crònica, la Direcció no ha volgut suprlmirno cap fragment, deixant Íntegrament per al seu autor la responsabilitat.
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D'ANGLATERRA

Un nou i meravellós aparell per a diagnosticar i guarir les malalties
L'aparell

«ROBOT» exerceix de metge en el
carrer d'«Harley»

Com a resultat dels esforços combinats de tres famosos investigadors, un neuròleg, un enginyer electricista i un doctor en Medicina,
s'ha instal·lat a «Harlejr strcet» Londres (centre de residència dels més
coneguts metges del món), un nou doctor que no és de carn i ossos: és
un «Robot», aparell que és exactament com un receptor sense fils, i els
seus inventors diuen que per mitjà d'ell han obert la misteriosa porta
a la qual la ciència ha restat trucant en va mitja centúria. Aquest «Robot» ha estat usat secretament més d'un any a «Harley street» i a més
de moltes altres persones, hi ha en llista més de 50 tilols nobiliaris que
esperen tanda per a ésser reconeguts.
Segons afirma cl neuròleg, capità C. S. Price, abans metge agregat
a l'armada australiana, hi ha en el cos humà una força invisible que
cap home de ciència no pot posar en el seu tub d'assaig. Aquesta força
vital que anomenem vida esta eternament lluitant contra les nombroses
malalties que l'ataquen. Aquesta força vital, diu, repercuteix en el cos
en forma vibratòria; tots els teixits del cos humà vibren, i s'ha demostrat que els teixits humans malalts vibren d'una manera completament
diferent dels normals o sans.
Cada malaltia, segons el doctor Price, té el seu mode de vibrar, i el
«Robot», que ell i els altres dos investigadors han inventat, fa possible
de mesurar aquestes vibracions; dit en altres termes, diagnostica la malaltia, treballant després sobre les vibracions, recollint-les, separant-les,
mesurant la seva intensitat i finalment neutralitzant la seva activitat.
Aquesta neutralització fa esdevenir les vibracions del teixit malalt temporalment inactives i permet a les sanes forces vitals de la natura d'efectuar el seu fi d'una manera natural.
Un amic meu va presenciar unes demostracions que va realitzar cl
doctor Price, el neuròleg, en obsequi a un nombre de persones a qui
interessava de veure el funcionament del «Robot», entre les quals hi
havia alguns metges.
Després d'una explicació detallada de l'aparell en el terreny mèdic,
el neuròleg va demanar que algú dels presents s'oferis a fi de fer amb
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ell una demostració pràctica. Un jove, estudiant do medicina, que durant tot el temps es mostrava molt escèptic envers els suposats poders
de l'automàtic dQctor, va ofcrir-se per fer la prova.
Üesprés d'ésser donat el corrent, el neuròleg va demanar al jove que
posés el quart dit en una obertura en forma de petit tub que hi havia
a la pari davantera de la màquina. E l jove en qui es feia la demostració
va dir que no sentia res; però l'agulla del reflolge indicador oscil·lava
suaument.
E l doctor va dir-li que les seves vibracions circulaven en la màquina. Aleshores, després d'ésser retirat el dit de l'aparell, dos ressorts
van ésser girats i el nombre 15 hi fou registrat. La mateixa demostració
va ésser repetida amb exactament el mateix resultat. Després de consultar la seva guia, el neuròleg va dir: el seu vigor és normal. Ara provarem la seva resistència contra les malalties. Va girar uns ressorts i
va obtenir el nombre 14. Aquest també el va considerar normal.
Provem ara el seu estat de salut en general, va dir el doctor. Va girar els ressorts, però aquesta vegada el «Robot» demostrà en el seu registre que hi havia quelcom que estava malament. Ara hem de trobar el
que està malament. Primer, el cor i els pulmons, el fetge, el pàncreas,
I estómac i tots els òrgans, després de l'un l'altre, foren posats a prova;
però tots funcionaven perfectament. Després d'una estona de proves,
va resultar que el que no estava bé era rapèndix.
Altres experiments foren fets amb diverses persones presents i amb
la mateixa lacilitat i precisió les seves dolences foren diagnosticades.
És de remarcar que cap dels presents a aquestes demostracions no coneixia amb anterioritat el doctor Price.
E l poder veritable de l'aparell en qüestió no és tan gran per a guarir
malalties, cosa que és sempre una matèria d'experiments critics, com
per a diagnosticar-les.
Tots comprenem la gran necessitat que hi ha de fer el diagnòstic de
les malalties tot just començades, i els metges són d'opinió unànime que
si les malalties malignes, com és el càncer humà, la tuberculosi, etc.
poguessin ésser descobertes en el seu període primari, la mortalitat seria reduïda a la meitat.
E l diagnòstic precoç vol dir el descobriment de la naturalesa de les
malalties abans que hagi ocorregut la destrucció dels teixits afectats,
i els inventors d aquest aparell declaren que això ha estat assolit pel
«Robot».
E L PRÍNCEP DE C A L L E S
Eduard, príncep de Gal·les i hereu aparent al tron de la Gran Bretanya, celebrà els 40 anys del seu naixement el dia 23 del mes passat.
Alguns anys enrera foren diverses les conjectures respecte amb qui es
casaria; en un temps va dir-se si seria amb una filla de l'ex-rei Alfons
d'Espanya; en altre, amb una princesa danesa, i de sobte circulà el rumor que anava a casar-se amb una burgesa. Tols aquests rumors resultaren falsos i ara la gent creu que no es casarà mai. Podrà no ésser
probable, però no fóra d'estranyar que un dia donés una sorpresa al
món prometent-se.
Els prínceps britànics no són comunicatius, per regla general, i cl
ríncep de CaHcs és summament reservat, malgrat d'estar sempre amale, alegre í somrient amb tothom.
Des que era molt jove í feia freqüents visites a les trinxeres durant
els temps terribles de la Gran Guerra, conversant tan familiarment amb
els soldats com amb els oficials i interessant-se pel seu benestar, ha estat extremadament popular en totes les classes socials dels súbdits del
seu pare.
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A mesura que van passant els anys, el seu interès per la gent que algun dia haurà de governar no disminueix, ans al contrari, creix: de
vegades és un barri baix de Londres el que visita fent investigacions i
preguntes personalment; altres voltes és un districte miner i, en aquest
cas, descendeix al fons úe les mines amb la mateixa indumentària dels
treballadors.
E l seu caràcter és molt semblant al del seu avi Eduard VII. És molt
noble i considerat en totes les ocasions. Conten que una vegada que va
assistir a un ball, cs va fixar en una senyora que ningú no treia a dansar: foren molts els balls en què el príncep va anar a buscar-la aquella
nit. Ara ell no dansa mai; ja fa alguns anys me no ho fa. Com el seu
avi, és també, segons en quines coses, un xic bohemi, prefereix la vida
senzilla a la d'ostentació. Sempre ha tingut un caràcter retret i assistir
a una festa social o oficial és per ell un deure nu s que un plaer. Sempre
ha estat original a escollir els seus amics, les seves diversions i en la
manera de passar les hores d'esbarjo. Dels vint anys en amunt, feia esports de totes menes. Tenia una gran passió pels cavalls, caçava molt,
prenia part en les carreres, jugava a tennis i guiava els seus autos;
però des de fa sis anys, auan el seu pare estigué greument malalt i senti projectar-se sobre ell l'ombra del tron, va pasjar completament de
la joventut a ésser un home complet, tant en les seves idees com en .
la manera de veure la vida. Els qui el coneixen bé i han estat en contacte íntim amb ell, diuen que ara és més seriós, més assentat en les
seves maneres i jutja les coses amb més rellexió i justesa.
El golf i la jardineria ocupen ara les seves hores d'esbarjo. Poques
vegades habita el palau de <St. James, York House», la seva residència
de ciutat. Només quan lé alguna ocupació per acomplir a Londres en
les primeres hores del matí, passa una nit allí.
Probablement, el fet de veure> els terrenys abandonats al voltant de
la seva casa de camp «Fort Belvedere» va suggerir-li la idea de fer
jardins í freqüentment hom el pot veure amb un vestit d'esport, de franel·la, el seu vestuari preferit, tenint cura de les plantes, els arbres i les
flors.
Els seus gustos són molt planers. Les seves habitacions particulars
tant a «Fort Belvedere» com a «York House» són d'un estil senzillíssim,
no hi ha ni el més petit luxe. E l seu gust en aquest sentit és gairebé
esparlà. Considerant la posició que ocupa, despèn molt poc en el vestir
i niés aviat que seguir la moda, és ell qui la crea. D'uniformes no en
porta mai, exceptuant els casos d'obligacions socials o bé oficials.
Essent home reservat i de poques paraules, no pot suportar les persones massa enraonadorcs. Els seus íntims amics són tots homes intelligents i de caràcter actiu. Un d'ells és Lord Dudlley, que té molts gustos semblants als del príncep.
Eduard, príncep de CaHes, pot considerar-se una de les figures més
populars del dia fora de l'Imperí Britànic. E l seu caràcter quiet, afectuós í democràtic ha fet que tingui amics en totes les classes socials;
tanmateix els seus íntims amics no han arribat mai a conèixer-lo del
tot i contínuament dóna sorpreses àdhuc a aquells qui el veuen i treballen amb ell cada dia. Malgrat tenir ja quaranta anys, encara té l'aire
jovenívol, que és el resultat de la vida que fa a l'aire lliure.
El seu pare, el rei Jordi V, va celebrar el 69 aniversari del seu naixement el 3 de juny. Ell també ha estat sempre un home de gustos senzills
i poc amant d'ostentacions. Al rei Jordi li agrada atendre la marxa del seu garatge; porta personalment el registre de les entrades i
sortides dels cotxes, i amb quin propòsit han estat usats; també porta
el compte de la gasolina que usen i d'altres coses relacionades amb el
garatge. Insisteix sempre que hi hagi estricta economia; el mateix fa
la reina Maria, que sempre procura que no hi hagi despeses innecessàries ni que es malmeti res en el palau reial.
Tenen una especial cura en l'educació í manera d'ensenyar les dues
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princesetes, filles dels ducs de York, les quals estan contínuament amb
el rei i la reina. Si el príncep de Gal·les no es casa, el tron un dia pertanyerà a la filla del seu germà Jordi, la princesa Elisabet.

IMPORTANT REUNIÓ CATÒLICA A BELFAST. — CONGRÉS DE LA SOCIETAT DE
LA VERITAT CATÒLICA. — E l dia 24 del mes passat va tenir lloc a Belfast
una gran reunió catòlica, que pot ésser considerada com la segona en
importància després del Congrés Eucarístic celebrat fa dos anys a
Dublín.
L'objecte de la reunió era celebrar la fundació de la Societat de la
Veritat Catòlica d'Irlanda. La idea fou d'un sacerdot de Belfast i va
realitzar-la un bisbe d'aquella diòcesi. Sa Eminència el Cardenal Mac
Rory, bisbe d'Armagh i primat d'Irlanda, va oficiar en la misa de pontifical.
Hi bavia presents 22 bisbes, alguns centenars de sacerdots i alguns
milers de fidels. Quinze trens especials i milers d'autòmníbus i automòbils portaren la gent de totes les contrades per assistir al Congrés.
La secció irlandesa dels Cavallers de Malta, amb el seu Canceller el
Marquès de Mac Swiny, era present en corporació i vestint els uniformes de l'ordre. Moltes personalitats catòliques d'Escòcia i Anglaterra
també hi assistiren. Durant els tres dies que van durar les festes, diversos temes foren llegits i discutits: Acció Catòlica; Què és el Cos

místic de Crist; E l Divi Apostolat de les ordres; L'apostolat dels seglars; Les grans masses d'acció Catòlica.

Direm quelcom sobre la «Societat de la Veritat Catòlica> que fou
fundada a Belfast i ara s'ha estès a totes les terres on l'idioma anglès
és parlat; té ramals a Anglaterra mateix, a Amèrica, Canadà, Austràlia,
etcètera.
E l seu objecte és el foment de la literatura catòlica barata, de tota
mena, particularment de fulletons que tracten d'assumptes doctrinals
catòlics. No hi ha una sola església catòlica a Anglaterra, a Irlanda o
a Escòcia, i àdhuc a Amèrica i Austràlia, que no tingui el seu prestatge
0 capsa especial contenint una gran existència de petits fulletons publicats per la «Societat de la Veritat Catòlica» i que estan a la disposició
del públic per un penic o dos cada un. E l discutit assumpte La Inqui-

sició Espanyola; La infallibilitat del Papa; Compendi de vides dels
Sants, escrites per experts, i en un estil que el mes modest catòlic pot
entendre, poden obtenir-se en la mateixa església. Problemes religiosos
del dia, així com també devocionarís, llibres instructius sobre la doctrina catòlica per als catòlics, o bé per als no catòlics que s'interessen
per instruir-se en el catolicisme, també s'obtenen amb avantatge.
Als catòlics d'Espanya, aquestes celebracions religioses a l'aire lliure, com van tenir lloc a Dublín fa algunas anys i a Belfast el passat
mes, els semblen molt naturals; però no és així en la Gran Bretanya. F a
molt poc temps que es poden celebrar actes religiosos catòlics en qualsevol lloc. Abans tan sols podien efectuar-se dintre de les esglésies o
bé en els terrenys que pertanyien a ella. És tan sols des que Irlanda fou
declarada Estat independent que la missa pot celebrar-se a l'aire lliure
1 molt recentment va ésser intentat a Anglaterra.
Des de les persecucions religioses de la Gran Bretanya, als sacerdots
catòlics no els era permès de portar en públic els hàbits de les seves
respectives ordres, i per aquesta raó, han adoptat un vestit per a tots
els sacerdots en general que és conegut amb el nom de clerical. És similar al dels seglars; però negre i amb el coll semblant als que porten els
sacerdots amb sotana. Fins fa molt poc temps, tot sacerdot catòlic anglès
portava barret de copa alta, similar al que usaven els senyors de l'any
80. Ara la majoria porten capell flexible de feltre negre.
Malgrat que les lleis penals contra la religió catòlica i la seva clere-
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eia a Anglaterra no han estat revocades, han caigut en desús i memhres de moltes ordres religioses, com és la dels franciscans, van pertot arreu amb el seu hàbit, per més que d'altres, la majoria, van vestits
pel carrer amb el ja esmentat vestit clerical.
Un cas molt curiós va passar fa alguns temps en una ciutat d'Anglaterra. Un individu va ílcar-se al cap de portar al jutjat un sacerdot que
anava per la ciutat vestit amb sotana. Com que existeix la llei prohibint
als sacerdots de fer-ho, malgrat d'haver caigut en desús, el jutge no va tenir més remei que posar-h una penyora. Va imposar-li la més petita
possible: 6 penics.
Aquests últims anys, les coses han canviat per complet i la religió
catòlica i els sacerdots catòlics estan Situats cn un lloc tant o més elevat a Anglaterra que en qualsevol altre pais del món. Tant a Anglaterra
com a Escòcia, el catolicisme ha pres un gran increment.
Trad. Alfonsa Perés.
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En aquesta secció es faran recenaion critiques de totes les obres que
ens siguin trameses en doble exemplar.

Los Sinodos diocesunos en Barcelona, por José Sanabre, Pbro. Un volum en
quart, d'un centenar de pàgines. Eugenlo Subirana, Barcelona, 1930.
Demanem perdó als nostres lectors per la tardança a parlar-los d'aquest
fascicle eixit de la ploma de l'actiu i intel·ligent arxiver episcopal de Barcelona, el nostre bon amic Mn. Josep Sanabre, que acaba de veure premiats els
seus esforços per l'Institut d'Estudis Catalans amb l'atorgació d'un dels seus
premis anyals.
Abans d'ésser editat a part, aquest fascicle havia estat publicat a la revista
Reseiia Eclesiàstica, de Barcelona, i la seva lectura havia despertat l'interès
dels afeccionats a la nostra història, tan lligada sempre amb les «coses de
l'Església». Per això trobem que fou un encert de fer-ne un tiratge a part.
En aquest fascicle, hom pot seguir el Sínodes Diocesans celebrats a Barcelona des del segle XIII fins als nostres dies. L a perícia de l'autor de l'obreta
ens relleva de fer-ne l'elogi. Ens limitarem a dir que, per als nostres historiadors, és indispensable la seva lectura; quant als profans, els serà també
força curiosa i profitosa.—J. Garcia.
Un model de caritat. Donya Dorotea de Chopltea, Vídua de Serra, pel P. Jacint Alegre, S. J . Versió catalana pel P. Manuel Trullàs, S. J . — Un volum
de 256 pàgines. Portada, amb el retrat de la Serventa de Déu. Barcelona,
«Foment de Pietat» (1930).
E l malaguanyat P. Alegre féu una obra altament meritòria d'escriure la
vida de la Serventa de Déu Dorotea de Chopltea. Tant de bo moltes de les
nostres dames riques llegissin aquest llibre, que els alliçonaria eloqüentment
de la manera cristiana d'administrar els béns que Nostre Senyor ha posat
a llurs mans! Si l'exemple de l'egrègia dama fos més seguit en les nostres
classes altes, ben segur que minvarien molt els odis i les rancúries dels
pobres contra els benestants. >
Quant al llibre en ell mateix, direm que és escrit en un llenguatge molt
planer, ben adient a la finalitat amb què ha estat fet. Potser l'hauríem de
titllar d'un xic monòton en ressenyar les diverses fundacions benèfiques que
deuen la vida a l'ajut incansable de Donya Dorotea.
Respecte a la versió, hem de dir que de vegades traeix un xic l'original
castellà. També podríem demanar una més acurada revisió de proves, t
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sobretot, el bandejament del «doncs» causal, que cal substituir per «car»,
«perquè» o «puix»; però, això darrer, ho veiem Ja tan arrelat en moltes de les
nostres publicacions, que ens fa témer que ja és Inútil tota protesta. L a
presentació material és molt acurada, com és costum en les obres editades
pel benemèrit Foment de Pietat.
Acabarem recomanant vivament als nostres lectors que no deixin d'adquirir aquest llibre, si encara no el tenen, i que el llegeixin amb la deguda
reflexió. — J. Garcia.
Maria Teresa Montalvo i Novella. Exemplar recordança piadosa de sa vida i
santa mort (1915-1930), per Joan Puntí i Collell, Prev. — Llibret de 112 pàgines, amb vuit làmines fora text. Barcelona, «Foment de Pietat», 1933.
Preu: l'50 Ptes.
Heus ací un llibret que pot fer molt de bé a les noies de la nostra terra. Car
en ell es descriu la vida edificant i mort consoladora d'una noieta barcelonina,
no dels temps de l'antigor, sinó dels nostres mateixos temps. I és que la santedat no és exclusiva d'un temps ni d'un ambient, sinó que pot trobar-se en tots
el temps i pertot arreu; sense negar, però, que el medi en què es desplega una
vida pot ajudar molt o dificultar aquesta tasca principalíssima de fer-se santa
una ànima. Val a dir que Maria Teresa havia tingut la sort de tenir uns pares
cristianissims, que estimaven en més la vida espiritual de llurs Ullets que no
pas llur vida corporal, que ben sovint constitueix l'única preocupació de molts
pares.
La piadosa noieta biograflada en aquest llibret no estava pas mancada de
defectes, com tot flll d'Adam i Eva. Però hom s'adòna, seguint les pàgines de
la seva vida, de l'esforç constant que feia per superar-los. L a seva mort, altament edificant, ens diu flns a quin punt arribà en aquesta ascensió ininterrompuda vers la santedat. Es clar que, en parlar de santedat, ho fem amb una
autoritat purament humana; car a l'Església pertany exclusivament de defln i r la d'una manera autèntica i infal lible.
El nostre bon amic Mn. Joan Punti I Collell, que havia tractat íntimament
Maria Teresa, ha escrit el llibre amb tota l'emoció d'un testimoni commogut
pels exemples de virtut de què fou observador en la seva petita biograflada, i
ha sabut encomanar aquesta emoció als lectors de l'obreta. Per a això, l'ha escrita amb un llenguatge de to familiar, que sovint pren el caire d'una conversa
amical. Aquest to familiar, però, no està despullat de bellesa literària. No altra cosa podíem esperar de la ploma d'exquisit escriptor que és Mn. Puntí.
La presentació material no pot ésser més acurada. Els tipus de lletra nltldissims, el dibuix de la portada exquisit i simbòlic, I els gravats fora text representant retrat8_a escenes de la vida de Maria Teresa, fan el llibret simpàtic en extrem. Ai J, i el preu. a l'abast de tothom, fan que l'obreta sigui ben
a propòsit per a escampar-la profusament entre les noies catalanes, que tant
poden aprendre de llur companyona. Creiem—tornem-ho a dir—que els exemples de virtut que trobaran en les pàgines d'aquesta biografia, els faran molt
bé. Afegirem, encara, que també la gent gran sortirà edificada de la lectura
del llibret. Heus ací ppr què el recomanem vivament a tots els nostres lectors.
I al seu autor, la nostra felicitació més sincera, tot desttjant-ll que ben aviat es
vegi obligat a fer-ne una nova edició, per l'exhauriment d'aquesta primera.—
J. Garcia.
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Le Problema National de la Catalogne et sa solutlon par le Statut de 1932, per
Jean Lesafre. — Montpeller. Imprimerle Mari-Laval, 1934.
Un volum en quart de 367 pàgines sobre la fase actual de la qüestió catalana, escrit amb una objectivitat 1 una clarividència dignes de tot elogi. Heus ací
el que és, i el judici que mereix aquesta obra.
És una d'aquelles obres que tenen la qualitat, poques vegades assolida, de
permetre que un dels seus millors elogis sigui reproduir-ne l'índex de matèries. Per aquest motiu, en registrar la seva publicació, es fa necessari, almenys,
donar idea del seu esquema i reportar unes poques Unies del seu pròleg.
Comença així: «L'estudi de les obres de Frederic Mistral. l'atent examen de
la seva doctrina, tan profundament llatina per ses qualitats de mesura, de bon
sentit i d'equilibri, el tracte amb els seus continuadors i la lectura de ses obres,
la de les de Carles Maurras i de Carles Brun sobretot, ens han portat a formar el nostra pensament, que s'aixeca contra aquesta centralització atuïdora
que França sofreix des de fa massa temps, i vol que, sense oblidar cap de les
necessitats modernes, el nostre pais torni al règim, que en altres temps fruí,
d'autonomia...»
Amb l'esperit que aquest començament revela, 1 amb una documentació
recollida personalment, en dues vingudes expresses a Catalunya, el llibre desenrotlla el seu tema en tres parts.
En la primera, presenta els elements de la Nació catalana; ço és: I la terra,
II la raça, m la llengua, IV la història, V el Dret, VI els costums i tradicions,
VII la cultura, i V l l l la vida econòmica (agricultura, indústria, comerç, finances), i la vida intel·lectual, social 1 política.
La segona part estudia el desenrotllament del catalanisme, en dos capítols,
un dedicat a historiar-lo, i a presentar la triple renaixença econòmica, literària
i política de Catalunya, 1 un altre de contrast encapçalat amb l'epígraf d'«E3panya 1 Catalunya».
A la tercera part, són estudiats el antecedents í redacció de l'Estatut, la
prèvia promulgació de la Constitució espanyola, i les disposicions que l'Estatut conté en els seus diferents aspectes.
Àdhuc sense llegir detingudament aquest contingut, l'antecedent d'haver-se
personat l'autor a Catalunya a estudiar la qüestió sobre el terrer, la noticia
donada en el pròleg de les persones amb les quals va parlar, i els itineraris
que va seguir, 1 la biografia a) francesa, b) catalana, c) espanyola, i d) anglesa, que insereix al final, mostren no sols el mètode 1 la serietat del treball, sinó
el que és encara més interessant, almenys per als pràcticament actors en el
problema, les conclusions a les quals arriba i que resumeix en un fragment de
conversa publicada per R. J . Roudin en un seu reportatge a la revista «Méditerraneé» el setembre de 1932, en el qual constata l'timmense desillusion natlonale», és a dir, catalana.
Estadístiques, textos legals, fragments de discursos parlamentaris, entre ells
un de l'actual President de la Generalitat que expressa amargament aquesta
desil·lusió, dades d'organització generalment disperses, gràfiques comparatives,
van aclarint i comprovant les seves afirmacions.
Losafre, escrivint una magnifica obra de doctrina, ha fet un servei a Catalunya que 11 ha d'ésser sincerament agraït, perquè pel -mateix fet d'ésser redactada en francès li permet una difusió que les catalanes no poden tenir.
Ha fet, però, més encara; ha consagrat un renaixement. Les Unies transcrites del pròleg el presenten ocupant, a França, el lloc que a Catalunya han
tingut els homes que encarnaren la renaixença. Mistral, és a dir, el geni de la
llengua el fa retrobar a si mateix i aquest retrobament li permet de veure la
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pàtria vivent, però soterrada sota l'abassegament centralitzador I la distracció
dels seus fills que se'n segueix.
L'obra que, per a nosaltres, és un assenyadísslm toc d'atenció, per al Llenguadoc és una aurora. — M.
E l Principi de Manuel Lafont, de Maurici Serrahima, llibreria Verdaguer. Barcelona, 1934.
Maurici Serrahima, l'excel·lent crític literari, ha publicat la primera novella. Dura prova de la qual ha reeixit! Per a escriure una novella ambiciosa
com «El principi de Felip Lafont», cal haver-hi esmerçat una gran dosi
d'intel·ligència i de voluntat.
E l nostre autor no es proposa altra cosa, en la' seva obra, que mostrarnos, amb una naturalitat i bonhomia que tot seguit ens encisen, l'estudi
d'una ànima jove; d'un esperit sensible, vist amb ulls escrutadors 1 lúcids.
No penseu pas trobar transcendentalismes en l'estudi de Felip Lafont,
puix que resulta un jove formalissim. Però enmig del to discret del protagonista, l'autor sap teixir subtileses. Ens desplega, diríem, el vel que encercla
la personalitat de Felip i ens fa veure, d'una faisó precisa, minuciosa i exacta
tot el seu procés psicològic i moral.
Serrahima no ha volgut escriure una novel·la on les escenes es succeeixin
amb dramatisme i intensitat creixent. Ha volgut mostrar-nos, tan sols, una
ànima amb totes les seves angoixes, amb tots els seus gaudis. Però no
d'una manera tràgica, com ho hauria fet un Dostoiewsky, per exemple;
sinó senzillament, sense oblidar, de tota manera, cap detall que pugui enterbolir l'estudi del personatge central de l'obra.
E l nostre novel·lista ha concentrat tota la seva traça en l'estudi d'una
ànima. Tots els altres personatges de l'obra ajuden a emmarcar la personalitat del protagonista. Són figures que, amb tot 1 ésser ben traçades, s'esvaeixen. Tanmateix, hi ha. alguns personatges que són descrits amb gran
encert, com Pepet Garriga i Wallace.
Maurici Serrahima ha escrit una obra planera, convincent, 1, alhora, una
novel·la ciutadana: l'ambient, els personatges, el mateix estil—amb molt poc
lirisme—hi contribueixen. L a narració no es fa mai pesada. Si en algunes pàgines apar que la intensitat narrativa minvi, tot seguit ens trobem amb uns
paràgrafs subtils que tornen a fer-nos seguir amb delit la novel·la. E l lector
pot pensar, potser, que l'obra ha costat poc esforç a l'autor, puix que al
llarg del llibre no sovintegen aquells pinyols tan cars a alguns lectors àvids
dels fets, més que dramàtics, melodramàtics. L'autor, conscient del seu
art, ha treballat l'obra amb un gran amor 1 amb no poc esforç. Ha volgut
crear una novel·la normal, i ha fugit de la declamació per tal d'anar a la
narració, senzilla, però incisiva, suau, però lúcida, i on veiem actuar el personatge central, més que plàsticament, en el seu fluir intern, que és com ha
de fer-ho tot bon novel·lista.
Alguns poden veure en la novel·la de Serrahima, influències de novelUstes anglesos, molt particularment de Baring. Potser si. Nosaltres creiem
que la influència pot provenir, més que de tècnica novel·lística, d'ideologia.
»E1 principi de Felip Lafont» té un to veritablement catalanesc, de burgesia
catalana—en el més noble sentit del mot I per tractar d'uns personatges
que es mouen dins d'un cercle barceloní arquetípic, resumeix les característiques més sobresortlnts d'un estament que per la seva tradició es fa original. I ací radica, al nostre entendre, un dels encerts de l'obra.
En aquesta novel·la hi ha moments d'una certera visió dels anys jovenívols
de Felip. L'instant, per exemple, en què aquest visita la casa del comerciant
to
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anglès. Aquella pudícla de jovencell assenyat que vol i no gosa esguardar
les belleses que se li posen a tret d'ull. També hl ha paràgrafs que són escrits d'una manera simple i justa: «aquell yatch, blanc com una paleta de
calç viva». I així podríem citar molts d'altres paràgrafs.
Els anys de joventut de Felip Lafont s'escolen sense terboleses, car, com
hem dit, velem el desplegament de la vida d'un jove refinat, sensible, civilís-sim, que tothora es controla. Amb tot, Serrahima no deixa de mostrar-nos
les falles morals del seu heroi, fent-nos-el veure més humà; i l'obra, fruit de
la humanitat que traspua, es fa amena, llegible, 1 ja no cal dir que, a despit
de la manca de transcendentallsme, s'aparta completament d'aquelles novelles blanques que no tenen suc nl bruc.
A més. el nostre autor ressegueix minuciosament els plecs morals del
seu personatge sense negligir cap detall; I, per suggerències, endevinem el
seu estat psicològic. Aquesta tasca d'escrutador vivaç es fa evident en molts
passatges de l'obra. Vegeu, si no, el capítol en el qual ens conta com Felip,
anhelós, revela els clixés on apareixerà la noia que ell estima. Abans, però,
ens descriu, d'una manera podríem dir-ne olfàctica, el rebost on revelarà
aquells clixés. Al nostre entendre és un dels capítols que desvetlla a Felip
aquell treball de laboratori dut a terme al rebost, 1 els pensaments que giravolten pel seu cap mentre revela els clixés, són consignats amb gran acuïtat
psicològica.
Un altre encert de l'obra són les pàgines en les quals la mare de Felip
conta a aquest les penes i les alegries que li han proporcionat els fills. Les
remembrances són dites a mitja veu. Però es fan tan entenedors 1 comprensius els records que ella evoca, que el lector resta emocionat. I aquesta
emoció prové, no precisament de cap dramatisme nl de cap senslblerla;
aflueix, tot simplement, pel verisme i per la qualitat humanissima que, talment un halo, encerclen aquella narració d'una profunda tendresa maternal.
Finalment, hem de parlar de l'estil. L'estil sintètic dóna a l'obra literària
una gran bellesa. La novel la, però, requereix un sondeig i unes descripcions
que fan molt difícil poder sintetitzar. Serrahima manté, sempre, l'estil que
requereix la seva obra: un estil clar i precís. Tanmateix, trobem algunes
incorreccions de llenguatge que ens sobten I que ens fan creure que l'obra
no va ésser corregida amb el deteniment que calla. És clar que això no
desvalora per a res la valor positiva de la novel la.
Maurici Serrahima pot estar ben joiós de la seva primera obra literària.
Ha palesat ésser un narrador destre 1 un perspicaç psicòleg. I això el situa,
des d'ara, al rengle dels escriptors catalans de més vastes possibilitats novellístiques.—Leandre Amigó.
Memòrien d'un cahaler, per Jaume Raventós. Il·lustracions de J . G. Junceda.
456 pàgines. Editat per Foment de Pietat.
Convenia a la bibliografia catalana l'aparició d'un llibre tan interessant com
«Memòries d'un Cabaler», editat pel Foment de Pietat. L a història d'una de
les cases pairals del Penedès hl és descrita admirablement a través dels diferents personatges que en ella es mouen. Des de la figura de l'àvia i del cap
de casa, fins a ^ del pastor i el rector del poble, tots hi són descrits meravellosament. E l lector hl copsa matisos que a bastament haurà tingut ocasió d'observar en aquella part de la pagesia amb la qual hagi conviscut en èpoques
pretèrites.
E l seny fonamental racial i els cristians costums dels nostres avantpassats hl són exposats d'una falsó admirable, 1 defensats dels atacs de l'esperit innovador dels temps moderns. L a institució de l'hereu, tan bescantada per
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les persones estranyes a la nostra terra, és defensada per Jaume Raventós amb
unes raons amaradíssimes de lògica, i que aquells que no han viscut íntimament l'antiga estructuració de la pagesia catalana, subsistent encara uns anys
enrera, no sabran comprendre.
La història de les imaginàries dinasties rurals (I sospitem que més d'un
dels casos exposats són verídics), i dels mòbils a què obeeixen tots els fonaments d'aquella petita societat rural, prenen encara més interès en topar amb
l'afrosa situació actual del camp, en què els conflictes produïts aquests últims
anys han fet desaparèixer les últimes deixalles que encara subsistien de la
Catalunya dels dos últims segles.
Encara que l'obra està limitada a una masia del Penedès, i l'acció s'escampa sovint cap als pobles de la falda del Montserrat i del Vallès, hom pot veure
concretada en aquest llibre la complexitat de la vida camperola de tot Catalunya, els costums de la qual hi són evocats amb un afecte filial que augmenta a cada pàgina l'interès de tots aquells que estimen el coneixement de
les persones i de les coses de la nostra terra.
Clou el llibre l'emocionant descripció de la mare, tal com és vista per l'autor en la seva infantesa i primers anys de la seva joventut. Com diu ell mateix: «Què tinc I què he tingut que no ho degui a la mare? E l pa del pare em
vingué llescat per les mans d'ella, el meu cor porta l'empremta dels seus neguits, la meva ànima es va anant despertant amb ses besades 1 fins Déu volgué que m'arribessin per ella les formes més sòlides de la pietat I de l'oració.»
En una paraula, és un llibre que no ens podem estar de recomanar a tots
aquells que vulguin conèixer el tremp moral que informava els actes de la nostra pagesia en el nou-cents, i que encara avui es manté en algunes comarques,
tot i l'ofensiva que contra ella menen el mateix els enemics d'aquella institució, que els seus genuïns representants, que en desvincular-se de la terra que
els havia vist néixer per emigrar a les ciutats, bastiren la ruïna de les cases
pairals, nervi de la prosperitat 1 riquesa de Catalunya.—L. LÓPEZ OLIVELLA.
La Regla de San Agustfn, edició crítica pel P. Àngel C. Vega, O. S. A., Prof. al
Monestir de l'Escorial, fase. de 66 pàgs., Escorial, 1933; preu 5 pessetes.
Brillants i insistents han estat els estudis de critica històrica i textual que
els especialistes de més volada han fet, aquests últims anys, sobre el text de la
Regla de S. Agustí, els seus orígens i la seva Influència. No en fa pas gaires
que el P. Cayré escrivia encara en el seu Préci» de Patrologle (I, 607; París, 1927) que la Regla de S. Agustí no era altra cosa que una adaptació feta
el IX.* segle.
Havien d'ésser monjos benedictins i tan il·lustres com Dom D. Bruyne, Dom
G. Morin, Dom B. Capelle i Dom C. Lambot, que des de la Bevue Bénédictlne
i Analecta Praemonstratentla, arribessin en plec a un enfilall de conclusions
que, en el camp de la critica, constitueixen un dels progressos més brillants
i sòlids.
Cinc eren els textos legals monàstics que hom adjudicava a S. Agustí. L a
regla primera o consensoria que Dom Bruyne eliminava de la paternitat agustiniana després d'analitzar-la amb un luxe d'erudició i amb una profunditat
que donaven a la seva conclusió—regla gallega redactada en el segle V.i—un
caràcter definitiu.
L'anomenada Regla segona, sens dubte antiguissima, car era ja en vigor
durant el segle V.è, és, també, apòcrifa, per bé que hagués acompanyat sempre
el text autèntic de la Regla de S. Agustí com a una mena de constitucions
d'ella, i que, fins als nostres dies, llurs quinze primeres paraules hagin encapçalat el text açustinià.
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La Begla tercera, o ad Vlrglnes, analitzada per Dom B. Capelle, és Igualment apòcrifa, puix que el seu contingut està constituït per elements manllevats
a la Regla Isidorlana, a la regla segona, i a la cèlebre Epístula 211 de S. Agustí.
Aquesta última, o quarta regla, tal com ha pervlngut flns a nosaltres, està
constituïda per dues parts, l'epistula pròpiament dita, i un text legal que Sant
Agustí adreçava a les seves monges.
La Regla cinquena, o ad serves Del, pròpiament dita de S. Agustí, és la que
ha estat objecte de més profunds i delicats estudis. E l Ms. Corbelnse (s. Vn.è)
la duu ja tal com la coneixem; en el segle Vl.e, la utilitzava en gran part
la Regla Tamatense; al començament del mateix segle VI.c, S. Cesari d'Arles
se'n servia també per a la redacció de la seva regla ad Virgines, i cap el 500
per a una altra regla a uns monjos. Aquest fet, i que el text de S. Agustí anés
ja llavors acompanyat de la regla segona, permeten d'afirmar que, abans d'arribar a aquest estat, la Regla de S. Agustí havia ja circulat molt abans. Dom
Lambot en conclou que el text de la regla agustlniana era ja un fet deu anys
dísprés de la mort de S. Agustí.
E l P. Àngel Vega dedica les 22 primeres pàgines de la introducció no sols a
ressenyar amb gran cura els estudis crítics que hom ha fet sobre les cinc regles adjudicades flns suara a S. Agustí, sinó que hi afegeix encara múltiples
consideracions crítiques tan delicades 1 profundes com les decisives referents
a la paternitat de la Regla de S. Agustí (p. 22).
A continuació fa l'autor una crítica serena de les més vlstents edicions hodiernes de la Regla i de l'EpístuIa, la qual va seguida d'un aparell crític
(pp. 25-35) tan ric i assenyat que és, sens dubte, el millor que s'ha presentat
i escrit sobre aquesta matèria. E l P. Vega és un crític de profecia.
Després de dedicar tot un capítol (pp. 35-41) a raonar el criteris que l'han
guiat per a la publicació dels textos que ofereix al lector, segueix el text crític
de la Regla de S. Agustí, bellament presentat 1 acompanyat d'una riquesa de
variants que enamora (pp. 43-55) 1, de seguida, per via d'apèndix (pp. 57, ss),
ela textos crítics de la Regla primera, de la Regla segona 1 de fragments de
l'EpístuIa 211, transportats del Ms. a-1-13 de l'Escorial, (s. IX.)
Tal és la tasca, certament considerable, duta a bon terme pel P. Vega, més
Important encara sl hom té en compte que la Regla de S. Agustí és el text
legal monàstic que més influència ha tingut 1 continua tenint en raó al nombre d'Ordes religioses que la tenen com a codi fonamental.
P E R E M. BORDOY-TORBENTS, Prev.
Wallfahrt und Volkstum in Geschlchte und Leben unter Mitwlrkung von Rudolf Kriss Johann Peter Steffes, Johannes Vincke, Eugen Wolhaupter und
Friedrich Zoepfl, herausgegeben von Georg Schreiber. Hefte 17-17 der Porschungen Zur Volskskundes. (Peregrinatges í tradició popular en la Història i en la vida, editats per G. Schreiber, amb la col·laboració de Rudolf
Kriss, Joan P. Steffes, Joan Vincke, Eugeni Wolhaupter 1 Pederlc Zoepfl);
quaderns 17-17 de «Forschungen Zur Volkskunde). Düsseldorf (L. Schwann)
1934 XV + 297 pàgines, preu 10 Rm.; relligat, 12'50 Rm.
El peregrinatge no solament és conegut pel poble cristià; també és conegut per altres pobles. Cal recordar solament els peregrinatges dels mahometants a la Meca. D'altra banda hi ha confessions cristianes, els protestants
per exemple, que els refusen. E l professor de la universitat de Münster J . P.
Steffes estudia aquest fenomen en l'article: «El peregrinatge a la llum de la
Ciència de les religions» (pàgs. 184-216). Es interessant la constatació que, en
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els peregrinatges a llocs sants, hi ha una inclinació originària de la naturalesa humana, de tal manera, que, fins en les religions i confessions que refusen els romiatges, un hi pot trobar certes reminiscències típiques d'una inclinació vers el romiatge. D'altra banda, el romiatge té diverses formes,
fins i tot en l'Església catòlica.
És un mèrit del prelat Schreiber haver estudiat en l'article «Variacions
en la manera d'ésser dels peregrinatges» (pàgs. 1-183) les formes d'aquestes
variacions d'una manera profunda i detallada. Així, per exemple, explica com
el romiatge en l'Església, en un començament, es dirigeix cap al Sant Sepulcre, o als llocs sants de Palestina, i després es decanta cap al culte d'imatges i relíquies. A la península ibèrica trobem els peregrinatges a Santiago
(tomba d'un heroi) i, més tard, els romiatges florents a Montserrat, al Pilar de Saragossa, a Núria, etc, per a venerar-hi les imatges de la Verge.
També explica com els romiatges a llunyes terres de l'alta Edat Mitjana es
converteixen, més tard, en romiatges a santuaris propers, i explica les raons
que van condicionar un semblant canvi. Unes vegades eren els senyors temporals i els bisbes els que fixaven la preferència per als llurs santuaris; altres
vegades era el mateix poble que indivldualmente volia prendre-hl part, sobretot d'ençà que l'individualisme s'estenia més 1 més (especialment en l'època
del Renaixament). Va condicionar un tercer aspecte de l'evolució dels romiatges el fet d'haver estat substituït el culte als sants populars del país
(especialment a Espanya els màrtirs I els sants de l'antiguitat cristiana: de
la primera Edat Mitjana) pel culte a la Mare de Déu, els santuaris de la
qual esdevenien indrets de romiatges cada dia més populars. En aquesta evolució Espanya hi va tenir una singular participació, la qual és posada de
relleu en aquest treball i ha d'ésser estudiada amb més detalls encara. E l qui
vulgui estudiar aquest aspecte de la vida religiosa popular ha de comptar
necessàriament amb aquest magnífic treball del prelat Schreiber, ei qual ofereix una extraordinària abundància de suggestions.
Wohlhaupter pren els materials per a les seves disposicions sobre «Dret
i Romiatges» (pàgs. 217-242) de fonts d'origen espanyol en gran part.
J. Vincke aporta dos articles a aquesta col·lecció: 1) «Sobre la història
primerenca dels romiatges jubilars» (pàgs. 243-257); 2) «Cartes comendaticiea
per a romeus alemanys a Espanya» (pàgs. 25S-265). Demés Vincke publica
un apèndix de documents que es refereixen a romiatges de l'Edat Mitjana a
Espanya.
Els darrers treballs que es publiquen en aquest volum són l'article de
Zoepfl sobre «Peregrinatges de despullats» (en aquests peregrinatges els romeus anaven solament amb camisa) (pàgs. 266-272) i l'article de Krlss sobre
«Romiatges moderns» (pàgs. 273-280). Uns registres de matèries 1 de noms
faciliten la consulta del volum.
Es cosa sabuda que, durant el decurs dels segles, els romiatges havien estat prohibits, unes vegades pels senyors temporals, altres vegades per les autoritats eclesiàstiques. E l llibre que aquí ressenyem demostra d'una manera
científica que en els peregrinatges també hi hagué abusos que van reclamar
reformes, com en reclamaran temps a venir; d'altra banda, però, fixa d'una
manera clara i irrefutable que el romiatge és una font inestroncable que prové del fons de la vida popular religiosa, la qual mereix tota cura 1 tota atenció.
AL. GKIKRA.
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Ozanam y las Conferencias de San Vicente de Paúl (1833-maig-1933), per Don
Cojazzi, Salesià. Versió de l'italià per Emili Sans. — Un volum de 8 X 13 %
centímetres, de 160 pàgines. En rústica, pessetes L (Per correu certificat,
pessetes 0,20 més.)—Lluís Gili, editor. Barcelona. Còrsega, 415.
Frederic Ozanam, per mitjà de la seva gran obra Les Conferències de Sant
Vicenç de Paül, expandeix la seva benèfica influència per tot el món; el seu
nom, però, és ben poc conegut. Com un ressò de la seva fundació, que es celebrà
en 1933, l'editor de Barcelona Lluís Gili ha publicat la biografia d'aquest apòstol de la veritat i de la caritat, en què Don Cojazzi ens dóna una petita idea
de com van néixer les Conferències, com s'expandiren, llur funció social que
exerceixen, llur organització i la irradiació del bé que d'elles surt.
Des de jove es mostrà Ozanam defensor incansable de la veritat. Amb set
estudiants fundà, als vint anys, la primera Conferència a París a l'empar
de St. V. de Paül, fou model d'homes d'Acció Catòlica, 1 finí la seva vida als
quaranta anys. deixant un camí de llum i de santedat tan pregona, que avui
són més de 180.000 els socis actius de les Conferències a tots els indrets del
món. De l'acabament de la seva vida diu Mons. Brunard: «Res no conec de
més bell ni més gran que aquest itinerari de dolor, sostingut per la força d'un
cor ple ja del cel que tocava». En la història dels Sants no hi ha pàgina més
divina.
Ajudar les Conferències és molt meritori; formar dintre les seves files
per tal de practicar la caritat segons l'esperit de Déu, és un consol 1 un honor que els bons cristians ens hauríem de disputar. Això és l'expressió del
nostre gran desig que aquesta vida sigui llegida i propagada, tal com mereix.
Per Catalunya! Contra una antologia escolar, per Domènec Guansé. B. C. A. I .
El quart volum de la Biblioteca Catalana d'Autors Independents que amb
tants bons auspicis ha començat, és un llibre al qual pel seu to no estem
gaire avesats entre nosaltres. És un pamflet valent i en bona part justificat
dedicat tot ell a denunciar i combatre una antologia escolar que per un autor
1 sobretot per una editorial plenament responsables i capacitats, ha estat recentment publicada amb característiques de presentació 1 de contingut d'absoluta irresponsabilitat. E l gest de Guansé és més lloable encara tenint en
compte que el seu blasme és signat 1 documentat, car d'altra manera l'autoritat
li mancaria. Peca potser només, aquesta incisiva protesta del nostre company
de premsa, de precipitació en la redacció (encomanada àdhuc a algunes incorreccions d'estil), i d'algunes pruïges extremades 1 injustes, és a dir, d'apreciació personal, contra la inclusió d'alguns autors. Hl ha, també, alguns
errors en la transcripció 1 cites de textos, no ja dels del llibre combatut, sinó
d'introduccions proposades pel propi comentarista. Però aquests defectes són
explicables en un treball l'interès màxim 1 l'eficacia major del qual havien
d'ésser precisament la rapidesa i la concreció.
Realment Domènec Guansé té tota la raó d'indignar-se que un antologista
desconegui novel·listes com Vayreda, Caselles, o Llor, i que un gironí silenciï personalitats joves com Joan Mínguez, quan inclou generosament tota la
dinastia familiar dels editors; d'acusar la Inclusió d'homes com Miquel Santaló, alhora que Francesc Cambó n'és eliminat; de repudiar les tries de Joan
Maragall o de López-Picó. Però és ell mateix injust a menysprear reiteradament l'alta qualitat romàntica del lirisme de Pagès de Puig i a semblar desconèixer la que en aquest mateix ordre té Àngel Guimerà. No és una fruïció
malèvola ni una enemistat la que ha induït Guansé i els editors a llançar
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aquest llibre: la convivència dels autors d'una i altra publicació en un mateix
diari ho desmentirien, si el mateix to del comentari acerb no indiqués la noblesa i la justícia de l'intent. E l lector, però, imparcialment, pot comprovarho; tant si ha tingut la dissort de veure-s'hi inclòs (com el qui escriu aquestes
ratlles), com si n'ha estat eliminat, com algunes dotzenes de les primeres figures literàries de Catalunya. Però més greu que les omissions i deficiències
del col·lector, potser certament no prou responsable, és l'actuació dels editors
acceptant una antologia tan precipitadament monstruosa, i publicant-la d'una
manera tan infame. Les sòbries i pulcres edicions pedagògiques de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana haurien hagut ja d'ensenyar a les
editorials comercials de la nostra terra a arreconar els cromos ridículs i les
vinyetes mediocres, romanalla odiosa dels llibres de text de cinquanta anys
enrera.—O. S.
Fira espiritual. Vior. Un volum. 368 pàgs. Llibreria Nacional i Estrangera.
Reus. 1933.
La dedicatòria <A la joventut despertat, ja apunta el camí que vol seguir
aquest llibre. L'autor, que s'amaga darrera el pseudònim de Vior, comença
per dir-nos en ei pròleg que, més que un llibre obeint a un pla determinat,
és una recopilació de notes escrites al llarg de la seva jovenesa, sense cap
norma· Amb la mateixa ingenuïtat—potser afectada—ens confessa que no val
la pena de conèixer l'autor, car si l'obra val la pena, ja es defensarà per si
mateixa.
E l llibre va retolat Fira espiritual. Potser fóra més escaient dir-ne «Desferres espirituals», puix l'autor tracta tots els temes—des de l'existència de Déu
fins a la personalitat de Goethe, passant per la música i la saviesa—amb una
frivolitat enorme i establint comparacions i deduccions absurdes, que fan
l'obra reprovable de la primera a la darrera plana.
Estilísticament, el llibre segueix una escola, molt de moda ara, la més
alta expressió de la qual al nostre país és segurament Ramon Gómez de la
Serna, popularitzat a través de les seves «Greguerias».
Seguint els corriols iniciats per Freud i l'ambient creat pels assaigs literaris del Dr. Maranón, l'autor té una debilitat per tractar el problema sexual
en tots els aspectes. L a lleugeresa que traspuen totes les seves pàgines no és
desmentida en aquests temes, assentant teories, no ja incompatibles amb la
moral cristiana, sinó amb les normes més elementals de la convivència ciutadana.—L. O.
Internacionales. Obres completes de Vàzquez de Mella. Vol. XXIII, Llibreria Subirana 1934.

Tenias

La col·lecció de les obres completes de l'insigne trlbú Joan Vàzquez de
Mella s'ha enriquit amb la publicació d'un nou volum dedicat a recopilar diversos articles, intervius sobre política nacional i el discurs de Santander,
en el qual sintetitzà tota la campanya a favor de la neutralitat d'Espanya
en la guerra de 1914-18.
A més a més, s'hi recopilen articles publicats en els darrers anys del segle
passat. La major part, però, són apareguts en els dos anys següents a la Gran
Guerra. En ells, al costat d'aspectes secundaris i desplaçats, com és la defensa
que fa del Kàiser, figuren visions cabdals de problemes que ell preveié que
no trigarien a plantejar-se. En l'article «Los dos peligros o las dos barbàries»,
dibuixa una negra pintura de la humanitat esclafada pels nous bàrbars del
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Nord — així ens presenta els comunistes — donant-se la mà amb les races asiàtiques per envair l'occident. En aquest magistral article, esmaltat amb cites
apocalíptiques de Heine i Macaulay, preveu l'evolució que farà el Komintern,
un cop consolidat el seu domini a Rússia.
La qüestió d'Orient és també meravellosament descrita en un article aparegut a «EI Correo Espanol», en el qual a llargues pinzellades es reflecteix tota
l'epopeia de la lluita entre el Cristianisme i la Mitja lluna, que durà prop de
mil tres-cents anys.
Les previsions genials de Vàzquez de Mells van acompanyades d'enormes
errors — conseqüència de voler esguardar massa lluny — en els quals Mella es
deixa guiar pel seu punt de vista unilateral de les coses 1 fa profecies — com
en els articles dedicats a combatre Anglaterra — que per ara no sembla que
portin camí de compllr-se. En un i altre cas, la ploma desbordant del genial
líder tradicionalista, fa unes grans síntesis històriques, riques en copsament
de matisos 1 en paral·lelismes entre els segles passats i els presenta.
Prologa l'interessant volum el senyor Gabriel Maura, el qual fa un notable estudi de la personalitat de Mella i l'ambient de l'època en què vivia, no
gens concordant amb les doctrines de què era portantveu.—L. López-OUvella.
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R E V I S T E S
Lea reproduccions d'artlclea d'altri
fetea en aquesta aecció tenen només caràcter documental: la inaercló
d'elles no implica, donca, conformitat
plena amb llur contingut.

EL NATURISME I LES SEVES RAONS, de Jean Rimaud, tret de la revista
«Etudes>, de Paris, 20 agost de 1933. (Trad. T. P.) (Acabament).
La discussió dels seus principis fonamentals ens porta, doncs, a la
conclusió que cl naturisme, que s'acara necessàriament amb el problema moral de la nuesa, el minimitza. Especulatiu o pràctic, filosòfic o
metòdic, el seu optimisme és un partit pres. Tot amb tot, pretén de justiflcar-lo, almenys com a actitud, per una argumentació psicològica. Ací
encara l'error consisteix a simpíilicar per sistematitzar.
Tornem, en primer lloc, als infants. No retirarem pas el que havem
concedit, els inconvenients greus, els veritables estralls d'una ignorància mantinguda i forçada. Molts trastorns, confusions, errors i faltes
s'eviten prevenint els extraviaments de la imaginació. Una franca satisfacció de la curiositat la disciplina. Però per a treure com a conclusió
d'aquestes veritats la virtut del nudisme, cal negligir-ne moltes altres.
La primera és que hi ha dues curiositats diferents i successives que cl
nudisme confon. Percebre o saber no és encara comprendre. S'ha dit
de l'esperit filosòfic que consistia a estranyar-se d'allò que és, a descobrir pertot un problema. Tot adolescent esdevé filòsof un dia, aquell en
què la seva experiència personal i intima, confusa durant llarg temps,
trobant-se a la fi amb l'observació, l'ordre de la naturalesa li apareix
tan nou en la seva unitat i en el seu impuls, que se'n sorprèn, el més
sovint com d'un desordre, almenys com d'un problema. Ara bé, l'apercepció d'un problema és sempre sobtada, àdhuc quan ha estat preparada. Per això és inútil de creure que un mètode qualsevol evitarà que
la pubertat moral sigui una sorpresa i un xoc. Perquè cal que vingui
un moment en què allò que era natural, deixi d'ésser-ho, abans de tornar-ho a ésser. E l benefici d'una educació franca consisteix a preparar
la consciència per aquest xoc, i atenuar-lo. La dificultat màxima prové
del fet que és impossible de preveure amb certesa, fins pels educadors
més experimentats i atents, per quin camí l'adolescent es trobarà de
sobte enfront d'aquest problema. £ l s camins són innombrables i sorprenents. Ningú no sospita fins a quin punt el pensament de l'infant és
il·lògic, poc lligat, poc sintètic, acomodat a la juxtaposició o successió
de les idees i dels fets. Aquest ha viscut familiaritzat amb estàtues i
uadres aue no li celaven res; caldrà un xoc que el faci passar del món
e l'art al món dels vivents. Hom es feia la il·lusió que aquest altre, que
3tenia
l'experiència de la vida rural, no tindria res per aprendre; cal que

descobreixi el lloc real de l'home dintre la natura. Hi ha infants que
ho saben tot sobre la transmissió de la vida, i no en saben res. Jovenets,
In nuesa no els contorba, perquè accepten tot el que és sense compren-
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dre-ho. Més tard, els contorba fins a l'excés, quan una eduiMció tímida
i desencertada no ha amonjoiat les etapes normals de la curiositat, ni
seriat les preguntes que la naturalesa fa al pensament de l'infant. Però
quan es desvetlla la curiositat pròpiament moral, ens referim a aquella
que planteja un problema moral, ço que era natural deixa d'esser-ho
i l'adolescent mira amb ulls esbatanats. No hi ha cap habitud anterior
capaç d'adormir o calmar aquesta curiositat nova que tot ho torna nou.
E l segon oblit de la psicologia nudista és encara més sorprenent,
erquè la veritat que desconeix es d'experiència universal i quotidiana,
'ara endavant, es tracta tant dels adults com dels infants. Hom ens
afirma, doncs, que el coneixement cert, aci la percepció, detura les recerques i divagacions de la imaginació. Això és confondre dues imaginacions, després de dues curiositats. Hi ha una imaginació que tracta
de completar la percepció, de suplir ço que li manca, que inventa i es
figura no absolutament el desconegut, en el qual no tindria per on agafar-se, sinó el mal conegut. L a certesa en corregeix els errors i en dissipa les il·lusions. Però hi ha una altra imaginació que no és altra cosa
que memòria viva, que ens representa, ens fa present l'objecte absent
que nosaltres tenim ben conegut. E l seu treball serà tant més fàcil, la
seva representació tant més clara i rica en detalls, que l'experiència
haurà estat més freqüent i més completa. L a llibertat i la certesa d'aquesta memòria, i no poden, doncs, constituir un perill moral tant com
la intriga de la imaginació? Hom paria de la innocència de l'infant.
Aquest infant esdevindrà un adolescent, després un adult; la seva educació ha d'encaminar-l'hi; no hi ha cap prova que allò que vist avui no
el contorba, no sigui demà un record que l'obsessioni i l'esgoti. Els nudistes prenen sempre com a cosa concedida que la cosa coneguda deixa
d'excitar la curiositat i, per tant, la imaginació. Això és jugar amb les
paraules. Hi ha un desig de reconèixer, molt semblant al desig de conèixer, que ens impulsa a tornar a obrir els nostres llibres preferits,
a tornar o fer tal excursió marítima. Hi ha un desig de recordar. E n
fi, tot ésser real és singular; hi ha, doncs, una curiositat del singular
que treballa sense parar, una imaginació d'aquest singular quan l'experiència encara no n'és completa, una memòria d'aquest singular. Els
nudistes ho saben, per tal com insisteixen en el que l'art pot esperar
d'aquesta contemplació de la bellesa, expandint-se lliurement en el joc.
Però aquesta contemplació, aquesta mirada o aquest record complaents,
seran sempre tan castos?

S

Per creure-ho, cal simplificar ara la psicologia de l'atenció i del costum. E l costum esmussa l'atenció. E l costum esdevé inconscient. Sens
dubte. Tot amb tot, l'avesament a un objecte qualsevol no disminueix
forçosament l'atenció a un objecte semblant. Sovint, al contrari, aquesta semblança imperfecta la desperta i l'agusa. D'altra part, si el costum
éa romput, l'atenció atreta cap a un altre objecte, l'habitud contradita,
l'espectacle i l'acció, sense esdevenir nous altra vegada, sol·licitaran noviuuenl l'atenció. Tot contacte reprès, tota readaptació al present és
aixi. Després d'una absència d'alguns dies, en entrar en la nostra cambra hi donem una mirada. Si ens hem servit d'una màquina d'escriure
d'un model lleugerament diferent, ens cal reconèixer la nostra i fins
ela nostres dits vacil·len. Doncs bé, hom no podrà practicar el nudísme
com a esport sinó de tant en tant. La vida civilitzada ens reprèn, recobreix i embulla les imatges, desfà i combat els costums. L'espectacle
serà sempre nou. Però encara hi ha més: l'atenció i el costum s'expliquen per les tendències que aquelles suposen o interessen. La tendència és primer. No és, deia Spinoza, que nosaltres vulguem les coses perquè són bones; són bones, perquè nosaltres les volem. L a llei val per a
I atenció com per al desig. E l que ens interessa és el que es relaciona amb
la nostra naturalesa. Doncs be, l'instint profund, espiritual i carnal, que
ha d'assegurar la continuïtat de la vida, manté tesa la nostra activitat,
ens mou fins i tot quan refusem de donar-li satisfacció. Sempre poderós
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desperlant-se del seu son i dels seus ensopiments, no necessitant arribar
a la claredat de la consciència per a moure'ns amb eficàcia, dóna de
nou un interès inèdit als records usats, a les imatges revellides, amb
molta més raó a les percepcions que tenen la força de convicció de la
realitat i la novetat original i imprevisible del singular, i És, doncs, verament necessari d'explicar que la nuesa vivent és altra cosa que la
nuesa d'un estàtua?

requerida per l'acció. Sigui; encara que tot esport no ocupa potser
igualment l'atenció ni l'exigeix actual i aplicada. Encara cal preveure
que tot esport comporta certes pauses, sobretot si és enèrgic, i que després de l'exercici i del joc, hi ha distensió. Sense anar fins al nudisme
integral, aquest abellir-se a l'ajaçament sobre la sorra de les nostres
platges, ipot ésser favorable a la disciplina de la imaginació i al domini dels sentits? E s tracta, se'ns contestarà, de multituds sense cap
cohesió ni regla; el camp nudista és molt diferent. Però cal no tenir
cap mica d'experiència del simple campisme per no saber que en els
adolescents mes ben formats i més segurs, hi ha moments de cansament o de repòs, en els quals, sense una fermesa ben vigilant, fàcilment
es passaria de la distensió a l'abandó. í.No és, doncs, una quimera de
pensar que en els camps nudistes un xic prolongats, multiplicats i sobretot oeneralitzas, aquests moments perillosos no es presentaran mai?
No parlem d'ociositat; la paraula sona malament. Hom voldrà concedir-nos que aquesta intenció essencial al naturisme, de rebutjar com a
costums ficticis i prejudicis deformants certes traves i recels morals,
no faci perillós el simple repòs. No justilicant-se més que per l'optimisme d'on procedeix, aquesta intenció d'ingenuïtat implica la convicció
que la disciplina dels costums no és pas tan difícil com això, i que la
voluntat, no estant amenaçada, no té per què guardar-se tant.
Es paradoxa], encara que evident, que la psicologia naturista es trobi
tan lluny de la naturalesa. Ignora o oblida les tendències. Aquestes,
tanmateix, subsisteixen; i per això és fals que la curiositat pugui ésser
satisfeta, la imaginació apaivagada, el record regulat, l'atenció cansada
o per sempre més dirigida per la franquesa del nudisme integral. Per
aquesta psicologia d'idees clares, la vida natural seria ben prompte racional i moral sense cap esforç, perquè el coneixement segur de la naturalesa, i del seu ordre penetra i disciplina la sensibilitat. Veure l'ordre seria acceptar-lo. Envellit de Plató ençà, aquest error no ha esdevingut veritat.
Aquest mateix intellectualisme el retrobem en l'anàlisi del pudor.
Aviat és dit que el pudor no és el sentit moral, aviat s'ha consentit en
la seva desaparició. Per esmortir les nostres recances, prevenir les nostres resistències, hom s'esforça a no veure en ell més que una emoció
que amb el seu torbament ofusca el judici i trava la llibertat. Però el
pudor no és pas aquesta emoció, ni un reflex de defensa, ni una habitud
social. Es una reacció complexa, una actitud on l'anàlisi distingeix sentiments barrejats amb sensacions, judicis implícits també i anticipats.
Sense emprendre aquesta anàlisi delicada, basta, per al nostre designi,
d'assenyalar que aquesta qüestió és menys simple del que hom pretén,
ue hi ha un pudor en l'home com en la dona, que tota reserva gelosa
e la pròpia intimitat física o moral no és pas forçosament un atrinxeramenl contra certs atacs, que si el pudor precedeix la reflexió que el
justifica, no és pas, tanmateix, irracional; en fi, que hi entra tant i més
de respecte que de vergonya. Ací, sobretot, la psicologia naturista és
curta. D'altre part, nosaltres ens neguem a condemnar sumàriament tota
mena de vergonya. Hi ha una vergonya del mateix cos, injuriosa per a
la Creació i per a la Redempció, que l'Església ha rebutjat sempre com
una desviació de la puresa, un espiritualísme adulterat. Hi ha una ver-
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gonya bastant tèrbola, empegiieïment obscè que prové de les relacions
i aproximacions de diverses funcions que nan estat explotades: cal
dominar-la. Però la vergonya, que el pudor cristià ha de conservar,
és la dc ics revoltes de l'instint, la de la nostra secreta complaença en
el desordre. Que una dona s'avergonyeixi dels pecats dels quals ha pogut ésser ocasió innocent, de les mirades sostingudes o massa flamejants, dels pensaments i cobejances que borinotegen al seu entorn, insectes feixucs dintre un aire enrarit, ho trobem del tot natural. Pel fet
de no experimentar ja aquest sentiment de vergonya, ^tindrem un sentit
moral mes ferm? Però, i què és un judici moral que no és, al mateix
temps, un sentiment? L a consciència no es pronuncia sobre l'amor com
la intel·ligència sobre una proposició geomètrica. Hi ha en el pudor un
respecte i una temença de l'amor, del seu misteri. Perquè no és cert
que l'amor sigui una cosa tan senzilla i que la raó no tingui a fer més
que constatar unes lleis asseguradores de la continuïtat de la vida.
Torneu l'home a la naturalesa i al seu ordre únic, al si d'aquesta immensa i fecunda primavera que prodiga les flors i multiplica els animals.
Sigui. Resta, però, que un infant no és ni una flor, ni un animal qualsevol. En la jungla on s'ha perdut, Mowgli és «el petit home», i per bé
que ell ho ignori, la jungla no sap. L'home no és un ser com els altres.
Ho és tan poc, que el pensament cientifle, raó afeixugada per la mateixa matèria que solleva tractant de penetrar-la, resta esbalaït davant
de l'aparició de la inteUigència i s'escandalitza dc les iniciatives dc la
llibertat. Ara bé, en la intenció de l'amor, hi ha aquest nou infant que
obre un ulls intelligents, un destí espiritual que comença, una ànima
compromesa i per tant la terrible responsabilitat del pare i de la mare.
Hom comprèn que l'home tremoli davant l'amor i que el pudor sembli
una feblesa. No, no acceptem tan fàcilment que es fongui a la calor del
sol. No és pas que ens deixem fàcilment enganyar per les ganyotes de
la hipocresia, dels candors fingits. Però, guardem-nos que sota el pretext de desemmascarar ïarluf, nom vagi massa de pressa a burlar-se de
les virtuts sòlides, encara que de vegades resultin ridícules! £s per això
que no volem concedir que entre el semi-nudisme i el nudisme integral
la discussió versi sobre alguns centímetres de roba. Aquest tros de roba
és una voluntat manifesta de puresa; l'acceptació d'una disciplina.
No és pas que els nudistes no afirmin clarament aquesta voluntat i
que nosaltres sospitem de llur lleialtat. Tanmateix, la nostra discussió
ha de fer palès que aquesta voluntat lleial és temerària. Hom ens respondrà que les raons no valen res contra els fets i que l'experiència del
nudisme ha provat la seva moralitat. Per molt recos que sigui d'haver
de criticar testimonis evidentment sincers, tenim el deure de determinar-ne el significat i l'abast, i Què vol dir aquesta puresa en les actituds
i en les mirades en els camps nudistes? Perquè en les publicacions oficial i controlades de tal o tal grup naturista. Viure, per exemple, hihem trobat algunes fotogralies que no eren pas il·lustracions de la innocència cristiana. ;.Ès que aquestes fotografies no són també uns testimonis? Doncs bé, el text hi afegeix, de vegades, un comentari que descoratja tota benvolença. E l 15 de juliol últim, hom podia llegir:
«Així, els últims cinquanta anys han marcat a Europa la reacció
contra tota disciplina tradicional o revelada; a la cultura intensa de
l'esperit i del sentiment han estat oposades la cultura del cos i la llicència sensual. Al cilici dels monjos, a la castedat rigorosa ensenyada
per les Esglésies, al classicisme dels professors han succeït la investigació dels problemes sexuals, de Freud a Vachet, l'esport en totes les
seves formes í el nudisnu- d llébert a de Mongeot.>
Unes ratlles semblants imposen la reserva. Tot amb tot, ací es tracta
d'una agrupació que té una disciplina. 6Què direm, doncs, o què podrem
esperar d'un nudisme, fins d'un semi-nudisme, estès i generalitzat? E l
semi-nudisme, en efecte, ja no és res d'excepcional, i sigui prop del
mar, o a la muntanya, s'exhibeix, quan no es desferma. Mentre amb
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alguns infants i alguns joves, recorríem els paratges cars al doctor Ponce!, aquells paratges que assolellen i perfumen la memòria per sempre
més, ens succei de trobar alguns passejants amb tan poc vestit com correcció. Quant al nudisme integral dels infants, es practica lliurement,
sense que hom sembli sospitar que si l'infant és innocent i els seus pares, no és segur que l'espectacle del seu càndid impudor sigui inofensiu per als adults i sobretot per als adolescents que passin per aquell
lloc. És molt probable que no ens quedarem ací. L a força del moviment
accelerada per la propoganda enderrocarà les barreres i esborrarà els
límits dels camps. Doncs bé, d'aquesta extensió amb tots els perills que
comporta — perquè una massa disciplinada en la distensió és una quimera—, aquells nudistes que la temen i la condemnen no poden, tanmateix, declinar-ne tota la responsabilitat. Llur critica de la moral rebuda tendeix a desacreditar-la com una amalgama de prejudicis, d'hipocresies, de rutines, de toixeses i d'errors. I , sobretot, l'afirmació repetida
de llur optimisme persuadeix de córrer l'aventura.
Car és una aventura, tan cert. Hom es creu sortir per una demostració, un passeig militar, i és la guerra de Troía la que comença. No es
tractava sinó d'obrir les nostres finestres i «suprimir algunes peces de
roba», de retrobar l'alegria d'ésser sa, de prendre unes vacances de
civilització, d'escapar-nos per a tornar. E s tractava de l'esport. Però
aquest modest naturisme ha trobat en el seu camí la vella moral que
semblava engrunyída amb la higiene i tot explicant-se amb ella, ha
descobert que, sense saber-ho, era una filosofia. D'ençà que els homes
han inventat la dialèctica, el resultat de llurs disputes ha estat sempre
aquest: fent l'oposició, hom pren coneixement del que hom és. iQuè
hem de pensar d'aquesta filosofia? «.És, d'altra part. tan ferma i única
que calgui acceptar-la o rebutjar-la tota? Repugnem absolutament a la
«llicència sensual»; i teníem raó, ho sentim així, de voler retrobar la
naturalesa. Mancaríem de coratge o de lògica? No ho pensem pas, però
la lògica d'un cert naturisme no és més que aparent i sofistica. Perquè
no és possible que aquesta oruga hagi sortit d'aquella papallona.
HI
Reprenguem el començament. L'acord, molt generalitzat entre metges, moralistes, sociòlegs, filòsofs, educadors sobre les desviacions i els
excessos de la nostra civilització, sobre la necessitat, per viure sanament,
de viure més naturalment, hauria d'ésser unànime. Si hom defineix el
naturisme com un retorn sistemàtic a la naturalesa de la qual ens hem
allunyat, cal aprovar-ne la intenció. I ja sabem que és impossible d'obrir
totes les finestres sense que es trenquin alguns vidres i sense que batin
les portes. Es per dir que no condemnarem el naturisme per exageracions
inevitables.
Però com que aquest mot pertanyia primerament al llenguatge mèdic,
sembla com si volgués persistir un malentès aue pot ésser evitat. Consisteix a deixar entendre que una crisi general de civilització amb tots
els problemes que planteja a la reflexió, podria reduir-se a una qüestió
d'higiene, que la higiene podria esdevenir una sociologia i una moral.
El doctor Poncel desconfia d'aquesta il·lusió de la qual certs homes de
bona voluntat no sempre s'han guardat. Si ofereix el concurs de la seva
competència professional als moralistes, per exemple, o bé als educadors, que farien mal fet de no acceptar-lo, no és que es cregui capaç,
com a metge, i per aquesta sola competència, de resoldre problemes de
moral o d'educació. Constantment fidel al seu punt de vista, no proposa
més que un naturisme hipocràtic. Hem declarat francament que ens
separàvem d'ell, després d haver-lo seguit, i que no acceptem les seves
conclusions sobre la pràctica del nudisme. En efecte, ens sembla que,
persuadit dels beneficis del nudisme com a esport, en minimitza els
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perills morals; que, sense oblidar el pecat original, professa un optimisme que no concorda tan fàcilment com això amb l'experiència. Però
mai no ha pretès de transformar el seu art de trobar-se bé per mitjà
d'una vida sana en una filosofia, i encara menys en una religió. N'hi ha
d'altres que no tenen, ai!, aquesta modèstia o aquesta saviesa. Mens
sana in corpore sano. Certament! És l'expressió d'un ideal, d'una veritat pràctica també, perquè la perfecció del cos no és indiferent a la
perfecció espiritual. Aixo no vol dir ni poc ni molt que la salut sigui
idènticament la virtut, ni que li sigui necessària, encara menys que la
higiene pugui ocupar el lloc de la moral. A l'ombra de comparacions
clàssiques, perquè la societat és un organisme i perquè hi ha una salut
social, no anirem a caure en el ridicul de confondre la medicina amb
la sociologia? Socialment és cosa útil i benefactora que la vida esdevingui sana, però aquesta higiene necessària no resoldrà per si sola el
problema complex i total de la nostra civilització. E n dir que l'acord
hauria d'ésser unànime sobre la necessitat de tornar a la naturalesa,
voliem dir, sens dubte, que la nostra vida és malsana, però emetíem
un judici de conjunt sobre una societat que menysprea altres lleis que
les de la fisiologia. Encara que obeissim a totes les prescripcions del
naturisme hipocràtic, inclòs el nudisme com esport, la nostra vida no
seria pas per això plenament natural. I si és urgent que s'hi torni, hom
haurà de concedir, per no retreure més que aquest exemple, que és
d'una urgència molt més immediata, en nom de la naturalesa, de tornar
la mare a la llar, que no pas que se'ns permeti de viure nus de tant
en tant, suposant que la naturalesa així ho desitja. Per resumir, el naturisme mèdic no es una filosofia naturista que pugui bastar-se.
La reserva i de vegades la malfiança, són, doncs, justificades, puix que
la pràctica prendrà el sentit de la doctrina en què es recolzarà. <,Se'ns
respondrà que no es tracta més que d'esport i que l'esport es passa de
la filosofia? Per ésser reflexiu, raonable, ço que és suficient, no és necessari, en efecte, que l'esport prengui partit entre les metafísiques. Hom
pot crear una filosofia de l'esport com del joc, però el joc i I esport no
són conclusions d'una concepció sistemàtica de la vida. E l naturisme, al
contrari, és filosòfic d'intenció, puix que enclou, com ho hem vist, una
critica de la nostra civilització, una voluntat de reforma i de reacció.
Kn mirar-lo de la vora, hom veu que el naturisme mèdic, encara que
pugui haver-hi acord sobre les seves prescripcions essencials i llurs
raons, no és pas el fonament indiferent sobre el qual es basteixen unes
filosofies en pugna. Kn lloc d'esdevenir una filosofia, aquesta o aquella,
l'esport naturista és aquest o aquell, segons procedeixi de tal o tal filosofia. La qüestió inicial torna, doncs, a plantejar-se: <.A quina naturalesa es tracta de tornar? Ara bé, hom distingeix almenys tres naturismes que estan en oposició entre ells.
Kl veritable nom del primer és naturalisme. En el sentit ètic, el naturalisme és la «doctrina segons la qual la vida moral no és més que
el prolongament de la vida biològica; i l'ideal moral, l'expressió de les
necessitats i dels instints que constitueixen la voluntat de víure>. E l
Vocabalaire technique el critique de la Philosophie, del qual trèiem
aquesta definició, la fa seguir d'una citació de Fouillée declarant que
el «ver idealisme no es diferencia del ver naturalisme». Però en una
nota recollida en les observacions, Lachelier protesta contra aquesta
identificació: «La qüestió per a les societats com per als individus està
entre ésser simplement o viure i produir quelcom que els ultrapassi, que
tingui un valor universal, com art, ciència, filosofia; entre ésser governat senzillament pel voler viure o ésser governat per les idees, en el
sentit de Plató. 1 io crec, contràriament a M. Fouillée, que aquí hi ha
una oposició irreductible.» Ens sembla que hauria d'haver-hi acord a
afirmar aquesta oposició i que les vacil·lacions perquè hí sigui són degudes sols a la temor d'ésser injustos amb el naturalisme, de semblar
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cap dificultat a reconèixer que hi ha un ideal del naturalisme que consisteix a preferir la veritat nua de la naturalesa a la seva interpretació,
transformadora o deformadora, per l'home. Oposa la bellesa d'un ordre
necessari que ens conté i se'ns emporta amb el seu impuls fecund, a la
d'un ordre contingent que seria obra nostra. Perquè l'esforç per a realitzar aquest ordre contingent és una acusació de desordre llançada
contra la naturalesa. És més sensible a la unitat de l'instint i de la raó
que a llur conflicte. És un ideal que rebutja l'idealisme en nom de la
veritat. A la moral naturalista respon llavors una estètica que la mateixa
obra defineix així:
«La doctrina que proscriu tota idealització de la realitat i que fins
s'esforça per reacció a posar en valor sobretot aquells aspectes de la
vida ordinàriament apartats per baixos i grollers, allò que en l'home
prové de la Naturalesa i li és comú amb els animals.»
Ètica o estètica, el naturalisme és ben bé un culte de la vida. No es
redueix, això no obstant, a una higiene, perquè aquesta no és més que
un art, mentre que el naturalisme és una doctrina sistemàtica, una concepció de la naturalesa i de la humanitat. Però la higiene hi té un va^
lor moral, aquell mateix que altres doctrines reconeixen a l'ascetisme;
és un mètode de perfecció.
El naturalisme pot no ésser, i no és, sovint, més que una tendència,
reflexiva, altrament, i apuntalant-se en algunes raons, i que esdevé filosòfica des del moment que hom pren consciència de l'afirmació central
que unifica sentiments i judicis, la bellesa i la santedat de la vida en
ella mateixa i per ella mateixa. Llavors hora s'adona que les oposicions
i les posicions del naturalisme concorren igualment a definir-lo.
«Anticristianisme, antikantisrae, primacia moral de la vida i de la
perpetuació de la vida; homogeneïtat dels fins humans i dels fins animals; evolucionisme; primacia intel·lectual de les ciències experimentals; eudemonisme i optimisme; a què cal afegir ordinàriament l'empirisme i l'agnosticisme» *.
Sense prosseguir una anàlisi que seria infinita, fixem-nos en el lligam que hi ha entre aquest optimisme i aquest anticristianisme. E l que
el naturalisme rebutja del cristianisme no és sobretot el sobrenatural
com a tal, encara que hi hagi un racionalisme naturalista, sinó més
aviat el dogma únic i doble del pecat original transmès i de la redempció necessària. No vol sentir a parlar de naturalesa caiguda, i per tant,
d'una moral que significaria mortificació per tal d'ésser redreçament
de la naturalesa. Concedeix a l'instint i a les tendències la confiança
que l'optimisme cristià no concedeix més que a la gràcia. I com que
hi ha dos optimismes, hi ha també dues alegries, una alegria de desplegament psicològic i fisiològic sense traves i una alegria d'alliberació espiritual per disciplina.
Doctrina de desplegament i d'espontaneïtat, és impossible que el naturalisme no sigui un individualisme. La discussió entaulada sobre el
sentit del sociologisme de Durkheim, el dret d'anomenar-lo un naturalisme perquè substitueix el voler viure dels individus per un altre voler viure, el de les societats, creiem que hauria demostrat, si hagués estat
prosseguida, que aquest sociologisme que mortifica l'egoisme de cadascú, subordinant els fins individuals als col·lectius, va a parar a la consagració d'un individualisme i un egoisme de les societats. L'oposició
entre les ducs doctrines no és, doncs, més que aparent, i l com podrem
deixar de reconèixer el principi mateix del naturalisme en aquesta afirmació de Durkheim: «Cada tipus social té la moral que li és necessària.
1 Vocabulaire technique et critique de la Plulosophle per André Lalande,
Naturalisme, Critique.

160

LA PARAULA CRISTIANA

com cada tipus biològic té el sistema nerviós gue li permet de mantenir-se»? Que aquest individualisme no emboqui forçosament en l'anarquia, ho concedim de bon grat. Però és indiscutible que hi tendeix i
que la submissió a una disciplina repartida, si la realitat la imposa, no
es justifica lògicament.
Resta ara a decidir si el naturisme modern no és i no pol ésser més
que una nova forma d'aquest vell naturalisme, o (és tot u) si el naturalisme té el dret de confiscar el moviment naturista, perquè un retorn
a la naturalesa no seria possible més que en virtut dels seus principis
i en nom seu. Perquè aquesta pretensió fos fundada, caldria que els
mals actuals que nosaltres patim i que exigeixen aquesta reacció vinguessin del menyspreu d'aquests principis. Llavors la veritat oblidada
i retrobada ens guiaria. Doncs bé, d'un cop podem descartar aquest
naturalisme que és el sociologismc, perquè per ell, tota societat és igualment natural i té el mateix dret d'esser la nostra societat industrialista
com les altres, el desig de les quals de viure com les feres seria respectable. Quant al naturalisme antic i nou dels individus, el seu plany
contra la nostra civilització moderna no és acceptable. E n efecte, aquesta civilització que avui es gira contra ell, prové d'ell. Les lleis naturals,
morals, psicològiques, fisiològiques, han estat menyspreades, i la nostra
vida ha esdevingut el que és pel refús sistemàtic de tota violència en
nom de l'instint, de la voluntat de viure, del dret a viure la seva vida.
Sota el nom de liberalisme, el naturalisme ha regit la nostra economia.
Per tots els mitjans i per lots els camins, hom ha cereal el major benestar, el més ampli i el més flonjo confort, la supressió de la pena i del
treball. Les necessitats satisfetes s'han fet més imperioses. Tant més
que, pel plaer de satisfer-les, hom les ha excitades, les ha convidades a
l'exigència quan hom no es vanava d'haver-ne creades de noves. L a
nostra civilització és l'obra de l'afany de plaer i de puixança. Quan els
naturistes protesten i volen tornar-nos a la naturalesa i a les seves lleis,
jutgen la nostra civilització, però també jutgen aquest afany; els critiquen per reflexió. Però el naturalisme conseqüent amb si mateix no té
el dret de formular aquesta critica, perquè és un empirisme moral i
científic, una submissió de la raó al fet i a l'instint, un refús doctrinal
fet a la reflexió de deixar-li el control de l'espontaneïtat.
Hom dirà, tal vegada, hom diu, que aquestat primer naturisme ha estat
falsejat. Al principi feia de la salut «el valor fonamental». Però el desig
de fruir de què parlàvem més amunt, l'abandó a l'instint, ha produït
la vida malsana. Kn nom de l'instint, en realitat en contra d'ell, hom
ha preferit la vida fàcil a la vida sana, a la salut el plaer. E l mal prové,
es diu, del fet que hom ha substituït el voler viure manifestat per les
necessitats materials i pels instints purs, per rambició de tendències
adquirides, que ens allunyaven cada vegada més de la simple felicitat
biològica. L'unic naturisme autèntic seria aquell que ens tornés a aquella vida i a' aquella felicitat úniques naturals, que condemna com sobreafegida tota altra tendència que no sigui desig biològic de viure, que fa
responsables la civilització i la societat de la perversió de l'home i de
la desgràcia amb què l'expia, i que, finalment, retreu a la intelligència
d'haver falsejat l'instint i d'haver creat la vida civilitzada. Intrèpid en
les seves conclusions i en els seus anatemes, constant en els seus desigs,
aquest naturalisme invoca el patrocini de Rousseau, del qual, el romanticisme naturalista no ha estat, per timidesa, més que un deixeble infidel 2.
iQuè cal pensar d'aquest segon naturisme i del dret que tindria de
captar el moviment de retorn a la naturalesa?
2 Que hom no vulgui veure aci un judici de conjunt sobre la filosofia de
Rousseau. Observem senzillament que aquest naturisme es recolza en ell. "Ela
cèlebres Dlscours U hi donen algun dret.
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No voldríem pas envestir un moli de vent. Pot molt ben ésser que
ningú no hagi sostingut abans, ni sostingui avui, sense temor i sense
atenuants, aquesta condemnació peremptòria de tota civilització aue és
el segon naturisme. Tanmateix l'experiència ha donat de vegades la raó
al candor i ha obligat a admetre que certes doctrines excessives eren
realment pensades i fins viscudes. Encara ahir, aquells qui es prenien
seriosament el bolxevisme o el hitlerisrrte passaven per càndids, si no
eren tractats d'alarmistes. Per altra part, ni aue fos cert que el sistema
lligat de les conseqüències no hagués, estat deduït dels principis naturistes, no per això aquests principis, que tants esperits sorprenen i sedueixen, deixarien d'existir. Ara, llur prestigi deriva de còmodes imprecisions. Res de més clàssic, en efecte, que la doble oposició de la naturalesa a la civilització i a l'art. I res de més legitim, a condició de no
oblidar que una paraula té diverses accepcions i de no sobreentendre
que allò que no és natural en un sentit restringit pel context, no és, ni
poc ni molt natural, i fins és contra naturalesa.
La naturalesa no és dada a cap ésser vivent, sigui el que es vulgui,
perfecta i immutable de naixença, talment que només li calgui mantenir-se immòbil durant un temps indiferent; sinó que es realitza progressivament per una evolució espontània, esdevenint una altra sense
deixar d'ésser la mateixa. Si les mares pateixen de veure créixer llurs
fills, hom no dirà pas que l'infant que creix i esdevé un home es revolta contra la naturalesa. Una virtualitat, una tendència, un instint, un
do, són naturals, i per tant, ho és també llur desenrotllament. Per a
condemnar el pas de la vida primitiva a la vida civilitzada, el naturisme hauria de demostrar que aquest pas no és espontani. ;.Però, com ho
seria, si les tendències de que prové són innates? Ara bé, una de les
més segures adquisicions de la psicologia contemporània és aquesta:
l'home no esdevé social, hi neix, ho és interiorment. Malgrat la relativitat de les seves formes, l'organització social respon a una necessitat:
la perfecció personal de l'home és la d'un ésser social. No tenim per
què insistir i establir que la familia, sigui la que es vulgui la seva primacia, encara que sigui natural en un sentit radical i gairebé únic, no
pot bastar, perquè altres societats són també naturals, perquè els caràcters ètnics, per exemple, són innats, perquè la psicologia professiosentit més general, és natural, ham de prevenir-nos, doncs, contra aquesperfecció de la vida social que és una civilització, és obra de la intelíigència, i la intel·ligència és natural, tant que fabriqui eines, com que
creï una ciència obrera, que és un art, com que tracti solament de comprendre, o, en fi, que organitzi la vida segons un ordre racional. Els
excessos o els errors de la raó no proven res contra ella; tant més tenint com té sobre l'instint aquesta superioritat de poder reflectir-se i
regularitzar-se, ço que és impossible a l'instint. Però si l'art, pres en el
sentit més general, és natural, devem, doncs, prevenir-nos contra aquesta altra pretesa oposició entre la naturalesa i l'art, i que, gràcies a l'illogisme de la nostra llengua, va a parar a una oposició més sumària
encara entre el natural i l'artificial. E n anomenar-la artificial, /.es vol
caracteritzar una invenció que no s'entrebanca amb el control de l'experiència, una imaginació sense consistència i sense veritat, l'obra d'un
esperit i d'una voluntat que han perdut la funció de la realitat? Llavors,
l'oposició és entre la mentida i la sinceritat. Per manca d'un altre adjectiu, és anomenat artificial allò que és fabricat o produït per l'home?
L'oposició esdevé la de la naturalesa perfecta per la raó davant la naturalesa que esperava aquesta perfecció.
És ací que el naturisme protesta, no volent admetre que l'art pugui
ésser superior, més bell o mes ver que la naturalesa, que pugui haver-hi
un progrés de la naturalesa degut a la raó. És aci, igualment, on aquest
optimisme es gira contra ell mateix, transformant-se en un trist pessimisme. Perquè, a la fi, l'hóme és quelcom d'aquesta naturalesa excel·lent,
tan excel·lent que és imperfectible. L a seva psicologia no és menys na11
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liva. menys natural que la seva fisiologia. És un animal intel·ligent que
pensa, amb la mateixa naturalitat que respira. I, tanmateix, ino podria,
doncs, obeint els impulsos de les seves tendències, fer altre que sortir
de l'estat de perfecció i de felicitat en què era nat? I la naturalesa és
dolenta fins al punt que l'home no pugui no voler sortir-ne, esdevenir,
Mousseau i tot, «un animal depravat»? E l treball de la humanitat, tants
sofriments i tantes penes sobre les quals tantes nits han passat, és va?
No hem caminat més que per extraviar-nos? L'ideal d'aquest optimisme
que aclapara l'home per millor exaltar la naturalesa es resol en un immobilisme.
No volent decididament saber res amb cap naturalisme, haurem,
doncs, de renunciar a tornar a la naturalesa? Hom voldria forçar-nos a
escollir entre dos abandons igualment covards i desesperats: l'abandó a la
raó que desvarieja. i l'abandó a l'instint que no raona. E l dilema no és
pas intimidant. Altres, que certs naturalistes coneixen bé prou, tan bé
fiue sospesant llur autoritat voldrien persuadir-nos que són dels
llurs, l'han sobrepassat. És un educador, Baden-Powell, i el filòsof del
Llibre de la Jungla, Rudyard Kipling. Un i altre professen la necessitat
Úd retorn a la naturalesa, i, per tant, són naturistes, ja que hi ha naturisme del moment que hi ha retorn sistemàtic a la naturalesa. Amb ells,
tot amb tot, si no sempre, ai las!, amb llurs deixebles, som lluny del
naturalisme. E n lloc d'una filosofia de distensió i de vacances, una filosofia d'energia tesa i de servei. En lloc d'una filosofia de l'instint, una
filosofia de la voluntat reflexiva. És un tercer naturisme i sobre el qual,
malgrat els nostres dissentiments referents al nudisme i a la seva innocència, estem d'acord amb el doctor Poncel.
Es defineix per reacció. Ara bé, de la nostra civilització, tal com és,
en són responsables alhora el racionalisme i el naturalisme. E l primer,
menyspreant la intel·ligència en nom de la raó, ha pretès de construir la
societat com hom dedueix una geometria. Irracional, l'experiència que
no se sometés, per la mesura, a la lògica del nombre. Irracional, tota
tradició, com tota història, perquè solament el necessari és racional.
Irracional, qualsevol ordre social, que per no haver estat creat a priori,
no té la claredat tallant de les idees clares. Irracional, tota jerarquia
que no sigui la de les intel·ligències avalades per uns exàmens. Irracional, l'educació si no es redueix per ella mateixa a la instrucció que no
té per què inquielar-se de famílies, sexes, regions i altres semblants
dades purament de fet. Mentrestant, en nom del respecte degut a l'esiontaneïtat i a l'instint, el naturalisme ajudava el racionalisme a desliurar-se de tota trava declarada irracional, per girar-se després contra
el seu aliat i preguntar amb quin dret la raó i la societat racionalista
imposarien llur ordre i llurs lleis. D'aqui prové la nostra civilització, i l
seu irrealisme científic, el pes del llibre sobre la intel·ligència i el de la
màquina sobre la voluntat, l'erudició morta reemplaçant la tradició viva,
el culte de la inestabilitat, de la improvisació, de l'anonimat, el govern
degenerant en administració, la ignorància de la llei confosa amb la
violència, l'esclat dels llums manllevats conspirant amb els fums espessos per a amagar el cel i Déu.
Es hora que Mowgli sigui recollit pel clan de Seesnee. Ja que els
homes han oblidat els grans mots d'ordre i de felicitat, que l'infant creixi com un llop! Però si tenia la il·lusió que la llibertat és la independència de tota llei, si escoltava la xerrameca del poble dels arbres, l'experiència comentada pel prudent Baloo el desenganyarà ben prompte.
Tot ésser, en la jungla, té la seva llei, i aquestes lleis que s'ignoren elles
amb elles formen un ordre únic. E l cadell d'home les acceptarà sense
gran esforç perquè amb els grans mots mana a aquest ordre que es posi
al seu servei i ningú no sosté la seva mirada sense pestanyejar. Però
un jorn vindrà en què aquest senyor independent descobrirà una nova
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llei altrament exigent, quan s'adonarà que no és un llop, sinó un home.
Akela ho havia dit al vespre del triomf sobre el gos roig, quan l'adolescent protestava amb orgull que ningú no el foragitaria de la jungla:
«Mowgli foragitarà Mowgli». I mentre s'allunya l'adéu de la pantera, l'home emprendrà el seu cami, cap a la llar, envers la dona i l'infant.
Bastirà una casa.
Le veritat filosòfica d'un poema desborda tot comentari. Això no vol
dir que l'explicació sigui lliure de basar-sc sobre un contrasentit, ço que
hom fa, tanmateix, quan hom veu en Mowgli «el bon salvatge». Tota
l'obra de Kipling diu bé prou que aquest infant, que lluny dels homes
aprèn el que és ésser home i l'amo de la naturalesa i que s'avé amb la
seva grandesa, existeix, que és el colonial, soldat, explorador, sang sempre rejovenida en les venes de la vella Anglaterra. Però, Baden Powell
es un d'aquests colonials, preocupat també, de l'esdevenidor del seu
pais, convençut que aquest depèn de l'educació. Aquell qui ho oblida,
s'exposa a no entendre res del «scoutisme» d'aquest descobriment de la
jungla a les portes de les ciutats, on els homes menuts aprendran amb
Baloo els grans mots. Perquè cal que hi hagi el vell ós, la intel·ligència
traient de l'experiència el millor del passat, la tradició. Ni Baden Powell, ni Kipling, no creuen que n'hi hagi prou amb abandonar la ciutat
per reesdevenir assenyat, amb alliberar-se de traves absurdes per a retrobar les veritables lleis. -La naturalesa no posseeix cap virtut màgica
i r«scoutisme» no és un mètode simple, o un encantament. Quan Mowgli torna per clavar la pell de tigre en la roca del consell, el clan delmat i malaurat l'aclama; sense abandonar la jungla, els llops han perdut les lleis juntament amb llur vell cap i volen ésser manats de heli
nou per esdevenir altra vegada un poble lliure. Aixi com Baloo era necessari a l'infant amb la seva saviesa, a vegades amb la seva gran pota
peluda. r«scoutisme» no val més que el que val el cap, llei vivent. L a
disciplina interior i la disciplina exterior han d'unir-se, els magisteris
de la naturalesa, de la raó autònoma, dels caps. Som lluny de l'individualisme, sigui revolta contra la societat, sigui ruptura amb l'experiència humana i amb el passat. Encara som més lluny d'una filosofia de l'instint, d'una moral del voler viure biològic. La filosofia del Llibre de la
Jungla és un humanisme, l'afirmació de la reialesa de l'home dintre la
naturalesa i sobre ella, si coneix la seva grandesa i accepta la seva responsabilitat. Fins quan pren la forma d'un joc, i les seves lliçons les
d'un conte, aquest humanisme és exigent. No, no, la vida no és un joc,
i el joc formador que prepara per a la vida no és una diversió. L'educació de Mowgli no és una educació fàcil i sense llàgrimes. I si es tracta
de la nostra vella Europa, i no ja d'alguns infants, no creiem que l'ordre
social hagi de reaparèixer sa. perquè amb els nostres vestits haurem
deixat caure la nostra mentalitat de civilitzats.
Hi ha, doncs, un retorn a la naturalesa que no implica cap naturalisme en la seva critica de la nostra civilització. Kipling i Baden Powell
en són testimonis; els hem citats perquè un naturisme naturalista s'esforça a confiscar-ne la influència. Però la nostra història francesa és
prou rica en testimonis irrecusables. Que hom ens permeti de no recordar més que un mort, aquell que retrobà el Déu que el seu avi havia
renegat, i un vivent, Liautey, el constructor. Colonials, encara. Doncs
bé, si hom pregunta d'on li ve a la vida colonial aquesta virtut de rejovenir i renovellar una raça, hom observarà que al mateix temps que
deslliga i allibera de molts prejudicis, de rutines tímides, d'associacions
bones i fetes d'idees, de suports presos sobre els altres o sobre màquines
o institucions, obliga a assumir la responsabilitat personal_ del propi
judici i de la pròpia decisió, ço que equival a dir que obliga a ésser
home. Pensi's ara com es vulgui sobre r«scoutisme», mètode singular
que no és per a tothom, creiem, però, que cal retenir-ne aquesta idea
fonamental: posar els infants en l'obligació de judicar i de voler per
llur propi compte, car és per tal de forçar-los-hi que Baden Powell els
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empeny cap a una jungla a la seva mida. És evident que per a obtenir
aquest resultat DO.és necessari d'embarcar tots els infants cap a les colònies, ni tan sols de fer-los fer campisme.
Queda, doncs, que aquest naturisme que acceptem perquè no conté
cap error positiu i perquè salvaguarda la grandesa espiritual de l'home, no pot bastar, tal com és, per a un cristià. Mesurat en Montaigne,
heroic en Kipling, l'humanisme pur, ho sabem per la fe, és inconsistent.
Perquè hi ha el pecat original i l'ordre pertorbat. A la perfecció natural, estable, li cal la gràcia sobrenatural. I el nostre ideal és la perfecció
de l'home redimit, restablert en possessió de la vida divina.
Ja és hora d'acabar aquesta llarga discussió. Naturalisme, no. Retorn a la naturalesa, si. Que aquest retorn exigeix tota una higiene i
que es desplega en esport, si, encara. Però aquesta higiene no serà humana, i cal que ho sigui si vol ésser natural per a nosaltres, més que,
si en lloc de pretendre bastar-se o sobretot ésser el fonament d'una filosofia, Iransformar-sc cn una moral biològica, s'enclou dins d'una doctrina general i ferma de la grandesa humana i de la seva difícil realització. Car el que nosaltres retraiem al naturisme és que cregui i faci
creure que és cosa fàcil d'ésser un home, amo de si mateix, segur en
el seu judici, constant en el seu voler i doncs senyor de la naturalesa.
El que li retraiem encara és de menysprear massa de pressa tot l'heretatge intel·lectual i moral del passat per l'afany de retrobar la naturalesa sota la civilització.
Tornem a obrir el llibre del doctor Poncel i contemplem una vegada
més Ics il·lustracions. Alçant un tauró a qui acaba de tirar l'harpó, un
haitià musculós somriu enmig de la platja. Confessem que la seva bellesa altiva no ens produeix cap emoció i cerauem l'infant nu, que sobre
les espatlles del seu pare es gira per a verure ns venir. Perquè, més que
un problema d'higiene, el retorn a la naturalesa és, abans que tot, un
problema urgent d'educació. Però la naturalesa vol que l'infant sigui
portat pels seus pares, per una tradició.
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L'Acció FRANCESA I L'ESGLÉSIA CATÒLICA.—L'Osservafore Romano,
del 22 de juny, publica, en primera plana, una nota titulada Conlro
ogni equivoco, que reprodueix i comenta autoritzadament un article de
La Vie Intellectuelle sobre aquest tema, que no ha perdut encara l'actualitat.
Comença denunciant la campanya astuta dels Documents nationaux
que tendeix a fer creure que l'Església ha afluixat els seus rigors d'abans,
que les fórmules: «Política primer» i «Nacionalisme integral» no són
condemnables i que, en realitat, mai no han estat condemnades. «El Pontífex regnant—diuen—no ha obrat com Pius X, quan va condemnar
Le Sillon i el Modernisme amb Encícliques de motivació clarament exposada i sòlidament establerta: tot un Motu Propio recolzat en raons
evidents. E l Sant Pare s'ha limitat a fer-se seves les declaracions d'un
Cardenal francès, el Cardenal Andrieu, Arquebisbe de Burdeos, que rcrodueixen, amb excessiva fidelitat, els errors qualifleats d'un advocat
elga germanòfil.»
Després, passa revista de les diverses condemnacions de què ha estat objecte l'Acció Francesa, i fa remarcar les recents instruccions del
Cardenal Lienart, Arquebisbe de Lille, a la clerecia i als fidels de la seva
diòcesi advertint-los que. amb el pretext de secundar el moviment nacional contra certs recents escàndols de què són còmplices els partits
esquerrans, no poden llegir la premsa d'Acció Francesa ni col·laborar,
de cap manera, a l'actuació d'aquest grup «que ha estat i està condemnat per raons de caràcter religiós» i no per monàrquic.
Acaba amb aquestes consideracions: «És ací que està la veritat i només ací. A més dels documents citats, aquesta veritat està confirmada
per altres declaracions decisives, per altres documents decisius, per
altres proves decisives. És a dir:
I. Per la primera condemna pronunciada per Pius X que, mantinida sola Benet XV, i confirmada per Pius XI, prova que no fou un sol
ontifex—cosa que seria més que suficient—sinó tres Pontifexs els que
han condemnat aquest perfldiós error.
II. Pel fet que la Constitució Quod superiore anno, de 2 d'abril de
1934, en virtut de la qual el Sant Pare ha estès a tot el món cristià el
Jubileu de la Redempció, no enclou entre els poders extraordinaris dels
confessos el que fa al cas de l'Acció Francesa que, per consegüent, resta,
com en el Jubileu anterior, personalment reservat a la Santa Seu.
III. Per la constatació que els atacs contra Pius X I , desfermats pel
diari i pel moviment condemnats, són i resten una prova palpable, reconeguda i declarada pels mateixos interessats, que la condemnació és
real, proclamada amb tal forma i repetida amb tal insistència que no
iot deixar cap possibilitat de dubtes, d'embolics, d'atenuacions, de siÍencis ni de prescripcions.
Després d això no resta sinó aixecar acta de la manera com aquest
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moviment condemnat reconeix ara la inanitat de la seva campanya contra l'activitat suprema de l'Església i substitueix aquesta tàctica per la
de l'atenuació i de l'oblit. Però, de la mateixa manera que ha fracassat
la primera, fracassarà també la segona.»
L'Action Française va contestar atribuint aquesta nota a raons de
caràcter polític i internacional entre les quals apunta aquesta insidiosa
insinuació: «Mentre durava la política d'aproximació entre Mussoliní
í la França, L'Osservalore es va guardar de flcar-se amb nosaltres. E n
canvi, l'endemà de l'entrevista de Venècia í de l'aproximació amb Hitler,
l'òrgan de la Ciutat Vaticana es desencadena contra nostre.»
L'Osservalore Romano, del dia 29 de juny, li contesta en aquests
termes: «La veritat és aquesta: L'Osservalore Romano—que en la seva
part oficial i autoritzada es l'òrgan de la Santa Seu—ha confirmat el que
escriví La Vie Intellectuelle en denunciar la insídia continguda en els
Documents Nalionaux de maig de l'Acció Francesa. Si els Documents
Nalionaux s'haguessin publicat abans. L a Vie Inlelleclaelle els hauria
denunciat abans, i aleshores, justament aleshores, nosaltres ho hauríem
confirmat.
Per tant, les coincidències en què, com de costum, basa l'Acció Francesa les seves insinuacions són seves i no nostres. L a col·lecció de L'Acífon Française i la de L'Osservalore Romano demostren que també hem
complert el nostre deure contra els seus errors en altres períodes que
no són el que ha seguit immediatament la Conferència de Venècia. Justament, àdhuc quan, a Itàlia, alguns diaris afectes al règim emprenien
la defensa de l'Acció Francesa contra les censures de l'Església.» — M. B.

CONDEMNACIÓ DE LES OBRES DE CROCE I GENTILE. — L a Sagrada Congregació del Sant Ofici, per sengles decrets de 22 de juny passat, ha
prohibit i posat a l'índex totes les obres dels senadors Benedetto Croce
i Giovanni Gentile. Croce és liberal i forma en els rengles de l'oposició
—oposició merament teòrica—del règim. E n canvi, Gentile, ex-mínistre
de l'Educació nacional i president de l'Institut feixista de cultura, és
el filòsof oficial del feixisme i dogmatitzant de la teoria de l'Estat autoritari totpoderós sobre les ànimes í els cossos.—M. R.

SOBRE ELS FETS D'EZQUIOGA. — L a Sagrada Congregació del Sant Ofici, per decret del 13 de juny, declara, després de conscienciós examen,
que les aparicions i revelacions de la Mare de Déu, que hom suposa
esdevingudes a Ezquioga, no tenen caràcter sobrenatural í que, segons
el cànon 1.399 n.0 5, són prohibides tres obres que esmenta, dues en
francès i una en castellà, que tracten d'aquest tema.
La citada disposició canònica prohibeix els llibres í fulletons que
conten noves aparicions, revelacions, visions, profecies i miracles publicats sense observar les prescripcions canòniques: són, doncs, també prohibides les altres obres publicades o que es publiquin sobre
aquest assumpte sense l'aprovació de l'autoritat eclesiàstica que, com
és natural, no la donarà a les obres escrites en defensa de la sobrenaturalitat dels fets. — M. R.

ACTUACIÓ I PROGRESSOS DE LA UNIVERSITAT CATÒLICA DE MILÀ DURANT
EL DARRER ANY ACADÈMIC. — Acaba de publicar-se l'Anuari de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor i de l'Institut Superior de Magisteri, anex
a ella, corresponent a l'any acadèmic 1933-1934, que és el tretzè de la
seva fundació i desè del seu reconeixement oficial.
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Comença el volum amb la memòria llegida pel Rector Magnífic (P.
Gemellí) amb ocasió de la solemne obertura del curs, el 8 de desembre
de 1933. És un resum dels fets més importants de la vida de la Universitat durant el curs anterior: les paraules de congratulació pronunciades pel Sant Pare amb motiu de l'èxit de la jornada universitària i pel
trasllat al nou estatge; la pclegrinació jubilar dels Universitaris; la
commemoració del catorzè centenari de la promulgació de les Pandectes
de Justinià i altres esdeveniments de menor importància.
Un capítol molt interessant és el de l'estadística. De les dades que
publica es desprèn que els alumnes matriculats són un xic més de 1.700;
que el nombre de graduats ha arribat a 150; que la biblioteca s'ha enriquit amb més de 13.000 volums, amb què s'acosta als 300.000; que les
revistes de què disposa són cap a 1.800. Tot això demostra un progrés
continu i sòlid, auguri dels avenços que continuarà fent.
Un altre capítol important de l'Anuari és el que exposa les beques,
pensions i altres ajuts de caràcter econòmic que la Universitat posa a
disposició dels seus alumnes més aprofitats i necessítosos.
És també notable el capítol que tracta dels cursos i lliçons extraordinàries i de l'actuació extraumversitària de personatges eminents en
el camp de les ciències invitats per la Universitat a donar cursets de
lliçons i conferències sobre temes interessants d'actualitat. Els més notables són un curs de conferències sobre missions i un altre sobre la
crisi econòmica, en què han pres part eminents especialistes en els estudis econòmics; i el cinquè curs de perfeccionament donat a l'escola
preparatòria del personal encarregat de l'ensenyament i de la cura dels
anormals. — M. R.
EL GOVERN XINÈS I L'ESGLÉSIA CATÒLICA. — El dia 14 de maig passat,
Mons. Zanin, nou Delegat Apostòlic a la Xina, fou rebut solemnement
pel President d'aquella República. E s pronunciaren els parlaments protocolaris en aquesta mena d'actes. E l Delegat Apostòlic féu remarcar
que les relacions de l'Església Catòlica amb la nació xinesa dataven ja
de sis segles i que, durant aquest llarg període, «no havia cessat mai de
conformar-se amb la seva doctrina tradicional, i de professar, ensenyar
i predicar el respecte i l'obediència a les autoritats legítimament constituïdes». E n la seva resposta, el President expressà el desig de conservar bones relacions amb l'Església. «Volem expressar—afegí—el nostre
profund reconeixement a l'Església Catòlica per haver cooperat a les
iniciatives encaminades a procurar al nostre país la pau, el progrés i
la prosperitat. No cal repetir ací que el nostre Govern continuarà garantint la seguretat de les institucions catòliques per tal de facilitar llur
actuació benèfica.»
L'endemà mateix d'aquesta cerimònia diplomàtica, Wan-Cing-Wei,
president del Govern de Nanking, feia importants declaracions sobre la
llibertat religiosa; es mostrava partidari de la tolerància í deia que el
confueionisme, més que una religió, és una escola íilosòfica, que Confuei no ha pretès mai la infaUibilitat doctrinal i que el culte de Confuei no té pròpiament caràcter religiós sinó que representa la veneració que el poble xinès tributa al seu heroi nacional.
Aquestes declaracions han tranquillitzat els catòlics i els missioners,
justament alarmats per les disposicions relatives a la llibertat religiosa
contingudes en el projecte de constitució que es discuteix ara: garanteix la llibertat religiosa en els termes que fixarà una llei especial, cosa
que, en definitiva, no garanteix res. — M. R.
E L DISCURS DE VON PAPEN SOBRE LA POLÍTICA INTERIOR ALEMANYA. —
E l dia 17 de juny, el vice-Canceller von Papen va pronunciar un discurs
sobre la situació interior d'Alemanya, a la Universitat de Marburg, no-
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tablc per la seva adhesió a Hitler i al seu programa. E s notable aquest
parlament perquè va palesar la divisió del nacional-socialisme i va ésser una mena de pròleg dels sagnants esdeveniments del dia 30 de juny.
Es va declarar contrari de l'esperit excessivament radical de certs capdavanters del nacional-socialisme, sobretot pel que fa a la supressió dels
partits i al problema religiós.
Von Papen va invitar els alemanys, que exigeixen una base unitària de fe, a no oblidar que la doctrina cristiana és la força religiosa de
tot el pensament occidental; que cal decidir si el nou Reich serà cristià o bé si es perdrà en un iclealisme pseudo-religiós. E l s alemanys no
tenen el dret d'eliminar-se ells mateixos del nombre dels pobles cristians: això els impediria de moure's dins l'òrbita europea i posaria en
perill el mateix Reich.
Va afirmar que, avui, hi ha un abisme entre les tendències intel·lectuals i la pràctica diària de la revolució alemanya. No val a qualificar
desdenyosament d'inteHectualisrac Iota la vida de l'esperit. Per altra
part, els conceptes d'humanitat, llibertat i igualtat davant la llei són
idees cristianes i alemanyes i no ficcions inventades pel liberalisme. £1
fonament dels Estats és la justícia.
Va acabar el discurs afirmant que calia resoldre el dualisme entre el
iartit i l'Estat. Sols una explicació conscient amb la nació podrà reviar la seva confiança i la seva activitat. L a nació suportarà durs sacrificis, però a condició que hom no prengui les critiques per dolenteries
i que hom no assenyali com a enemics de l'Estat el patriotes de diversa
manera de pensar. — M. R.

f

LA CONFEHÈNCIA DE FULDA. — El dia 5 de juny, festa de Sant Bonifaci, l'Episcopat alemany es va reunir a Fulda, prop del sepulcre de
l'Apòstol d'Alemanya, per tal de començar sota la seva protecció la periòdica Conferència Episcopal que enguany suscitava tanta d'expectació entre catòlics i no catòlics.
Abans de començar les sessions, tots els Bisbes assistiren a la Missa de
Pontifical celebrada pel Bisbe de Paderborn. E l Bisbe de Berlin féu el
sermó sobre un tema d'actualitat: el deure d'ésser cristians i patriotes.
Sant Bonifaci—digué—ha fet cristians i alemanys i ha sentat les bases
de l'Alemanya d'avui. L'Església, que Sant Bonifaci ha implantat en
terra alemanya, ha rebut de Jesucrist la missió de l'ensenyament, del
sacerdoci, de la cura d'ànimes, i els catòlics d'avui han de restar fidels
a l'Església en aquest triple camp de la seva actuació. L a doctrina de
Bonifaci és la de Crist: la funció pastoral és d'origen divi, no procedeix de cap poder humà i cap poder humà no la pot treure. Per això
l'Església reclama la llibertat d'ensenyar la veritat, de difondre la gràcia
santificant, de guiar les ànimes pel cami de la salvació eterna. Ningú
no té el dret d'assenyalar limits a l'Església ni de posar-li entrebancs:
l'exercici de la virtut cristiana ha d'ésser lliure en la família, en l'escola, en la societat, en la nació i en el món. Que Sant Bonifaci sostingui
els bons propòsits del poble catòlic alemany i que intercedeixi, davant
Déu, pel triomf de la seva Església. Després, el Cardenal Bertram va
oficiar en la cerimònia litúrgica d'invocar l'Esperit Sant, i començaren
els treballs de l'assemblea, el principal fruit de la qual fou una Pastoral
col·lectiva, que no pogué publicar-se fins el dia 1 de juliol, justament
l'endemà dels actes de violència amb què Hitler pretén apuntalar la
seva posició vacil·lant.
Els Bisbes expressen en ella la tristesa i les preocupacions que els
causen les tendències manifestades darrerament envers una nova religió i una nova Església nacional basades en el mite de la sang. Aquesta
nova creença és una invenció purament humana que vol tornar a la
deïficació de la natura i al culte de les seves forces. E l s Bisbes eleven
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solemnement i unànimement la veu contra aquestes heretgies neo-paganes.
Després es drecen, sense anomcnar-Io, contra Alfred Rosemberg i tl
seu llibre «El mite del segle xx» i deploren de veure'l tan estès, sobretot entre el jovent. Constaten que la premsa catòlica ja no té llibertat
per a tractar les grans qüestions de l'hora present a la llum de les doctrines catòliques i per a rebutjar els atacs contra la religió catòlica;
oue el repòs dominical és violat per tota mena de solemnitats, aplecs i
desfilades; que, sovint, són perseguides les associacions catòliques de
jovent. A propòsit de certs juraments d'obediència, els Bisbes recorden
als catòlics que aquesta mena de iuraments no poden obligar-los a res
que sigui contrari a les lleis de Deu o de l'Església.
La Pastoral rebutja categòricament l'acusació de fer política; protesta contra els ultratges de què és objecte un Cardenal alemany (Faulhaber); adreça una crida a tots els alemanys invitant-los a defensar la
fe en Déu, heretada dels avantpassats i la moral cristiana i a rebutjar
el moviment neo-pagà. Invita especialment els pares de familia a tenir
cura que llurs fills no formin part d'organitzacions que fomentin i propaguin aquest ideari.
«Mestres i mestresses catòlics, sigueu, com fóreu abans, els pares,
els àngles guardians visibles dels infants que us han confiat. Vosaltres,
homes i doncs de coratge, resteu fidels a les associacions beneïdes per
l'Església aue revifen la vostra fe. Joves catòlics, formeu el quadre entorn de la bandera de Crist; si us la volen arrabassar de les mans, conserveu la fe de Crist en els vostres cors.> — M. R.

ASSASSINAT DEL CAP DE L'ACCIÓ CATÒLICA DE BERLÍN. — El dia de Sant
Joan, la diòcesi de Berlín va celebrar el seu Congrés Catòlic, amb ocasió del qual es va consagrar al Sagrat Cor de Jesús. E l Cap dc l'Acció
Catòlica, Dr. Eric Klausener, va pronunciar-hi un parlament de gràcies
que va ésser el darrer acte públic de la seva vida. E n efecte, la Germania, del dia 2 de juliol, publicava l'anunci de la mort de Klausener arrencat brutalment als seus el dia 30 de juny. E l Govern va fer córrer
que, en ésser detingut per la seva participació en un suposat complot,
es va suïcidar. E l seu cadàver, com els de les altres víctimes de la repressió, fou cremat.
L'Osservalore Romano, del dia 2-3 de juliol, publicava, en primera
plana i en cursiva, una nota oficiosa on protestava contra el supòsit
que Klausener hagués pres part en cap complot i que s'hagués suïcidat.
Acaba amb aquest paràgraf: «Adrecem a la seva memòria un sentit, respectuós i cristià pensament recordant les nobles paraules per ell pronunciades suara en el Congrés catòlic de Berlín. Restaran gravades en
el cor de la joventut alemanya com un testament de singular pietat, de
zel fervorós i d'amor exemplar a l'Església i a la pàtria. Que Déu aculli
la seva ànima escollida allí on floreix per a sempre la pau, recompensa
eterna del sacrifici».
Posteriorment, la premsa feia saber que Hitler havia presentat les
seves excuses al Bisbe de Berlín, atribuint a un malentès la mort del
Dr. Klausener. Sens dubte per això es va permetre que se li celebressin
solemnes funerals en la catedral de Santa Heduvigis.
Malgrat aquest malentès—que no deu haver estat l'únic—el Consell
de Ministres, celebrat el dia 3, va aprovar la repressió mitjançant una
brevíssima declaració del tenor següent: «Les mesures adoptades els
dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, per tal de reprimir els atemptats d'alta
traïció, han estat preses per a la legitima defensa de l'Estat i, per tant,
són legals». — M. R.
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LES ESGLÉSIAS D'AMÈRICA CONTRA HOLLYWOOD. — Les procacitats del
cinema actual ha produït una reacció molt viva, però molt lògica, precisament als Estats Units. L'ona d'immoralitat de ja qual ha estat principal promotor el cinema ha despertat un grandiós moviment d'opinió
contra la immoralitat en aquesta classe d'espectacles. Pels fragments de
comentaris periodístics que segueixen, cspigolats no precisament en
diaris catòlics confessionals, el lector podrà fer-se una idea de la magnitud que pren aquest moviment.
«The New York Herald> escriu:
«Els 50.000 catòlics que s'han reunit a Cleveland amb motiu de la
visita d'un legat pontifici, juraren solemnement servir la «Lliga de la
decència» i boicotejar tots els films indecents. Mons. Sehrembs, bisbe
de Cleveland, féu jurar als pelegrins que es comprometien a no tolerar
lilms en els quals Hollywood posés de manifest la seva immoralitat.
E l periòdic setmanal de l'Església presbiteriana s'adherí a aquest
boicot.
Per altra banda, un congrés de pastors protestants, reunits a Lancaster (Pennsylvania), publicà una carta oberta en la qual demanava
a tots els pares de família d'Amèrica que s'associessin al boicot «contra
els films indecents o anunciats amb indecència».
Aquesta croada intempestiva del front comú de les Esglésies es molt
lluny de plaure a la gent de Hollywood.»
E l «New York Sun» diu que el moviment combatrà la immoralitat en
tots els ordres:
«La Lliga de Decència fundada pel Congrés Catòlic contra les pellicules immorals i llicencioses ha rebut ja l'adhesió de 2 milions de
persones.
Com es recordarà, aquesta campanya s'originà en l'acció empresa
pel Cardenal-Arquebisbe de Filadèlfia, i ha desfermat en tot el pais una
onada de protesta que s'estendrà ben aviat als teatres, llibres i magatzems.»
Per la seva banda, el «Washington Post» dóna els següents detalls
sobre la magnitud del moviment:
•
«El boicot que el Cardenal Dougherty, arquebisbe de Filadèlfia, ha
ordenat als catòlics de la seva diòcesi contra les pel·lícules immorals,
continua realitzant-se amb la major energia.
Fins ara, a conseqüència del boicot, han hagut de tancar 400 cinemes. Amb relació a aauest fet cal observar que la comissió diocesana
que dirigeix l'acció dels catòlics nord-americans per a la depuració del
cinema, fa remarcar en la seva declaració que de cap manera no es proposa perjudicar la indústria cinematogràfica, però ja que les negociacions que s'han realitzat durant anys seguits directament amb la indústria del cinema no han donat cap resultat, no quedava més remei que
el boicot per fer entrar en raó els magnats de Hollywood.»
El «Manchester Guardian», entre altres diaris d'Europa, publicava
aquest telegrama de l'Agència Associated Press:
«D'acord amb les peticions de les organitzacions catòliques, peticios presentades durant els darrers mesos, tots els productors de pcllicules han signat un acord en el qual afirmen que estan conformes que
les produccions hagin d'estar d acord amb els principis del codi
de què és administrador Mr. Breen.
Les controvèrsies sobre qüestions de moralitat en les pellicules seran arbitrades en últim recurs pel Consell de l'Associació de Productors, Directors i Distribuïdors Cinematogràfics.
Mr. Joseph Breen ha declarat que en principi la censura sobre el
cinema començarà el dia 15 de juliol.»
L'«Standard Times», òrgan oficial de l'arxidiòcesi de Filadèlfia, publica un document del Cardenal Dougherty dirigit a la clerecia, en el
qual es dóna als catòlics l'ordre positiva de boicotejar les sales de cinema, com a protesta contra els «lilms immorals i indecents». E l Car-
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dcnal diu que setmanalment acudeixen al cinema 77 milions de persones
als Estats Units, i que entre aquestes n'hi ha 23 milions, que tenen
menys de 21 anys.
Posa de manifest que una gr.in part de les produccions cinematogràfiques tracten de qüestions sexuals i del crim; són arguments constants
d'aquestes pel·lícules el divorci, l'amor lliure, la infidelitat conjugal i
les <heroicitats> dels gàngsters.
EI Cardenal Mundclein, arquebisbe de Chicago, ha publicat també
una declaració acusatòria contra la indústria cinematogràfica nord-americana, i diu d'ella que en els darrers anys ha exercit una influència
devastadora sobre la mortalitat pública.
E l Cardenal O'Connell, arquenisbe de Boston, diu que Hollywood és
un «escàndol mundial».
Mons. Bibbons, arquebisbe d'Albany, invita els Cavallers de Colom
de la seva diòcesi a boicotejar amb totes les seves forces els films indecents».— L . J .

REVISTA

DE

PREMSA

ESTRANGERA

LA POPULARITAT DEL PRESIDENT ROOSEVELT.—Diu «The Chicago T r i bune»:
«El setmanari nord-americà «The Literary Digest» ha organitzat un
referèndum sobre la política del President Roosevelt. En aquest referèndum, les aprovacions a la política del President han estat molt més
nombroses que no pas les critiques, i en total, el President Roosevelt
ha reunit 727.000 vots contra 442.127 oposanls.
En cada Estat es constata una feble majoria a favor de Roosevelt.
Àdhuc a l'Estat de Pennsylvania, que és considerat un baluard del partit
Republicà, s'han obtingut 59.248 vots a favor de Roosevelt i 33.755 contra. De tots els Estats, solament Vermont té una majoria antipresidencial,
de 2.196 vots contra 11.997.
Sense que aquest referèndum tingui cap caràcter oficial, ve a demostrar que el President dels Estats Units continua tenint la confiança dels seus conciutadans.»—L. J .

Qui COMPRA MATERIAL DE GUERRA A ANGLATERRA? — S'ha parlat molt,
aquests darrers temps, sobre les exportacions de material de guerra per
part d'Anglaterra a països que no s'esmenten. Sobre aquest tema, resulta interessant la següent nota, publicada per «The Daily Express», de
Londres:
«Durant els cinc primers mesos d'enguany, els fabricants anglesos
d'armaments, de vaixells de guerra i d'avions militars, han exportat en
més quantitat que durant el mateix lapse de temps, i en els darrers
10 anys.
»EI Board of Trade acaba de publicar les següents xifres:
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EXPORTACIONS D E L'í D E GENER AL 31 D E MAIG
En lliures esterlines
1933
Municions
Armes
Mines submarines
Articles de diverse espècie ...
Vaixells de guerra
Avions militars
Totals

1934

805.194
248.478
28.854
283.093
res
560.023

934.668
355.722
85.081
105.656
276.886
724.233

1.925.642

2.482.246

>Aquesta estadística no indica els països importadors d'armes, però
el Govern anglès té aquesta llista, ja que es necessita una llicència especial per efectuar exportacions de material de guerra.
De totes maneres, les preguntes fetes per alguns diputats a la Cambra dels Comuns i Ics respostes del ministre de Comerç projecten una
certa llum sobre aquest tràfic. Anglaterra no subministra sinó poques
armes a l'Amèrica del sud, Aràbia, Yemen i Extrem Orient. Aixi, el Japó
no ha comprat a Anglaterra més que 4 canons de defensa anti-aèria i
300 caixes de municions; Xina bi ba comprat un tanc lleuger, 3.000 quilograms d'explosius i un descobridor de sons; Perú només hi ha comprat cartutxos per a metralladores i alguns quilos de pólvora; el Yemen
no ba fet cap comanda. S'ha atorgat una llicència de venda al rei Ibn
Saud, d'Aràbia, per valor de dos milions de cartutxos per a fusell, però
no se sap si aquesta quantitat ha estat lliurada de manera efectiva.
>Aleshores, iqui ha comprat totes les armes i municions que fabrica
Anglaterra i que ha venut a l'estranger per valor de prop de dos milions i mig de lliures esterlines en cinc mesos?
>E1 Board of Trade i l'Administració de Duanes no en diuen ni una
paraula. E l misteri resta en peu.>—L. J .

KELLOGG NO CREU EN UNA GUERRA PRÒXIMA. — E l «Washington Post»
diu:
Mr. Frank Kellogg, autor juntament amb Aristides Briand del cèlebre
acte Briand-Kellogg que posa la guerra fora de la llei, ha declarat que
é la convicció que no hi haurà una nova guerra, malgrat tot el que diguin els observadors internacionals.
L'ex-secretari d'Estat creu que el mecanisme elaborat de 1919 ençà
amb la finalitat de mantenir la pau, continuarà impedint els conflictes
futurs.
«Les conferències de desarmament—ha dit—poden fracassar, de
moment, perquè els estadistes no arribin a trobar una fórmula d'acord,
però això no constitueix, certament, una derrota de la pau en si mateixa.— L . J .

Ï

EL VIOLONCEL US PROTEGIRÀ DELS MOSQUITS. — De la «Frankfurter Illustrierte Zeitung»:
«Quan vegeu entorn vostre un núvol de mosquits zumzejants i no tingueu ni mosquitera ni flit a mà, agafeu un violoncel i toqueu la corda
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de sol: els insectes aturaran inmediatament llur dansa. Però si toqueu
la corda de do, els mosquits, a més, fugiran cuita-corrents.
E l mosauit mascle canta per a la femella, i té una orella molt delicada, a fi de sentir els sons que emet la seva companya. E l so greu del
violoncel produeix sobre ell, doncs, un efecte destructor.» — L . J .

TORNARÀ EL KÀISER A ALEMANYA? — Les recents commocions polítiques ocorregudes al Reich han fet tornar a parlar sobre la possibilitat
d'una restauració a Alemanya. Per això resulta altament interesant un
reportatge que ha publicat el «Daily Herald», de Londres, sobre aquella
hipòtesi sensacional. L'articulista diu:
«Al castell de Doorn be trobat una personalitat que freqüenta l'exKàiser, i m'ha fet una predicció sensacional: «L'ex-Kaiser serà de retorn a Berlín abans de l'acabament de l'any que ve. Tant se val que sigui amb caràcter privat o com a personatge oficial; la veritat es que
pensa tornar a Alemanya».
L'escissió en el règim nazi—revelada pel discurs de von Papen, immediatament prohibit pels nazis extremistes—ha provocat una gran joia
a Doorn. De totes maneres, no hi havia en aquesta joia cap element de
sorpresa. E l sobirà destronat està en contacte constant amb la Reíchswehr, i no ignora que s'estan tramant complots en l'ombra, destinats a
establir, el setembre pròxim, una dictadura militar a Alemanya.
—L'cx-Kaiser no us pot rebre—em declarà—; desitja no dir res que
fos susceptible de comprometre la situació actual, que considera com
la millor possibilitat de la Casa Hohenzollern.
Aquesta fou la resposta que vaig obtenir a la meva demanda d'entrevistar-me amb l'ex-Kaiser, per fer-li quatre preguntes sobre els recents esdeveniments d'Alemanya.
De totes maneres, vaig poder tenir una llarga conversa amb l'alludit
personatge del seguici de l'ex-Kaiser, però era féu prometre de no revelar el seu nom.
—Què vol dir—vaig preguntar-li—l'ex-Kaiser quan parla de la millor possibilitat de la Casa Hohenzollern? Creu que el poble alemany
tornarà a cridar la seva família al poder?
— L a resposta pot venir més aviat del que us penseu—digué el meu
interlocutor—. Ja sabeu que mai no hi ha hagut cap contacte oficial
entre Doorn i el Govern nazi. Les relacions han estat sempre molt tivants entre els hitlerians i Guillem II. L'ex-Kaiser no ha parlat mai
amb Hitler, i tots dos s'han negat sempre a rebre llurs recíprocs enviats. Aquesta antipatia mútua fou particularment remarcable ran de
l'aniversari de l'ex-empcrador, dia en què diversos oficials alemanys
foren detinguts i castigats per haver begut a la salut del Kàiser. Aquest
penós incident no ha estat oblidat mai a Doorn, ans al contrari, cosa
infinitament més lamentable, ha portat a una ruptura completa entre
i"ex-Kaiser i l'ex-Kronprinz. Aquest darrer es conevrtí, des ae l'adveniment de Hitler al poder, en membre actiu del partit nacional-socialista,
lot i que ho sentia molt el seu pare.
»L'emperador, aleshores, féu venir a Doorn el seu fill. Llur entrevista constitueix una veritable tragèdia en la història de la família imperial. E l pare i el fill estan en una oposició absoluta.
»De totes maneres, l'ex-Kronprinz ha fet més rares les seves aparicions públiques en les assemblees nazis.
E l meu interlocutor em parla a continuació de les dissensions en
els rengles nazis. M'assabenta que de fa algunes setmanes existeix una
entesa perfecta entre Doorn i els generals de la Reicbswehr.
— L ex-Kaiser—em diu el meu interlocutor—, continua gaudint la confiança i el respecte dels seus antics oficials, que estan cercant la manera com el mariscal Hindenburg pugui treure's del damunt Hitler i
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tot el moviment nacional-socialista. Segons les nostres informacions,
rceixiran en llur tasca. No creiem que Hitler pugui mantenir-se al poder més enllà de l'hivern que ve. E l general von Blomberg, ministre de
la Reichswehr, i els seus oficials, esperen una revolta dels joves obrers
alemanys, els quals volen llançar-se als braços dels comunistes. Per
evitar aquesta catàstrofe, la Reichswehr, manada pel general von Blomberg, vol provocar una dictadura militar i provocar l'estat de guerra.
Immediatament s'acabaria la campanya contra els jueus. Com és sabut,
l'ex-Kaiser, que comptava amb molts jueus entre els seus amics d'avantguerra, considera que l'anti-semitisme dels nazis és una pura follia. Després d'això, els nous dirigents d'Alemanya demanarien als Estats Units
que els atorguessin l'ajut financer.» — L . J .

BEL.LICISME SOVIÈTIC. — «Germania», de Berlín, òrgan dels catòlics
que segueixen la política de von Papen, publica el següent comentari
a la política de la Unió Soviètica:
«De fa molts anys, Rússia s'està preparant per a una guerra contra
el Japó. L'exèrcit vermell és el més gran i quantitativament el més ben
equipat del món. Es projecta construir a Sibèria, tocant el llac Baikal,
amb l'ajut dels Estats Units, una indústria d'armaments de la més gran
envergadura, gràcies a la qual es podria desfermar la guerra contra el
Japó, independentment de toies les provisions de la Rúsia europea.
I.ls russos ja han demostrat amb exactitud que si entren a la Societat de Nacions, no volen entrar en el caos de les negociacions europees
per al desarmament. Aquesta actitud els fa simpàtics a França. E l s
francesos estan disposats a preparar-los el camí de l'associació ginebrina
supra-capitalista, si poden ésser útils a la nova aliança d'Europa occidental, que permetrà liquidar les negociacions del desarmament, esdevingudes desagradables i inútils. Sembla que aquest joc s'anuncia sota
bons auspicis. Que amb això la política europea, i especialment la d'Europa central, resta un nou element de pertorbacions es evident. L'entesa franco-russa representa que els russos no s'acontentaran amb crear
aci i allà disturbis i encendre fogueres comunistes en els diferents
països, sinó que també tindrà—el discurs de Litvinov ho demostra—
un paper important en toia la política europea. L'Alemanya nacionalsocialista es troba en una situació semblant a la de l'Alemanya d'avantguerra, després de l'adhesió de la Rússia tsarista a l'Entesa cordial,
amb la diferència que Anglaterra resta actualment fora d'aquesta combinació.» — L . J .

EL JAPÓ, PUNT NEURÀLGIC DE LA POLÍTICA MUNDIAL. — El principal òrgan nazi, el «Wülkischer Beobachter», de Munic, fa el següent comentari:
«En el moment actual, tot el món sembla que només té una preocupació, que domina damunt de totes les altres: tots els països s'armen
i cerquen aliats contra el Japó.
Així com en 1914 i durant els anys que precediren la gran guerra
es criticava d'Alemanya no precisament la seva unitat nacional, sinó
la seva puixança industrial i comercial, també avui dia, el Japó polaritza l'hostilitat de tot el món, perquè conquereix, un després de l'altre,
tots els mercats del món.
Les pretensions d'Alemanya al Marroc, la seva activitat a Turquia
i al Pròxim Orient, el seu comerç a l'Atlàntic i a l'Oceà Índic, foren
una de les causes «decisives» de la guerra mundial. Actualment, el dumping japonès, les pretensions del Govern de Toquio a l'exercici d'un
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control econòmic exclusiu del territori xinès, són, igualment, causes
que podrien portar un dia o altre a un nou conflicte.
«Àsia per als asiàtics», proclama el Japó. Però els seus adversaris
contesten: «Deixeu-nos la porta oberta a Xina». 1 aquest enemic comú,
que no fa més que recollir avui els fruits dc les seves antigues victòries
coratjoses i honestes, veu com se li aixequen davant unes aliances dictades per un sol pensament: impedir que aquest poble de 90 milions
faci valer les seves pretensions a la igualtat dc drets, igualtat que li
fou refusada en 1922, a la Conferència de les nou potències.
I igualment com en 1914 França i Anglaterra, encara que separades
per innombrables interessos contradictoris, anaren juntes contra Alemanya, així també en el moment actual països amb interessos i intencions oposats s'acosten per combatre el «perill» nipó. Aixi, Rússia, que
«oficialment» considera que el capitalisme és infame, cerca l'amistat
dels Estats Units, i s'esforça a obtenir una aliança amb França, el pals
més profundament capitalista que hi pugui haver.
De totes maneres, en aquesta coalició general que tendeix a l'isolament del Japó, sembla que França, de moment, no hi vol representar un paper principal. Ella dirigeix els seus esguards no precisament
a l'Extrem Orient, sinó a un punt que li interessa molt més: Alemanya!
E l problema del Saar li sembla molt més important que el dumping japonès, i s'estima més impedir que el Reich pugui obtenir la seva igualtat de drets (jiie no fer el joc dels països per als quals la igualtat de
drets del Japo és d'una importància infinitament mes gran.
Aixi, les raons que empenyen Berlin a cercar l'aliança de França,
i França a cercar 1 aliança de" Rússia, són, no solament diferents, sinó
àdhuc susceptibles de produir la formació, en el qpadro europeu, del
front comú anti-japonès i anti-alemany, amb la Rússia soviètica com
a eix.
...Sigui com sigui, això no impedirà el Japó d'obtenir, o d'alorgar-se pels propis mitjans, la igualtat de drets que els Estats Units,
Anglaterra i Rússia no volen reconèixer-li. 1 cl Japó «liquidarà» la convenció de 1922, no en 1936, data en què expira, sinó bastant més aviat,
molt probablement en 1935, a la Conferència preliminar de les cinc
potències.
Alemanya, per la seva banda, farà com el Japó, o com temps endarrera Turquia: tant si ho volen com no ho volen França i Rússia, ella
recobrarà la seva igualtat de drets mitjançant les seves pròpies forces,
provades per la fidelitat incondicional del poble alemany a la política
i a l'esperit del 3.r Reich.»
El lector pot adonar-se, pel precedent article, que Alemanya està al
costat del Japó, cosa molt greu en el cas d'un futur conflicte internacional. En-números anteriors d'aquesta Revista havíem extractat articles
de diaris de tol el món, francament contraris a la política econòmica
que segueix el Japó, enderrocadora de la producció mundial, i, per tant,
totalment contrària als interessos dels obrers dc tot el món... àdhuc dels
japonesos, ja que se'ls paga amb salaris grotescos (vegeu LA PARAILA
CRISTIANA, núms. 110 i 111, pàgs. 188 i 282, respectivament). — L . J .
HA MORT EL FERRER DE GRETNA GREEN. — E l «Dagens Nyhcter», d'Estocolm, publica aquesta curiosa narració:
«A la frontera qae separa Anglaterra i Escòcia, no lluny de Solway
Firlh, hi ha el famós poble de Gretna Green, cèlebre perquè té un establiment de ferrer on s'uneixen amb els llaços del matrimoni les parelles d'enamorats qüe no poden obtenir el corresponent permís de llurs
famílies. E l propietari d'aquell establiment, ben conegut pel «ferrer de
Gretna Green», gaudia d'un antic privilegi que li conferia el dret de
casar legalment, només que unint les mans del promesos damunt de la
seva enclusa, i pronunciant unes paraules sacramentals.
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Quantes històries romàntiques havien tingut el seu epíleg a Grelna
GreenI Sovint, un auto passava rabent pels carrers del poble i s'aturava
davant de cal ferrer: entraven precipitadament dos joves, i en sortien
pocs minuts després, feliços marit i muller, en el moment en què un
auto ocupat per alguns parents dels nou-casats també s'aturava en
aquell mateix indret.
Però en casos tan urgents, calia que cl ferrer fos a casa seva, ja que
ningú no podia casar, que no fos ell. E s conta que un oficial de l'exèrcit
anglès ana amb la seva promesa a Gretna Green, en automòbil, empaitals de prop per un altre auto, del pare de la promesa, un ric industrial
que no volia aquell matrimoni. Aconseguiren passar-li davant,' però cs
donà el cas que el ferrer era a jugar al golf. Mentre s'esperaven, arribà
l'auto perseguidor, i el pare irascible s'endugué la noia.
La cerimònia del casament era molt ràpida, i per això quasi sempre
rceíxia. Al costat de la ferreria hi ha un hotel bastant luxós, on els noucasats acostumen a celebrar llurs noces. Hi ha hagut casos en què els
sogres han anat a ajuntar-se amb els joves casats, oblidant totes llurs
renyines.
Un jove, fill d'un multimilionari, fou obsequiat pel seu pare amb un
avió, en complir aquell els 20 anys, però amb la condició que renyis
amb la seva promesa, que no pertanyia a la bona societat. E l jove obtingué el títol de pilot aviador, í amb l'avió, ell í la seva promesa anaren a Gretna Green, on es casaren. Mentre s'estava celebrant la cerimònia, arribà un telegrama, en el qual el pare, que havia endevinat la
finalitat d'aquell viatge en avió, els beneïa i els desitjava molta sort.
La llegenda conta que aquest privilegi ve de temps molt antics. Un
rei d'Escòcia fugia amb la seva promesa, davant dels seus enemics. E n
arribar a Gretna Green, els promesos es casaren. Durant la cerimònia
arribaren al poble els enemics, però cl ferrer els rebutjà. Una sageta
matà el sacerdot que celebrava la cerimònia, i l'heroic ferrer hagué
d'acabar-la ell mateix.
Té una base històrica aquesta llegenda? Sigui com sigui, el privilegi
existeix, i el ferrer Hugh Mackie, que ha mort recentment a 1 edat de
85 anys, ha pogut reunir una considerable fortuna gràcies a aquell privilegi. Quan Hugh Mackie comprà la ferreria de Gretna Green, el privilegi era oblidat. Però el nou ferrer el ressuscità i l'explotà. Quasi cada
any casava unes 300 parelles, i cobrava una lliura esterlina per unió;
els curiosos li produïen encara més, ja que el seu establiment s'havia
especialitzat en la fabricació de records de Gretna Green.
Els fills de Hugh Mackie volen continuar el «negoci» de llur pare.
Es possible aue les autoritats d'Escòcia no s'hi oposin: Grelna Green
és una font d ingressos encara més gran que Loch Ness.» — L . J .

EL FEIXISME A ANGLATERRA. — La lectura del periòdic «Blakshirt»,
òrgan oficial del feixisme anglès, projecta una viva claror sobre l'activitat del moviment de les camises negres, presidit per Sir Oswald Mosley. Vegeu-ne alguns extractes:
«Al quarter general dels «camises negres» s'ha celebrat un acte ben
emocionant: la inspecció que hi féu el «Leader» equivalent de «duce»
i de «Führer»: el cabdill, per tal de revistar les 34 seccions de les «forces de la defensa» de Londres i fer-los lliurament de les banderes. A
un senyal del cap de secció George Pitman, tots els feixistes saludaren
com un sol home el «Leader», el qual passà revista a les tropes als acords
de l'himne feixista.
A continuació, el «Leader» adreçà, des d'una terrassa, una allocució
als homes congregats. Demanà a les «forces de la defensa» que servissin
les banderes que se'ls lliuraven í que sacrifiquessin, si calia, llurs vi-
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des per la victòria final. Cada secció rebé una bandera dels colors de
r«Union Jack>.
Lady Moslcy, mare del «Leadcr», assistia a aquesta escena emocionant...
. . . E l quarter general dels ccamises negres> és dividit en nombrosos
departaments en els quals es treballa febrosament, cadascú en el terreny que se li ba assignat: publicitat, transports, contenciós, música i
publicacions, relacions exteriors, etc. E l departament contenciós ajuda
i defensa tots els feixistes que han hagut de comparèixer davant dels
tribunals a causa de llurs activitats polítiques.
E l departament de publicitat té el seu teatre, els seus fotògrafs, el
seu estudi cinematogràfic, la seva impremta. Publica llibres i fascicles
en quantitat incalculable.
...Els sindicats feixistes, agrupats en una confederació, ja han estat reconeguts per les autoritats i pels tribunals, i molts obrers les reclamacions dels quals no són prou ben ateses per les «Trade Unions>
es dirigeixen als sindicats feixistes, els quals sovint fan triomfar la
causa dels treballadors.
. . . E l nombre d'inscrites a les seccions femenines augmenta ràpidament. Moltes de les noies que s'adhereixen al moviment de les camises
negres, quan pleguen de treballar es dediquen a distribuir fascicles de
propaganda feixista o assisteixen als mítings. Totes coneixen el jiujítsu, a fi de poder defensar-se contra els atacs de les dones comunistes
que van a torbar llurs mítings.
...A Bristol hem aconseguit organitzar un míting en el qual han pres
part nazis, feixistes italians i les nostres camises negres.
...Havia de fer-se quelcom per als joves que es troben en les escoles
i volen formar part de la Unió de feixistes britànics. Per això, han estat
creades 20 branques i diverses desenes de grups que uneixen els feixistes de les escoles d'Anglaterra i Escòcia. D'aquesta manera, actualment hi ha a cada escola del país, uns agents de propaganda feixista.»
D'altra banda, el «Daily Telcgraph» ha publicat una informació sobre
les activitats del moviment feixista anglès:
«Amb motiu d'un míting feixista que se celebrava a l'«01ympia>,
hem presenciat escenes d'una salvatgeria indicible desconeguda a Anglaterra d'ençà de l'època de les sufragístes.
Feixistes i comunistes—dels quals aconseguiren penetrar-ne 3.000 a
a la sala—s'atacaren rabiosament abans i mentre es celebrava el míting.
1.500 policies a peu i a cavall hagueren de separar els bel·ligerants a
cops de matraca. Foren detingudes 23 persones, entre elles dues dones.
Volaren cadires; les sabates servien de projectils; les camises negres, homes i dones, lluitaven enèrgicament, i apunyegaven els interruptors. Hi hagué nombrosos ferits, alguns dels quals hagueren d'ésser
hospitalitzats.
Diversos feixistes que se'n tornaven amb auto, foren atacats per llurs
adversaris. L'aire de la sala Olympia era irrespirable, ja que s'hi havien
tirat profusament bombes fumigenes. Alguns feixistes preferien .entrar
a l'edifici escortats per la policia.
Els feixistes donaren proves de la més gran brutalitat. Un home,
seriosament ferit en una cama, fou llançat de la galeria fins a l'orquestra.
Les dones feixistes donaren una esplèndida demostració de llurs coneixements de jiu-jitsu.» — L . J .

LA NOVA POLÍTICA DE ROOSEVELT. — Del «Financial Times», de Londres:
«De moltes bandes s'ha anat veient que el programa de redreçanient dels Estats Units està a punt de tenir profundes modificacions. Els
augurs d'aquell país no han experimentat, doncs, cap sorpresa, quan s'ha
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anunciat que anava a abandonar-se allò que ílns ara constituïa la
base de la política de Roosevelt. Pot ésser que l'articulació del report
Darrow hagi estat «inoportuna i immoderada». La decisió de la N. R. A.
de no fixar més el preu minim, excepte en casos ben especificats, i la
de no introduir canvis en els codis actuals, si no és per negociacions i
no per la via de l'autoritat, són fets destinats a respondre a les millors
critiques.
La raó confessada d'aauestes modificacions és la preocupació d'impedir la guerra de preus, no i eliminant tant com sigui possible el manteniment artificial d'aquests.
En altres termes, el President i els seus consellers han començat

si els són imposats. L'experiment fet l'edat mitjana sobre l'usura portà
a la mateixa conclusió: aue cap consideració moral no pot reduir les
taxes més avall del nivell que imposen les condicions econòmiques i
socials.
L'abandó d'allò que Wall Street ha anomenat pintorescament «les
camisoles de força de l'economiai, no vol pas dir que Roosevelt tingui
la intenció d'abandonar el principi de la N. R. A. Ei President no està,
evidentment, descoratjat pel fet de no haver trobat en el sistema de
l'economia dirigida totes les qualitats que en el seu origen se li suposaven. Això ve a significar el seu missatge al Congrés, que anuncia les
gran linies d'un nou i més vast programa econòmic. Aauest missatge,
que comprèn 8 punts principals, demostra que Roosevelt no projecta
sinó un programa de reformes econòmiques de llarg abast, davant del
qual l'actual reglamentació de la indústria sembla ben insignificant.)
—L·J .

JULIOL, MES DE REVOLUCIONS. — El «Daily Express» ha publicat aquest
curiós comentari:
«La segona revolució del Tercer Reich inaugura el mes de juliol
d'enguany; aquest mes de juliol que tostemps ha estat el mes de les grans
calors i dels cops d'Estat.
La canícula fa pujar el termòmetre í les passions dels homes. Durant
el mes de juliol, 21 països commemoren l'aniversari de llur independència, d'un nou ordre de coses o de la caiguda de la monarquia.
La tràgica presa de la Bastilla tinçué lloc el 14 de juliol de 1789.
Els borbons perderen llur tron en juliol de 1830. La nova constitució
turca fou promulgada en juliol de 1924. Els russos afusellaren el tsar
en juliol de 1918. Els Estats Units signaren llur declaració d'independència el 4 de juliol de 1776. Els revolucionaris espanyols s'aixecaren
en juliol de 193Ó.
Però l'Amèrica del sur té el rècord de les revolucions de juliol:
Panamà i Uruguai celebren l'aniversari de llur independència el 4 de
juliol; Venezuela, el 5; Argentina i Colòmbia, celebren^ llur festa nacional els dies 18 i 20 de juliol respectivament; Perú í l'Equador, el 24 de
juliol.
La república xinesa dels Soviets de Mongòlia celebra la seva festa
nacional el 8 de Juliol. La república negra de Libèrio. commemora la
seva independència el dia 26.
Arriba el mes de juliol... a qui toca?» — L . J .
El suplement literari del Times, de Londres, en el n." de 31 de maig
passat, dóna la següent recensió del llibre del Cardenal Faulhaber Judaisme, Cristianisme i Germanisme, recull dels sermons predicats a l'Es-
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glésia de St. Miquel de Munich durant l'Advent de 1933, suara traduïts
a l'anglès pel Rnd. George D. Smith.
Judenlam, Chrislentum, Germanetum és el títol donat a un conjunt
de sermons predicats el darrer Advent pel Cardenal Arquebisbe de Munic. Publicats en forma de llibre, tingueren una gran circulació a Alemanya; mereixen la mateixa atenció per part dels lectors anglesos interessats en els afers de l'Alemanya contemporània, ja que constitueixen
la més vigorosa recusació que ha aparegut mai a Alemanya al dogma recentment reviscut de la religió racial.
El Cardenal ha demostrat no pas poc coratge en l'elecció del tema,
ja que el fanatisme «Ari» es trobava en el seu màxim quan va començar a predicar, i la seves paraules no solament són la defensa del punt
de vista de la seva Església, sinó també de les necessitats més cares de
gran nombre de cristians protestants.
«A aquests germans separats (deia en el seu primer sermó) allarguem
les nostres mans per fer causa comuna amb ells en defensa dels llibres
Sagrats del Vell Testament, per tal com hem de salvar-los per a la nació Germana i preservar aquest preciós tresor de doctrina per a les escoles cristianes.»
E l propòsit del Cardenal, dit amb altres paraules, és de contestar les
critiques íetes a la religió judaica en nom de la «recerca racial». «Quan
l'antagonisme amb els jueus... s'estén als llibres Sagrats del Vell Testament i és condemnat el cristianisme perquè té relacions amb el judaisme pre-cristià, quan les pedres són tirades a la persona de Nostre
Senyor i Salvador.»
El seu mètode consisteix a exposar el valor ètic, social i religiós de
la Religió d'Israel, contemplada com a preciosa en ella mateixa i com
a llei que el Crist ha vingut a completar. Les referències al nacionalisme
extremista hi són clarament insinuades, per exemple quan és mostrat
el Vell Testament contenint l'essència de la doctrina de la llibertat
personal.
En cl cinquè i darrer sermó, el Cardenal es dirigeix als representants de la que s'anomena a si mateixa «Religió del Nord», d'aquests
entusiastes racistes que pretenen no solament purgar cl cristianisme
dels seus elements «no aris», sinó suplantnr-lo per una nova religió,
fundada en la pagana mitologia teutònica i en el culte dels herois. Aauesla gent, declara el Cardenal, avui condemna Uns Carlemany perquè va
desterrar els vells déus germànics. Però, quina és la veritat de la cosa?
El Cardenal afirma valentament, amb una apel·lació al mateix Raci, tant
sovint invocat pels teoritzadors racistes, que les virtuts teutòniques precristianes eren més que contrarestades, per vicis de salvatgisme, indolència i esclavitud. Fou tan sols després de la missió de SI. Ronifaci
i de l'efectiva conversió dels germans al cristianisme que esdevingueren una nació i una nació civilitzada. FA Cardenal acceptaria les recerques racials i la cultura racial solament amb tres condicions: primerament que l'amor a la pròpia raça no conduís a l'odi de les altres;
segonament, que es respectés l'autonomia individual en les coses de
l'esperit; i tercerament, que no s'adoptés una actitud d'hostilitat envers
el cristianisme.

Entorn del desarmament
Aquest és el problema que apassiona actualment el món. Resulta
ben interessant el mosaic de comentaris que hi dedica la premsa anglesa.
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«The Observer» (conservador independent), de Londres, diu:
«Tres coses hi ha que mortifiquen profundament els nostres veïns.
En primer lloc, que nosaltres parlem del cim de la nostra raó amb un
aire inefable de saviesa superior. E n segon lloc, que semblem convertits, de mica en mica, en els advocats oficiosos i parcials de la causa
nazi. En tercer lloc, que en no voler fer el que vol França, li demanem
que faci allò que nosaltres volem.
>Expliqiiem, repetim, que no podem atendre els desigs francesos en
allò que es refereix a les garanties de seguretat més esteses i mes amples; i aquesta situació ens sembla la més natural i la més raonable
del món. De totes maneres, amb una confiança sublim, esperem que
França atengui en matèria d'armaments els nostres desigs i els d'Alemanya.»

** *

Per la seva part, «The Daily Express» (conservador, partit de l'Imperi), dè Londres, diu:
«No ens fiquem en cap aliança. Que Anglaterra no faci mai la guerra—si no és per defensar l'Imperi britànic—.>

* **
Un altre diari conservador, però partidari del feixisme de Morley,
el «Daily Mail», de Londres també, és més arriscat, i diu:
«...Les seves mesures a prendre són, en primer terme, la creació
d'una potent força aèria necessària a la seguretat britànica. Després,
una aliança defensiva amb França. Sense aquesta aliança, Anglaterra
no podrà estar segura.»

* **

E l «Daily Telegraph» (governamental), es mostra escèptic:
«... La conseqüència inevitable de tot això serà la formació pròxima d'una contra-coalició; l'única conseqüència que no aportarà el
pla de «seguretat» rus, serà la seguretat.»

***
Els liberals anglesos, per mitjà del seu òrgan, «The News Chronicle»,
expressen la següent opinió:
«El govern anglès està bastant inquiet de veure el constant creixement de la cordialitat franco-russa. Car està convençut que aquesta no
millorarà gens la situació d'Europa.
»... E l govern anglès se sentirà temptat indubtablement de rentarse les mans en tot el que es refereix a aquest afer.
»A Ginebra, l'opinió general és que sir John Simón desitjaria un
fracàs sensacional a fi que l'opinió pública anglesa accepti uns majors
augments de les forces aèries, dels que haurien estat votats sense un
fracàs.

* **

E l «Daily Herald», laborista, creu que el fracàs de la Conferència
seria la guerra:
«Un fracàs de la Conferència seria un desastre. L a tendència actual
a augmentar els armaments, creixeria enormement, i les nacions—
àdhuc la nostra—-es posarien a augmentar cada dia més les forces aèries,
les flotes i els exèrcits.
»Aquesta dansa satànica només pot tenir una sola fi: la guerra!»

***
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Al costat d'aquests comentaris, evidentment interessats, tenen també una veritable importància els dels diaris que es publiquen als països
anomenats «neutrals». Vegeu-ne alguns:
«De «Politiken», de Copenhaguen:
«Ens trobem davant de dues tendències netament diferents: una,
franco-russa, s'inspira en la seguretat, i es basa sobre sancions; l'altra,
anglo-americana, tendeix a la limitació dels armaments. Entre aquestes dues tendències sura la demanda dels neutrals (els nostres tres
països escandinaus. Suïssa, Holanda i Espanya) els punts de vista de
la qual es decanten innegablement més cap a l'anglo-saxó, encara que,
quant a la seguretat, anem més lluny que Anglaterra. Potser hi ha encara una possibilitat de conciliar, o àdhuc combinar, les dues tendències. A Ginebra, de totes maneres, es manifesten molt pessimistes en
aquest aspecte. Nosaltres no ens desesperem, perquè l'experiència ens
ha ensenyat de fa temps que els resultats no els hem de trobar de Ginebra o a Ginebra, sinó després de Ginebra. De totes maneres, a manca de poder imposar les seves teories, Anglaterra s'ha decidit a seguir
el camí que ella s'havia proposat, i que tendeix a l'isolament volgut,
amb un màxim d'armament possible.»

* **
Un important diari d'Estocolm, el «Dagens Niketer», es refereix als
discursos de Barthou a Ginebra, i diu que són peces oratòries desgraciades:
«Els discursos de M. Barthou a Ginebra són tan flamejants com
desgraciats. Sembla que faci tot el que pot a fi d'enfondir l'abis anglofrancès. Accentua, posa de relleu i critica totes les divergències. Per
què? Nosaltres, neutrals, demanem, a dir veritat, menys eloqüència democràtica, però més resultats pràctics. Aquests duels oratoris, aquestes
lluites demostèniques no tenen res que ens faci goig. Les avorrim, car
avorrim el dimoni que sota l'aspecte de l'àngel de la seguretat, no fa,
«De l'actitud de França a Ginebra es desprèn que França sacrifica
l'amistat anglesa a Rússia; és un fet que per als països neutrals constitueix una veritable font d'inquietud. Això és el que ha ofès Sir John
Simón i tot el món anglo-saxp.
»Davant d'una Anglaterra angèlica, que demana el desarmament i
la limitació dels armaments, França ha elegit Rússia, hipnotitzada com
ella, per Alemanya. Aquesta actitud antianglesa de França no pot deixar
d'influir en l'actitud de tots els neutrals i en la dels països escandinaus
en primer lloc.»

***
Pel cantó holandès, «De Telègraf», d'Amsterdam, escriu:
«Es certament lamentable que M. Barthou, home tan prudent, hagi
confós la sala de la S. de N. en una sessió del Palais-Bourbon. Les seves diverses intervencions, brillants i satíriques, han provocat reacecions
descoratjadores. L a delegació anglesa ha fet bé d'intercedir prop dels
corresponsals anglesos i d'invitar-los a la calma i a l'objectivitat, sense
les quals actualment els ressentiments d'Anglaterra encara haurien pogut esdevenir més greus.
»Per altra part, la delegació francesa també invità els corresponsals
del seu país a abstenir-se d'esmentar el primer discurs de M. Barthou.
L'actitud d'aquest darrer sembla bastant incomprensible als ulls de la
majoria de delegats, a menys que no es tracti de torpedinejar la Conferència i imputar les causes del fracàs a Anglaterra.»—L. J .
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Vers el rearmament
«II Popolo d'Italia», de Milà, ha publicat el següent important article
de Mussofini:
«És la darrera vegada que penso ocupar-me del desarmament, de la
Conferència del Desarmament i de les perspectives que s'hi dibuixen.
Aquestes perspectives ens porten a la constatació que la Conferència
del Desarmament ha fet fallida. Ara comença—o pot començar—una
conferència del rearmament. Les posicions dels protagonistes són ben
clares.
»... E n el punt a què han arribat les coses, després de la publicació
dels memoràndums, i les visites circulars d'Eden i l a darrera nota francesa al Gabinet de Londres, ja no hi ha més alternatives possibles: o
bé s'accepta el pla italià o es va cap al rearmament. Els avantatges del
pla italià són els següents: no demana el desarmament de les potències
actualment armades, excepte certs acords en matèria de guerra química i, potser, una reglamentació de l'aviació de bombardeig. França conserva, doncs, la superioritat de fel de la seva potencialitat de guerra.
I això, per damunt de tot protocol, constitueix la base veritable de tota
seguretat.
Però, mentre els francesos acceptarien la primera part del memoràndum italià, rebutgen la segona, és a dir, la que pren en consideració
les demandes alemanyes. És veritat que el memoràndum italià proposa
acceptar les demandes alemanyes, però és veritat també que el fet
d'acceptar-les ofereix una contrapartida remarcable.
»... Es diu que Alemanya no tornarà de cap manera a Ginebra. Crec,
de totes maneres, que si Hitler veiés que es realitzava la paritat de
drets, compendria—si en aquell moment visqués encara la Societat de
Nacions—que el fel d'ésser-ne absent és una errada.
Avui dia, en què han tornat a ésser exposades les línies fonamentals del projecte italià, podem preveure la situació que va a determinarse si la Conferència del Desarmament acaba per declarar oficialment la
seva fallida. Les nacions armades no s'acontentaran amb conservar llur
actual nivell d'armaments, sinó que l'augmentaran. Alemanya farà igual.
Hi ha algú que li impedeixi? No ho crec. De totes maneres, només hi
hauria un mitjà: recórrer a aquesta guerra «preventiva» que existeix
en estat hipotètic en determinats medis, però que el poble francès no
podria veure amb simpatia. L'experiència del Ruhr fou una lliçó.
»Crec que una Alemanya governada per Hitler oposaria una resistència molt gran a tota acció militar francesa. Deixant de banda la idea
d'una guerra preventiva, està desencadenada la cursa dels armaments,
i en qualsevol moment històric esclataria la nova guerra, que trobaria
una vegada més Europa dividida en dos grups d'Estats en lluita per la
vida o per la mort.
«Mentrestant, una de les conseqüències inevitables del fracàs de la
Conferència del Desarmament serà la fi de la Societat de Nacions. Mai
no he tingut grans simpaties per la institució ginebrina, però n'he reconegut la utilitat en el cas de problemes determinats.
»Més aviat que a suprimir-la, la meva activitat tendiria a transformar-la per fer-la més apta a assolir finalitats potser menys grandioses
i universals, però més útils a la col·lectivitat humana. E l dia en què els
delegats a la Conferència del Desarmament hauran de declarar que el
desarmament és una utopia sublim, i per això mateix una de les utopies més perilloses, la Societat de Nacions haurà perdut tota la seva
significació i tot el seu prestigi: la seva política, que excloïa, almenys
aparentment, els blocs d'Estat, cedirà el lloc a la política dels blocs,
és a dir: de les aliances, i això serà la política d'avant-guerra: en darrer lloc, S. M. el Canó serà invitat a prendre la paraula.
»No escric aouestes paraules sense aprensió. Una convenció sobre
el desarmament hauria garantit un període d'estabilitat relativa en la
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politica europea i mundial. E l fracàs de la Conferència obre fetes les
grans portes a l'inconegut.
sCercar responsabilitats en el fracàs d'aquesta Conferència no es
més que enverinar la situació; cadascú voldrà carregar la falta a l'esquena de l'altre. Durant els darrers anys, Itàlia ha intentat estendre un
pont sobre el dissentiment greu, profund i històric que separa França
i Alemanya: primer, mitjançant cl Pacte dels Quatre, després, amb el
memoràndum sobre el desarmament. No es podia fer més. Potser Anglaterra podrà jugar la darrera carta servint-se del seu prestigi i de la
seva potència; això espera el món durant les darreres setmanes, en les
quals estan en joc no coalicions ministerials, sinó milions de vides humanes i els destins de tot Europa.—L. J .

Un article de Mr. Pembroke Stephens.
E l lector recordarà que el periodista anglès Pembroke Stephens, corresponsal del «Daily Express» a Berlín, ha estat recentment detingut
i expulsat per les autoritats hitlerianes, per haver comunicat al seu diari
informacions sobre la flota aèria i els aeròdroms subterranis del Reich.
Es tracta d'una informació interessantissima, que tothom llegirà de
grat: La traduïm, naturalment, de «The Daily Express», de Londres.
«...A diferents llocs d'Alemanya es construeixen aeròdroms militars
subterranis, amagats al perill dels atacs aeris. Un d'aquests aeriports és
prop de Hannover. L'he pogut visitar fa poc.
Com que aquest aeroport és a Celle, prop de Hannover, ciutat que té
un gran aeroport comercial, és evident que el nou camp d'aviació subterrani no pot tenir més que una destinació purament militar.
E s l'aerodrom més vast que he vist; per les seves dimensions és
superior als de Le Bourget, Croydon, Amsterdam, Viena i Berlín; però
això no priva que jo hagi tingut els més grans treballs per descobrír-lo.
Voltat per totes bandes de boscos, invisible de la cerretera estant i
del ferrocarril, aquest aeròdrom misteriós no es revela als nostres ulls
fins després de dues hores de minucioses investigacions en automòbil.
M'ba calgut encara una hora ben bona per estudiar-lo am calma.
Una àrea immensa ja havia estat transformada en terreny d'aterratge.
S'acabava la construcció de tres enormes hangars, amb parets de ciment
armat, pintats de vermell, amb portes de ferro gris perla i sostre de vidre. Més enllà, uns edificis destinats a diferents serveis, i que aleshores
s'estaven acabant de construir també. Darrera d'ells, s'edifaquen vastes
casernes destinades als pilots i mecànics.
Pel que es refereix a la part subterrània de l'aeròdrom, els treballs
estaven molt avançats quan vaig fer-hi la meva visita. Els obrers estaven
ocupats en la construcció d'abrics destinats, en cas de guerra, a contenir
avions. Aquests abrics, construïts només per aquesta finalitat, no han de
tàmer res de les bombes més eficaces. Unes plataformes en pendís
uneixen aquestes cèl·lules subterrànies directament als hangars edificats
al nivell del terreny d'aterratge.
E n el moment de la meva visita, en aquests hangars no hi havia cap
avió. Però no lluny d'allà ja hi havia construïts grans dipòsits que poden contenir fins a 5.000 litres d'essència. Amb llurs suports mòbils
traïen el caràcter militar de l'aeroport
Actualment s'estan construint en la bella Lüneburger Heide (banda
del Lüneburg) dos altres aeròdroms anàlegs al de Celle.
Per ara, Alemanya no posseeix flota aèria militar. Almenys, hom no
la pot veure, car es troba disseminada per diferents recons dtl país sota
la torma... de peces de recanvi. Els motors són guardats en tal dipòsit,
les ales en tal altre, i els fusellatges en un de més enllà.
És que el general Goering no pot esperar que la Conferència del des-

184

LA PARAULA CRISTIANA

armament li permeti de fer construir els avions que ei Heich—diu— necessita. Preccdentment ja havia pogut comprovar que no fa molt foren
importades dels Estats Units i àdhuc d'Anglaterra quantitats considerables de peces soltes per avions, que anaven dirigides a les drassanes
navals de «Blohm und Floss», de Hamburg, les quals, segons acabo de
descobrir, es dediquen al muntatge d'aeroplans. A la part est d'aquella
immensa drassana, de 200 metres de llargada per 50 d'amplada—on ja
fa temps que no es constueixen vaixells—tres equips d'obrers es relleven
nit i dia i es dediquen al muntatge dels avions destinats a l'aeriport de
Celle.
A aquest efecte, s'ha inventat una nova aleació de melails. absolutament nova. Mantinguda durant quatre hores en l'aigua, a temperatura
elevada, aquesta aleació es torna mal·leable com el cartó. Refredada,
adquireix una duresa anàloga a la de l'alumini i de l'estany...
Al mateix temps, en una fàbrica de Kiel es fabriquen càpsules de granades i bombes, mentre que a Gluckstadt 700 obrers treballen en una
fàbrica de paper, on preparen la matèria explosiva.
Fa un any vaig recórrer les regions de l'Est i Sud-Est de França,
i vaig visitar les fortificacions subterrànies que les autoritats militars
franceses han fel construir al llarg de les fronteres, de Metz a Menten.
Aleshores no hauria cregut que, un any després, podria contar una cosa
anà'nia sobre Alemanya.
Els obrers alemanys que treballen en les fàbriques i en les drassanes
afecies ai rearmament oel Reich, han de signar una declaració en la
qual juren que no divulgaran res a ningú.
Hi ha ordenances especials que preveuen la pena de mort per a
qualsevol que revelés a uns estrangers els secrets referents al rearmament emprès pel govern hitlerià, i els periodistes que publiquen informacions sobre aquest tema Exposen al perill d'ésser expulsats o empresonats.
No tinc cap animositat contra Alemanya, però aquests que atorguen
a aquest país ei dret moral de rearmar, han de saber fins a quin punt
el Reich fa ús ja d'aquest dret. E l meu deure és dir el que he vist, tot
i córrer cl risc de sofrir el rigor de les ordenances que acabo d'alludir.—PEMUROKE STEPHENS.»—L. J.

* **
L'NA OUF.RIU RUSSO-JAPONESA EN 1935?. — Unes sensacionals revelacions del cap de la missió militar turca a Moscou. — Traduïm del més
antic dels diaris financers de Londres, «The Public Ledger», el següent
article sobre les intrigues del Japó en el pròxim Orient. Deixem l'absoluta
responsabilitat d'aquestes revelacions a l'esmentat diari anglès, molt més
tenint en compte que el diari turc «La República», que es publica a
Estambul, es creu en el deure de fer fortes reserves sobre aquest particular i manifesta que «l'únic aliat possible de Turquia és la Unió Soviètica».
«De font absolutament segura (amb relacions directes amb Moscou)
acabem de rebre la següent informació, que no vaciüem a qualificar de
sensacional:
El dia 8 de maig darrer, Voroxilov, president del Consell Revolucionari de la Guerra i Comissari del Poble de l'Exèrcit, organitzà una magnífica recepció oficial a honor dels avions turcs arribats a Moscou amb el
coronel Djelal bci. E l cap de la missió militar turca a Moscou, senyor
Esmin, assistí a la recepció.
Aixi que hagueren acabat les cerimònies, Esmin demanà a Voroxilov
una conversa particular immediata, en el curs de la qual féu al cap de
l'exèrcit soviètic les següents declaracions «en nom del Govern turc».
A principis del mes de març, el representant diplomàtic de Turquia
a Moscou fou cridat al Gaimussio (ministeri nipó d'Afers Estrangers),
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on se li comunicà que segons les previsions del Govern japonès era imminent una guerra entre Rússia i el Japó, i que esclataria a més trigar
en 1935.
E l Govern japonès ja havia discutit diverses vegades amb Fuad bei,
l'encarregat d'Aters turc a Toquio, la qüestió de l'acord secret entre
Rússia i Turquia, per mitjà del qual Turquia es compromet a garantir
le defensa del Càucas contra qualsevol atac dirigit per un tercer en cas
de guerra entre els soviets i un altre pais. (Aquest tractat fou signat llavors del conflicte anglo-soviètic, en l'època en què lord Curzon era ministre d'Afers Estrangers d'Anglaterra.)
E l Govern japonès na demanat al representant diplomàtic de Turquia
que proposi al seu Govern un acord secret «turco-japonés, en el qual
s'especificaria que el tractat secret turco-rus no seria plicable en cas
de guerra entre el Japó i els soviets>.
Aquesta proposició fou reiterada, i sotmesa al Govern turc per l'almirall Matussima personalment, en una visita que feu a Ankara, on anà
especialment per aquest afer.
E n les conversacions que celebrà a Ankara, l'almirall Matussima declarà que el Govern nipó estava disposat a consentir a Turquia importants
concessions territorials, i ajudar-la per tots els mitjans a prendre possessió del Caucas rus, en el cas en què Turquia es manifestés favorable
a signar amb el Japó el tractat secret que se li proposava. A més, en
aquest cas. el Govern japonès es declararia disposat a vendre a Turquia
—nominalment o efectivament—diverses unitats de guerra, i a trametreli insiruciors navals i a facilitar-li tot el seu ajut tècnic per a les fortificacions del Bòsfor, a fi de preveure l'eventualitat d'un atac de la flota
soviètica.
L'almirall Matussima afegí que havien estat fetes proposicions anàlogues per part del Japó, a Berlin i a Varsòvia, i que en aquelles capitals
havien estat acollides favorablement.
Immediatament desprès d'aquesta entrevista amb Esmin, el Comissari
Voroxilov demanà a Stalin que convoqués immediatament una reunió del
Polit-Bureau del Partit Comunista, a fi de deliberar sobre les mesures a
pendre.
A conseqüència d'aquesta reunió, el Govern rus decidi trametre Litvinov a Ginebra sense esperar la data de la reunió de la Conferència del
desarmament, i a fi que ics totes les gestions necessàries encaminades a
l'entrada de la U. R. S. S. en la Societat de les Nacions, i especialment per
mirar de fer amb França una aliança militar, sota la disfressa crun

pacte d'assistència mútua...»—L. J.

MOVIMENT
INTERNACIONAL
EL COP D'ESTAT DEL REI DE BULGÀRIA.—En el transcurs d'una setmana
dos Estats fins ara regits—més o menys sincerament—per formes democràtiques, han passat a integrar-se en el grup de països europeus governats per sistemes dictatorials: Bulgària i Letònia.
Coneguda és l'evolució seguida de la guerra ençà per les forques
caudines
'nes d'una pau ignominiosa. Exiliat el Tcar Ferran, per reacció
natural, el poder anà a parar a les mans de l'agrari Stambulisky, el qual.
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uns anys mes tard, queia assassinat per una esquadra de comitatgis macedònies. Estranya figura la de l'esmentat dictador agrari. Poblada la
Bulgària per més d'un 80 per 100 de camperols, en bona lògica, un partit
que tingués la majoria d'aquest estament, fatalment representa l'opinió
del país. Stambulisky reunia en ell totes les qualitats i tots els defectes
de les multituds camperoles balcàniques; estava identificat amb tols els
complexos passionals dels seus conciutadans. Les seves lectures i relacions amb la resta del món li feren assimilar un conjunt d'idees de caire
humanitari i internacionalista. E l seu pensament central era la reunió
dels Estats balcànics en una federació que els englobés tots. Després
del seu assassinat, la política búlgara segui les normes per les quals es
regeixen els països demòcrates. Els governs es succeïen els uns als altres
segons la força i les coalicions dels respectius partits.
Ara fa un mes, els habitans de Sofia es veieren sorpresos per un
moviment inesperat de tropes, les quals, per voluntat del rei, posaven
íi als sistemes democràtics per instaurar un govern d'unió nacional, la
presidència del qual s'encarregà a Guerorciev.
La gran originalitat del cop d'Estat búlgar és que els seus motius
essencials semblen ésser, no raons de política interior, sinó de política
estrangera. Una crisi ministerial s'havia produït uns dies abans. Hauria
pogut, certament, resoldre's encara una altra vegada, com les precedents,
pels compromisos parlamentaris i les dosificacions ministerials. Munxanov havia sempre reunit una majoria per una addició de fraccions; la
seva combinació s'havia desfet, podia refer-se'n una altra; no hauria
estat res més que un canvi d'equip.
Des de 1932, data de les eleccions que enderrocaren el gabinet de dreta presidit per Liapxev í que comptava amb la complicitat dels comitatgis macedònies, la Bulgària eslava governada per una coalició de demòcrates (Munxanov) i agraris. Tota la vida política eslava dominada per
la rivalitat d'aquests dos grups per a obtenir carteres ministerials, i això
irodui la crisi. Però com aue aquests dos partits es dividien en diverses
raccions, una d'elles la dels agraris stambuliskistes, hi havia sempre un
mitjà per a reformar una majoria, modificant els termes de l'addició.
Es així com hom s'havia desembarassat dels radicals, feia un quant
temps, per donar la satisfacció d'una cartera a una fracció agrària.
Munxanov, dimissionari i encarregat de reformar el gabinet, estava negociant la composició d'un nou cocktail parlamentari. Hauria reeixit, si el
rei no li hagués declarat bruscament, ei 19 de maig:
«Es inútil d'insistir. Renuncieu al vostre ministeri. Jo m'encarregaré
del vostre reemplaçamentt>
Puix que el príncep, sostingut per l'exèrcit, detenia cl joc tradicional,
s'ha d'admetre que hi havia un fet nou, una raó d'obrar ncgligida fins
aleshores i que esdevenia imperiosa. Certament, no poden considerar-se
com a nuls els motius de política interior i econòmica. S'ha de reconèixer que la lluita estèril dels partits havia cansat i disgustat tothom. Els
governs successius demostraven la seva impotència davant de la crisi
agrícola, cada vegada més aguda. Tot aquest conjunt forma una sèrie de
raons, el pes de les (juals no pol negar-se. Però, segons signes evidents,
menen a la deducció que la causa essencial i pregona és un canvi de
política exterior.
Hom comprenia a Sofia, des de feia molts mesos, <jue l'estat de
l'Europa oriental estava pregonament modificat. L a Turquia, la primera
entre les çotèncíes veïnes, havia retirat la seva adhesió al front revisionista. L a Grècia, després de la retirada de Venizclos, no havia prosseguit
exactament la seva política equivocada i s'havia aproximat a la Unió
balcànica. L a Petita Entesa continuava formant un bloc sòlid: Rússia
es deixava classificar entre els partidaris del statn quo. L a mateixa Itàlia,
inquieta per amenaces de r«Anschluss», no continuava als balcans una
intervenció tan vigorosa per a la reforma de les fronteres. Les seves dificultats financeres l'obligaven a restringir la seva acció, tant a Sofia com
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a Albània. Ferma fins aleshores en les seves reclamacions, la Bulgària
sentia afeblir-se entorn d'ella els suports que li havien estat promesos o
uc tenia per descomptats. I, enmig d'aquestes decepcions, un nou estat
'esperit creixia en la península oriental; la solidaritat regional balcànica no era pas un tema de discurs; esdevenia una realitat.
Es, en efecte, l'esdeveniment capital des de fa divuit mesos, en l'Europa oriental; les potències de la península han comprès, per fi, llurs
interessos comuns i han convingut a defugir la influència de les nacions,
les quals exploten llurs rivalitats per collocar-les sota llurs banderes,
exposanl-les a conflictes per causes que els serien estranyes. Això ha
motivat el pacte balcànic, rubricat aquest any a Atenes, i el qual portava
la signatura de totes les nacions d'aquesta regió, exceptuant la de Bulgària.
Decebut en els suports que esperava, isolat dels seus veïns, el rei
Boris ha comprès els perills d'aquesta situació. Des de feia quatre mesos,
havia inclinat la política búlgara envers una entesa. E l rei de Iugoslàvia,
bon diplomàtic, li havia facilitat la tasca: auan Grècia reclamava de
Soíia una signatura al nou pacte, sense condició í quasi com un acte
d'humilitat, el Govern de Belgrad demanava que s'evités a la Bulgària
tota renunciació mortificant. Per les seves suggestions, el pacte restava
obert a signatures ulteriors.
Persuadit dels perills de l'isolament i de la necessitat d'adherir-se al
pacte balcànic, cl rei comprenia que solament un canvi radical en la
política permetria aquesta transformació diplomàtica. Munxanov, més
que anar-hi, s'hi deixava arrossegar. I a més, sobretot, l'aproximació amb
la Iugoslàvia exigia l'arranjament formal de l'agítacio macedònica i
l'entrada a l'ordre dels comitatgis, sempre a punt de realitzar incursions
contra el reialme veí. I tots els partits parlamentaris tenien compromisos amb els macedònies. La coalició democrata-agrària vivia amb els seus
revolucionaris sobre la base d'una neutralitat benèvola. Els comitatgis
tenien un representant oficiós en el general Volkof, Ministre de Bulgària
a Roma, el qual aportava a les intrigues italianes contre Belgrad l'ajut
dels macedònies. Era tot això que calia liquidar, per inaugurar una diplomàcia nova; però, per a liquidar-ho calia primerament desembarassar-se del parlamentarisme i dels vells partits, sempre més o menys
còmplices d'aquesta política inquieta.
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Però no es limiten en el que queda exposat els signes de l'enderrocament de les aliances. La desgràcia del general Volkof, l'agent de l'entesa
italiana, n'és una prova no menys evident. No és que Guerorgiev pensi
en les maniobres contra la Iugoslàvia. E l president del Consell, que
no s'ha encarregat dels afers estrangers més que interinament, ha ofert,
d'altra banda, la Cancelleria a Batalov, ministre de Bulgària a Paris,
home d'edat i d'experiència, francòíil i cunyat d'un diputat francès.
Batalov no ha acceptat encara. No és polític, però pertany teòricament al
partit demòcrata—el de Munxanov—i negocia en aquest moment amb els
seus amics.
En principi, tots els partits s'han adherit ja al nou règim. Coneixen
la desconsideració que els rodeja i la inutilitat de la resistència. A Guerorgiev no li ha calgut sinó bufar a sobre per dissoldre'ls.
Però, qui és aleshores Guerorgiev? Antic coronel, va ésser diputat
nacionalista. Després, llavors de la seva adhesió a l'agrupament Zveno,
esdevingué el cap d'aquest moviment, que ha reunit la majoria dels intel·lectuals, descontents de la importància parlamentària, del perjudici
dels partits i sobretot del desordre dels polítics. Com aquest estat d'esperit estava molt generalitzat, no mancava al Zveno més que el suport del
rel i de l'exèrcit per a triomfar: aquesta adhesió ha estat l'esdeveniment
del 19 de maig.
El cop d'estat búlgar recorda, per certs punts, l'acte d'intervenció
reial a Iugoslàvia, fa quatre anys. Però encara més reaccionari, més antiparlamentari que a Belgrad, puix que el rei no el presenta, en absolut,
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com una operació temporal. E n el nou règim, la Cambra, reduïda a
cent diputats, serà designada per la Corona (75 membres) i per les Corporacions (25 membres). És, doncs, la instauració d'un Estat corporatiu,
i la premsa italiana, molt inquieta del canvi diplomàtic búlgar, dissimula la seva decepció anunciant la satisfacció que experimenta de veure
una aplicació nova de la docrina feixista.
Però, com indicàvem al començament, la significació interior del cop
d'Estat és excedida de moll per la revolució diplomàtica que indica. Sens
dubte, cal no apressar-se a cantar victòria, a I endemà d'un semblant esdeveniment. E l nou règim tindrà aquí, naturalment, un prejudici favorable. Però cal esperar l'obra, sobretot en la seva resistència a les agitacions macedòniques. Si triomfa de les primeres dificultats, si signa amb
cadascun dels Estats balcànics el pacte bilateral de no agresssió que
anuncia voler dur a la pràctica, si arrenca el seu país de l'isolament i el
reintegra a l'entesa eslava i a l'aliança regional, haurà realitzat una gran
obra, les conseqüències de la qual seran útils a tota l'Europa.
Stambulisky havia estat sempre partidari de l'aproximació amb
Iugoslàvia, i els macedònies l'assassinaren a causa d'aquesta tendència.
E l nou cap búlgar farà reviure aquesta tradició. E s cert que s'havia
separat de Stambulisky í havia pres part en el cop d'Estat dirigit contra
ell, però ho feu per raons personals. Després, s'ha aproximat als agraris
dissidents, i és la massa stambuliskista la que ofereix al nou règim el
primer i el més gran ajut. — L . O.

L'EVOLUCIÓ DEL LABORISME. — Els triomfs dels laboristes en les últimes eleccions parcials angleses han palesat que l'immillorable pressupost
de Neville Chamberlain no ha tingut sobre els electors la influència saludable que n'esperaven els optimistes. E l moviment de represa de l'oposició no es pot negar. Solament la seva importància pot sotmetre's a
discussió.
La posició del partit laborista amb relació als problemes del dia mereix, doncs, que hom s'hi detingui. No està descartat que torni a assolir
el poder. No ni ha res que provi que el sistema de bàscula que lliura els
afers de l'Estat, alternativament, a dos partits adversaris hagi perdut per
als anglesos la seva atracció deportiva. L'eliminació, potser provisional,
però gairebé total, dels liberals ve encara a afavorir aquesta tendència
simplificadora. Sens dubte, molt dependrà de la data de les properes
eleccions, í més encara de les plataformes electorals. A Anglaterra, hom
vota menys a favor o contra principis que sobre qüestions limitades,
però força precises. L'escrutini té sempre un sentit.
Però un partit ha de tenir un programa, sobretot un partit socialista.
Hom ha assenyalat manta vegada que, àdhuc en el temps de la II internacional, el laborisme anglès apareixia com a conservador. InteUectual,
sindicalista (en el sentit exactament professional) i cooperatiu, resistia
molt fortament al ferment revolucionari. E l seu mateix nom de partit del
treball diluïa en un apaivagat equívoc els virus teòrics del marxisme.
Després de la catàstrofe del 1931, ha procedit a realitzar un esforç
de propaganda i d'organització que semblen justificar els seus recents
èxits electorals. Quant a la doctrina, és probable que els seus veterans
els Henderson, els Clynes, l'haurien de bon grat limitada a fórmules prudents; l'essencial, per a aquests antics ministres, era que poguessin
reintegrar-se victoriosos al Whítehall.
Però els elements més joves han vingut a interrompre la rutina dels
patriarques del partit. Certament hi ha hagut sempre en el moviment
laborista una ala esquerrana, r«lndependent Labour Party>, el paper del
qual era d'entretenir el sector més extremista dels afiliats i donar de tant
en tant la nota revolucionària. Fa poc temps, r«Independent Labour
Party» es cansà d'aquest joc estèril. Sota la direcció del seu líder Max-
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fon, se separà enterament del partit oficial per a consagrar-se a una acció autènticament socialista. Amb aquest fl cercà una aproximació amb
els comunistes.
Tot just separats dels laboristes ortodoxos, l'I. L . P. ha estat substituït per una formació nova l'iniciador de la qual fou Sir Stafford
Cripps, advocat i diputat de Bristoll, antic membre del gabinet laborista.
Desitjant frapar els esperits per una afirmació de principis, Sir Stafford
donà al seu grup el nom de «Lliga Socialista». Tan prompte fou constituïda la Lliga s'imposà com a tasca immediata de convertir al socialisme aquest tímid L . P. al qual està col·lectivament adherida.
La propaganda interior de Sir Stafford Cripps ha estat molt activa,
i sembla que no ha restat sense resultats.
L'any últim, al congrés del Labour Party, a Hastings, la Lliga sotmeté al Partit un programa, els articles més importants del qual preveien
l'abolició de la Cambra dels Lords, una revisió de l'actuació dels Ajuntaments, en el sentit de la rapidesa, i dels poders exepcionals atorgats
al govern per la socialització de la indústria.
Henderson i els homes de la seva generació s'oposaren amb tota llur
energia a l'adopció d'una política tan explosiva. La consideraven a propòsit per espantar l'elector i assegurar al Partit un nou fracàs. Però
Sir Stafford es mantingué ferm, i no hi hagué mès remei que transigir.
Es decidí que el programa de la Lliga socialista seria enviat a una comissió d'esludi. Aquesta ha d'emetre un informe per a presentar-lo en el
proper Congres, previst per a finals de l'estiu.
Potser hom esperava enterrar aixi una inciativa incòmoda. Aleshores, és una esperança que serà decebuda. La Lliga socialista mostra
una activitat desbordant. Acaba de celebrar, a Leeds. el seu propi congrés, i ha adaptat, agreujant-les, les proposicions de Sir Stafford Cripps.
Aquestes proposicions es presenten sota la forma d'un fascicle editat
pel Consell director de la Lliga, i que porta el litol: «Endavant vers el
socialisme». En exposar-les al Congrés, Sir Stafford ha estripat els vels
i pronunciat aquestes paraules ressonants: Els reformistes o gradualisíes, no són socialistes. Som nosaltres els veritables socialistes. No esperem obtenir una majoria pel simple retorn del pèndol, ni pel «camouflage» de les nostres intencions. Hem de dir clarament als electors el que
han d'esperar de nosaltres, és a dir, el socialisme dut fins a les últimes
conseqüències socials, financeres i industrials.»
Llegint aquests discursos, el senyor Henderson deu haver gemegat,
ell qui, bon socialista parlamentari, evita amb tanta cura de pronunciarse sobre la col·lectivitat. Al congrés del L. P., el debat no podrà eludir-se
més, puix la Lliga socialista ha votat, amb una majoria de 4 contra 1,
el programa Cripps.
Les repercussions electorals d'actuesta decisió, sí fos ratificada pel
Partit, poarien ésser considerables. E l fascicle de la Lliga exposa un pla
quinquennal, ben entès. Hi figuren, entre altres articles, la transferència de la propietat de la terra «a la comunitat»; la socialització dels
bancs i de totes les indústries; el monopoli de l'Estat del comerç exterior. Al costat d'això, les indemnitzacions d'atur forçós i la setmana de
40 hores apareixen com a simples detalls.
Resulta força remarcable que la premsa conservadora no afecti prendre a la lleugera el que ha succeït a Leeds. E l seu interès no és, d altra
banda, de disminuir la importància de l'amenaça socialista, que pot
ésser d'una tal eficàcia per l'elector. Però, en la fase present, és a l'esquerra que va a jugar-se la partida. E l socialisme en tota la seva extensió, del qual Sir Stafford s'ha constituït en portantveu, va projectar
claredats decisives sobre les tendències reals del laborisme anglès. Les
«trade unions» hi han exercit, durant molt temps, una acció que, sobre
el terreny polític, era moderadora. Serà el mateix avui? De la banda
de les cooperatives, hom té alguns indicis. Semblen desfavorables a la
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tendència Cripps, car el moviment cooperatiu tem ésser subjugat per un
Estat socialista.
De totes maneres, hom assistirà ben aviat a un treball de revisió dels
principis ideològics d'un dels parlis a l'entorn dels quals gira la vida
política del primer imperi mundial. — L . 0.

DE VALEHA SUPRIMEIX EI. SENAT. — E l Cap del Govern irlandès prossegueix sense vacil·lacions la lluita contra Anglaterra. Tots els mitjans
són emprats, per afeblir o bé tan sols molestar, el governants de Londres. Darrerament, li ha tocat el torn al Senat irlandès, creació del tractat de 1921, que acabà amb la guerra civil heroicament portada a cap
pels patriotes del Fianna Fail. D aquesta manera contesta De Valera a la
guerra de tarifes que li ha declarat Anglaterra des de la seva ascensió
al càrrec de governant.
La causa ocasional de la dissolució del Senat, l'ha donada la lluita
encesa entre el partit majoritari i les «camises blaves> del general O'Duffy. Encara que prohibides per decret, han prosseguit la seva actuació
d'una manera semi-clandestina. L'esmentat general es defensa d'aquesta
prohibició, adduint que les seves intencions són purament dins el marc
de la Constitució i que no amenacen l'ordre públic, ben al contrari del
ue succeeix amb 1 Exèrcit Republicà Irlandès, en el qual ha militat
ns fa poc el propi De Valera, des de l'alçament revolucionari del Diumenge de Pasqua de l'any 1916. De Valera presentà un projecte posant
fora de la llei l'organització del general O'Duffy, el qual fou aprovat seguidament per la seva majoria en el Parlament. Però aquesta mena de
«Llei de Defensa de la República» fou rebutjada pel Senat, en el qual
els «cosgravisles» tenen una lleugera majoria. La resposta de De Valera
fou immediata. Encara no havien passat 24 hores, que pujava a la tribuna dels ministres, en el Parlament irlandès, a llegir un projecte de llei
suprimint el Senat
Aquest gest de mal humor de l'anomenat dictador de Dublín, ha fet
obrir novament una etapa crítica de la política irlandesa, que, d'altra
banda, és des de fa bastant temps el seu estat normal. En favor de De
Valera cal dir que un dels punts de la seva campanya electoral darrera
el constilui la reforma d'aquest Senat, la dissolució del qual el Congrés
aprovarà un dia d'aquests. Conseqüent amb les seves promeses. De Valera cuità, en assolir el govern, a presentar un projecte de llei, en el qual
es limitaven notablement Ics atribucions del Senat, deixant-lo reduït a
un senzill organisme consultiu.—Aprovat — no cal dir-ho — pel Parlament, fou rebutjat, com no podia menys de succeir, pels senadors. L a
mecànica de la constitució irlandesa, preveient aquest cas, lixa que al
cap de dos anys d'ésser refusat un projecte pel Senat, automàticament
adquireix força de llei. Al cap del Govern, per imposar la seva autoritat
al Senat, sols li restava esperar uns pocs mesos. Aquí és on es veu més
palesa la intenció de De Valera de molestar els seus amics de l'allra
banda del canal.
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Cal també dir, en favor de De Valera, que el propòsit que inspirava
els tractadistes de Dret Constitucional en donar vida a la institució senatorial, fou desvirtuada pel temps. Igual com ha succeït en gairebé
tots els països, el Senat irlandès havia perdut el caràcter d'òrgan regulador, per convertir-se en una Cambra tan apassionada, com el mateix
Parlament elegit per sufragi universal. Quan fou creat, el seny dels homes que donaren vida a l'Estat Lliure els impulsà a fer-hi entrar homes
representatius, coneguts pel seu patriotisme i la seva experiència, sense
tenir en compte per a res la seva signífiació política o religiosa. Així
fou com s'assoli l'acostament de la minoria protestant i la plutocràcia
a la causa del nou Estat. Malauradament, a cada renovació, els nous elegits ho eren més per la seva ideologia política, que no pels seus mèrits
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personals. Per aquest cami, el Senat es lligà estretament amb la política
contemporitzadora de Cosgravé. L'actitud de De Valera és de pura represàlia.
Les oposicions es cansen de demanar que es procedeixi a noves eleccions, per veure l'opinió de quin costat es decanta. A això replica De
Valera que consultarà el sufragi quan ell ho creurà convenient, o bé
quan expiri legalment el seu mandat. Mentrestant — diu — no es pot
parlar de dictadura.
E l Senat serà dissolt i De Valera podrà, lliure d'entrebancs, prosseguir pel cami que mena a la independència absoluta — fita del seus
ideals—, si abans Anglaterra no es decideix a convertir la guerra econòmica en intervenció armada, o bé unes noves eleccions no tornen al
Govern els elements moderats de la política irlandesa. — L . 0.

C U L T U R A
G E N E R A L

A PROPÒSIT D'UN MONTSERRAT OCEÀNIC. — E n aquesta mateixa secció
del nostre fascicle de febrer d'enguany, publicàrem una nota relativa
a l'illa anomenada «Montserrat», del mar de les Antilles.
Amb ocasió d'ella, un amable col·laborador, el senyor Felicià Susà, ens
dóna les següents claricies:
«Les illes Antilles, anomenades també Caribes, s'estenen en forma de
línia circulant, aproximadament des dels 11.è, fins als 19.è graus de latitud Nord. També, amb aquesta denominació d'Antilles, es comprenen les
quatre grans illes de Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica i Cuba;
distingint-se, les unes de les altres, en això: que les primeres són anomenades Antilles menors, i, les segones. Grans Antilles, o majors.
Es divideixen les Antilles menors en Antilles menors de barlovent i
Antilles menors de sotavent; indicant-se, amb la primera denominació,
les illes compreses entre les Tàbago i E l Barbudo, i també la Barbada; i ,
amb la segona denominació, les que agafen des de la Montserrat fins
a l'arxípòlag de Las Vírgcnes. .
Ara bé:les Antilles menors de barlovent, que estan posades quasi
en un meridià, i les menors de sotavent, i les Grans Antilles, en un paral·lel, tanquen un espai de mar al qual es dóna el nom de mar de les
Antilles que comunica amb el Golf de Mèxic per un estret forat per la
costa occidental de Cuba, i l'oriental de la península de Yucatan a
Mèxic.
És a dir, que l'illa Montserrat al·ludida és una d'aquestes que formen
les anomenades Antilles menors de sotavent.
Quasi totes (aquestes i les altres) varen ésser descobertes per Cristòfor
Colom. La Montserrat, la va descohrir en el seu segon viatge (1493), i li
va posar aquest- nom, segons ell mateix va dir, per la gran semblança de
conjunt que, del mar estant, va trobar amb la que tenia la nostra
muntanya».
Rebi les gràcies el nostre col·laborador, per aquest aclariment, que, de
passada, posa de manifest un vigorós indici del lligam que tenia Colom
amb Catalunya. — F . M. A.
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UNA CONFERÈNCIA HISPANÒFILA A SUÏSSA.—El nostre distingit col·laborador, Adolphe de Falgairolle fou invitat a fer una conferència a Zürich, per la Schweizer Gesellschaft der freunde Spaniens, Porlugals
und Latein-Amerikas> (Societat suïssa dels amics d'Espanya, Portugal
i Amèrica Llatina). Va prendre per tema: «L'Espanya en 1934> i la
premsa de la gran ciutat subratllà cl que digué de la vida intel·lectual
catalana: Fundació Bernat Metge, versions bíbliques, etc. Nombrosos
universitaris assistiren a la conferència que fou seguida d'un debat
públic.

