aviss ada
)A convulsió crònica que solleva tots els pobles civilitzats
d'avui dia, de la mateixa manera que té orígens remots,
tindrà també un procés de curació molt llarg.
Si arreu del món es té la sensació esglaiosa que la terra s'enfonsa sota els peus, la causa no pot ésser altra que la manca de
terra ferma, dit sense metàfora, d'unanimitat. Així com per a menar
una discussió, cal una acceptació comuna de principis bàsics des
dels quals poder argumentar traient de premisses acceptades per
l'adversari conseqüències lògiques contràries a la seva tesi, amb
molta més raó es indispensable una unanimitat que serveixi de
terra ferma sobre la qual sigui possible de muntar una convivència
social. L a identitat de fi és la forma substancial de la societat; si
els individus, o les fracciona, es proposen d'obtenir de la conspiració social fins diversos i àdhuc contraris, les estiragassades en sentits oposats han de dilacerar per força el teixit vital del poble.
Recordem la sentència evangèlica: tot reialme dividit per dintre
serà desolat i caurà casa sobre casa.
6No es aquest l'espectacle que ofereix avui el món? S'havia
format una civilització europea que tenia per bases fermes de solidaritat social la unitat catòlica i la unitat cultural, que derivava
tot naturalment de l'especulació religiosa. Europa formava un tot,
anomenat cristiandat, la qual, a no haver sobrevingut la discòrdia
de l'heretgia (que etimològicament significa *esquinçada>), s'hauria
estès a totes les contrades del planeta. Si el món no fos avui del tot
cristià, poc se'n faltaria. L a discòrdia religiosa fou seguida, no
sense cap nexe de causalitat, per la patriòtica, la política i la
social. E l protestantisme, desembocant, potser a desgrat seu, en la
nacionalització de la religió, donà naixença al nacionalisme, i
la idea-sentiment de pàtria, no sols sobreeixí, hipertrofiada, de
fites, ans prengué una transcendència religiosa, pròpia de les èpoques i de les races no cristianes. L'europeu j a no és el ciutadà d'un
regne espiritual ecumènic, dins el qual la nacionalitat és un accident de molt escassa importància, sinó el membre d'una comunitat
N ú m . 124 - Abril de 19J»
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nacional, enamorat fins al narcissuane de la imatge que d'ei'
mateix li dóna la seva pàtria, i armat de recels, d'enveges i de
malvolences contra les altres pàtries. E n tal estat d'esperit, la pau
espiritual és impossible, perquè manca la terra ferma de la nació
sobrenatural única, i la pau material no és més que la impossibilitat passatgera de fer la guerra.
Però quan l'esperit de discòrdia s'ha ensenyorit del cor dels
homes, no en té prou de destruir l'organisme internacional que
hauria assegurat la pau del món; l'esquinçada impiadosa segueix
fatalment el seu camí fins a donar el tomb al cor i fer-lo caure a
bocins. Sense la virior religiosa, única que dóna disposicions permanents a l'abnegació—imprescindible en la vida col·lectiva—tots
els homes es creuen amb el dret, que alguns arriben a elevar a la
categoria de deure, de conquerir la felicitat d'aquest món a costa
deis altres, i la lluita avui anomenada social esclata tot d'una,
armant de punya/s enverinats rics i pobres. A la concepció pagana
de la pàtria —entitat sobirana i idolàtrica, naturalment enemiga
de totes les similars— segueix la concepció pagana del problema
de la felicitat: fer servir la gran massa dels homes d'instruments
vils de la glòria i la platxèria de pocstprivilegiats. L a contradicció
que a aquestes idees oposà el Cristianisme autèntic despertà la
lluita religiosa, que fingí ineptes coincidències amb les lluites anteriors, perquè l'home tendeix a fer de totes les seves idees un bloc
indivisible.
E l liberalisme, en un dels seus aspectes menys inacceptables,
intentà la superació de la tragèdia amb la idea de la tolerància,
però la fragilitat d'aquest sentiment per a reafegir esquinços tan
tivants i dolorosos és ben palesa.
E l món és ple de partits. Partits d'aliances i enteses internacionals, canviants com l'aspecte dels núvols; partits d'atac o de de. ^ensa religiosa; partits de lluita social. Per tal de mantenir la pau
del món i la de cadascun dels pobles, calen entre aquests partits
unes aliances que cada dia es veuen més trencadisses. E s natural.
Quan l'única finalitat dels partits era servir la pàtria, per tots
igualment concebuda, hi havia sempre un terreny comú d'entesa
possible, i tot era qüestió de frenar l'ímpetu progressiu deís uns i
esperonar la inèrcia conservadora dels altres, tasques que es repartien entre ells amistosament. Però avui els partits representen
ideals superiors al de la pàtria, i aquesta j a no és terreny de convivència. Avui representen la religió, la revolució (llegeixi's re-
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bel·lió contra tota llei supra-humana), el dret de propietat, la
proletarització de la producció i el repartiment de la riquesa,
ideals de categoria superior a la de la pàtria, als quals la pàtria
mateixa ha de servir d'instrument. L a convivència esdevé impossible i apareix el fenomen, tan freqüent en les bregues polítiques
d'avui, dels partits que es prenen la pàtria com un instrument llur
i es creuen en el deure d'eliminar els altres partits i àdhuc llurs
adeptes, odiosos obstacles a la consecució de l'ideal que és cregut
el bé suprem de la humanitat.
A i x í ha desaparegut de la tècnica política la idea cristianíssima
del bé comú, que no és pas per no-res que els Papes i ek sociòlegs
catòlics invoquen i inculquen sense parar. E s una idea incompatible amb la concepció totalitària del partit com l'estel il·luminat que
ha de portar el bé suprem al món, sacrificant-li els altres partits
i. si cal, la pàtria mateixa.
Aquest és un deh aspectes de la gran tragèdia actual. Una esllavissada secular ha destruït el terreny de la unanimitat religiosa,
de la patriòtica, de l'econòmica.
Quan el terreny llenegadís era només el religiós, s'aguantà
algun temps per inèrcia el pis ferm en els altres aspectes, però l'esquerda avançà implacablement, perquè la lògica col·lectiva no té
entranyes, i avui j a no hi ha un pam al món on es pugui trepitjar
en segur. Déu és el lligam de tot, i quan ell falta, o es vol que
falti, tot s'esgruna.
Per això aquelles escoles i aquells partits que s'escarrassen a
predicar i preparar la convivència patriòtica entre els partits polítics acompleixen sens dubte una tasca meritòria, que pot ajornar
la catàstrofe final, però no guareixen el mal allí on és, sinó en un
símptoma earterior. E s medicació purament analgèsica.
L'únic remei definitiu de la gran tragèdia del món és treballar
per reconstruir la unanimitat religiosa dels homes dins l'únic Cristianisme autèntic. Afermar la terra que trepitgem cada dia amb
correus d'espiritualitat cristiana. Damunt aquesta terra així consolidada es podran construir les classes, i les pàtries, i fins la societat internacional, cada dia més acordada i coincident amb el
cos místic de Crisi.
Treballar fora d'ací és tirar paletades de fang als fonaments
sorollats d'una casa que s'esquerda. L a podrem aguantar alguns
dies més, però si no renovem els fonaments, l'esfondrada és
inevitable.

El secret del

Beat Pare

Claret

Un escriptor recent, J . Madaule, ha dit que no hi ha cap vida
noble que no tanqui en les seves entranyes un misteri. Els biògrafs i els historiadors fan esforços per treure a la superfície
aquell misteri, però molt poques vegades ho arriben a aconseguir.
Testimonis, les recents i extenses biografies de Napoleó per Merejowski i Emil Ludwig. Els critics superficials parlen de circumstàncies favorables, com si en aquelles mateixes circumstàncies no hi haguessin viscut molts altres homes que no saberen
treure'n cap profit. Altres deixen caure com a definitiva la paraula geni, que és potser la més fosca i equivoca del diccionari.
Pot semblar, doncs, una temeritat que jo em proposi ara d'esbrinar què hi havia en el fons d'aquella personalitat tan rica i
plena com fou la del Beat P. Claret, o com si diguéssim, posar
al descobert la molla o ressort de la seva estupenda activitat.
Tanmateix, la gosadia queda molt atenuada, si no del tot excusada, per l'amor: el cor té ulls que copsen radiacions invisibles
a la intel·ligència. Si més no, servirà aquest treball per a emmarcar els variats aspectes de la personalitat del gran apòstol català.
Una doctrina cara a certs pobles orientals suposa que en cada
home coexsteixen moltes ànimes. Si el mot ànima és pres en el
sentit rigorós que li dóna la Filosofia, sobretot la Filosofia de
Sant Tomàs, no cal dir que l'esmentada concepció és absurda,
però si prenem el terme en un sentit menys filosòfic, entenent
per ànima un conglomerat indestriable de tendneies, o ço que
els psicòlegs moderns anomenen una estructura psíquica, llavors
cal confessar que la doctrina de la pluralitat d'ànimes en un sol
individu és una de les més exactes i fecundes de la Psicologia.
Ella ens explica, entre altres fets quotidians, les contradiccions
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que veiem en quasi tots els homes, i que veuríem absolutament en
tots si l'educació o les convenències socials no les dissimulessin. Però no és ara el moment d'establir la teoria. Donant-la per
admesa, podríem assentar aquesta afirmació, per bé que esquematitzada: Els homes vulgars tenen diverses ànimes que es contrapunten, i d'aqui llurs fracassos i infecunditat. Els homes mediocres, que passen per la vida deixant-hi només una petja esborradíssa, tenen diverses ànimes desarticulades o paral·leles. Els
homes superiors, els que volem qualificar de genis, gaudeixen de
dues o tres ànimes que es complementen, que es fonen en una
síntesi aproximadament perfecta.
Doncs bé: aquest fet tan rar com esquisit, s'ha donat en un
St. Agustí, en un St. Bernat, en un Napoleó, en un Goethe i també
en un B. P. Claret.
Pocs són els homes a qui els contemporanis fan justícia; però
en el B. P. Claret la injustícia arribà a extrems desacostumats.
Empesos uns per les passions político-religioses, en aquell temps
ablamadissimes, seduïts altres per la modèstia i senzillesa del
tarannà i fins de l'estil literari del Beat, foren molts els qui el
tingueren per un home laboriós, però de qualitats mediocres.
Avui, en canvi, apaivagades les passions i permetent-nos la distància de copsar millor la grandesa esbalaïdora de les seves obres,
sentim l'impuls de creure que les qualitats d'aquell home eren del
fot genials, àdhuc considerades isoladament. Jo entenc que ço
que hi havia de verament genial en el B. P. Claret no era precisament cadascuna de les seves facultats en particular—amb una
excepció probable—sinó la síntesi, l'hannonia meravellosa del
conjunt.
Aquesta síntesi suposa en el Beat la coexistència—en el sentit que abans he precisat—de ducs ànimes, que representen els
dos sistemes antitètics de tendències en què hom pot dividir la
vida psíquica: una ànima, ço és, arboradament idealista i una altra
de grandiosament activista, però íntimament articulades, per no
dir foses, en la fornal d'una passió divina. Tal és per a mi el secret de la grandesa del B. P. Claret i la clau de tota la seva psicologia.
Una petita anàlisi, que no serà més que una nota marginal
als fets més albiradors de la seva vida, ens ho farà palès.
Les formes d'idealisme són tan variades com les situacions
humanes, ja que en el fons l'idealisme no és sinó la frissança
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per a superar una situació donada. Un obrer serà qualificat d'idealista, si en comptes d'anar reiterant automàticament els gestos del seu ofici, sent un daler, experimenta una fam de perfeccionar la seva tasca, no per vulgar afany de lucre, sinó per la
mateixa perfecció de l'obra.
Doncs tal és el cas del jove teixidor de Sallent i de Barcelona.
Obsessionat per la idea d'arribar a la màxima perfecció en el
seu ofici, després de produir durant el dia un 50 per 100 m é s
que els seus companys, es passa les hores de la vetlla i els dies
festius dibuixant, descomponent i recomponent telers, analitzant
les mostres que es fa venir de l'estranger i més d'una vegada
inventant combinacions noves que superen les procedents de
França i Anglaterra.
Un jove sacerdot serà anomenat idealista, quan, insatisfet
amb la pràctica ordinària, i gairebé sempre restringida, del ministeri parroquial, fita amb enyorament la vista, com àguila engabiada, en les llunyanies i branda tan fortament les ales del desig que mou els Superiors a compassió i acaben per condescendir amb aquells impulsos en què veuen el signe d'una vocació
divina que el crida a més ample apostolat.
Això és exactament l'esdevingut amb el Pare Claret durant
els anys en què li fou encarregada la parròquia de Viladrau.
Un bisbe ocupa una situació tan alta en l'ordre religiós, que
sembla que tot d seu idealisme hauria de reduir-se a complir
amb exactitud els deures de la seva dignitat. No ho va entendre
aixi el nostre Beat. Arribat a Cuba, en adonar-se de l'abjecció
moral i fins material de la Diòcesi, va concebre l'arriscat projecte de transformar-la profundament, no sols en l'aspecte religiós, sinó també en l'econòmic i cultural.
Que semblanf propòsit li havia de congriar persecucions i reclamava sacrificis de tota mena, és cosa que el Beat no desconeixia; però el sacrifici és l'atmosfera natural de les ànimes sincerament idealistes.
L'idealisme, però, del P. Claret s'aliava amb el seny més autèntic de la raça. Abans de tot, volgué assabentar-se personalment de les necessitats d'aquell poble mig abandonat per les autoritats de la metròpolis, practicant tres visites completes i una
de molt avançada—és dir més del doble de ço que prescriu el
Dret Canònic—a una Diòcesi vastissima, poc proveïda de vies de
comunicació, en un clima tòrrid i malsà i encimant-se fins a les
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famoses «Cuchillas de Baracoa» on no se sap que s'hagués estargit mai cap planta episcopal.
De la grandiositat dels projectes que el P. Claret alimentava
i en bona part va realitzar en aquella Antilla, només vull esmentar-ne un que bastaria per immortalitzar el seu nom. E m refereixo a la Granja de Puerto-Príncipe, que descriu aixi el P .Aguilar en la «Vida admirable del Siervo de Dios», t. I, pàgs. 565-6:
«Compró, al efecto (el senor Claret) en esta ciudad (Puerto Príncipe) una
extensa hacienda, en la qual antes de salir de Cuba había ya invertido màs
de veinticinco mil duros.
»EI plan de esta obra — dice él mismo — era recoger a los ninos y a las
ninas pobres, muchos de los cuales se pierden pidiendo limosna por las calles,
mantenerlas a expensas de la misma hacienda, daries la conveniente instrucción religiosa y literària, y enseiiarles el arte u oficio a que sintiesen màs
inclinación. Los ninos habían de trabajar en la hacienda una hora no màs
cada dia, con lo cual ésta produciría lo suficiente para mantenerlos; todo lo
demós que ganasen se había de echar en la Caja de ahorros, de manera que
cuando salieran del establecimiento, a màs de haber recibido y aprendido algún
oficio, habian de llcvarse consigo lo que hubiesen ganado.
»La casa estaba distribuïda en dos grandes secciones: una para los ninos
y otra para las ninas, con la iglesia en medio. En las funciones religiosas. los
ninos debían estar en el centro del templo y las ninas en las tribunas correspondientes a su sección, y asi estarían los unos completamente incomunica ios
con las otras. La casa debía tener dos pisos, el primero para ulleres y el
segundo para dormitorios, etc.
«Al frontis del establecimiento. y a la parte de los ninos, había de haber un
gabinete de Física y aparatós de agricultura, un laboratorio de Química y una
biblioteca: la biblioteca debía estar abierta todos los días dos horas por la
manana y dos por la tarde, para que entraran todos los que quisieran; la
clase de agricultura tendría también entrada franca tres veces a la semana
a cuantos quisieran asistir; lo demàs era sólo para los internos.»
«Emprendió el Siervo de Dios la obra con grande entusiasmo, y para activaria màs, puso al frente de ella a su inteligente mayordomo, el P. Currius.
quien habitaba en la misma finca, con los trabajadores. Para màs adelantar
la obra, en la misma hacienda se puso un tejar en donde se fabricaban los
materiales necesarios: aserrador, cerrajería, carpintería y una calera u horno
Para quemar la cal que se iba gastando. El edificio debía tener ochenta varas
de frente y otras tantas de fondo, aunque por este lado quedaba terreno para
agrandar el edificio siempre que fuera menester. Cuando el senor Arzobispo
íué llatnado a Madrid, el frontis tenia ya 35 varas de edificio en tres cuerpos,
con dos pisos a punto de tejar, para lo cual estaban ya las maderas arregladas
de modo que no había màs que colocarlas. De la extensa muralla que había
de rodear toda la hacienda se habían hecho 74 varas con casi tres de altura.
La parte laborable que quedaba junto al edificio habiala hecho dividir el
P- Claret en diferentes cuadros, alrededor de los cuales y en las líneas que
formaban, planto àrboles de la Isla y de fuera de los que podian allí aclimatarse, e intentaba formar como un jardin botànico, numerando todos los àrboles
y xplicando en un libro en que se correspondiesen los números la naturaleza de cada uno, su procedència y utilidad. el modo de propagarse y mejo-
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rarse, etc. Al efecto y para estimulo de los demàs, él mismo sembró màs de
cuatrocientos naranjos, que crecieron admirablemente. Un platanal de màs
de seiscientas cepas dió una cosecha tan abundante que, después de comer las
muchas personas que había en el establecimiento, los frutos tueron llevados en
carros al hospital y a la Casa de huérfanas. Era también intento del P. Claret
destinar en la misma finca una parte para criar los animales de la Isla y los
de fuera de ella que pudieran utilizarse y para mejorar las razas.»

A Madrid, quan ja Ics xacres, els anys i els desenganys sembla que havien d'haver-li eixalat el cor, encara tingué empenta per
a planejar i portar molt endavant obres tan grandioses com la
famosa Acadèmia de St. Miquel, o Associació de tots els savis i
artistes catòlics de la Península, l'ardit i detallat projecte de la
Catedral de Madrid, la reforma de l'Escorial—convertit per obra
de l'Apòstol català en el primer centre cultural d'Espanya i un
dels primers del món en estudis orientals—i tantes altres que
molts homes prudents consideraven temeritats i que, en veureles realitzades, qualificaren de miracles. Miracles segurament,
però abans que tot, miracles d'idealisme.
Si les metàfores no fossin en les ciències de l'esperit molt perilloses, podríem dir que l'energia psíquica es presenta en tres
formes o estats: volatililzada en idees, liquidada en sentiments,
solidificada en accions. E n cada individu pren aquella energia
preferentment, per bé que. no exclusivament, una de les formes
esmentades. D'aquí la divisió dels caràcters, vulgar entre els psicòlegs, en intel·lectuals, afectius i actius.
És notori que el tipus psíquic no es presenta mai en forma
pura, sinó combinada, però és també evident que la combinació m é s rara serà la que uneixi els dos extrems, ço és l'idealisme
amb l'activisme. Més insòlit serà el cas en què cadascun d'aquests extrems es trobi en forma accentuadíssima en una mateixa personalitat. E l cas, tanmateix, s'ha presentat en alguns
homes il·lustres, entre ells el B. P. Claret. E l gran català posseïa,
ensems amb una ànima arboradament idealista, una ànima frement d'activitat. L a primera part de la proposició queda demostrada, la segona quasi no demana demostració. Els qui menys
saben de l'iHustre sallentí saben almenys aquestes dues coses:
que era un sant i un prodigiós home d'acció.
Dins l'ambient positivista que respirem avui, el qualificatiu
home d'acció produeix en molts una mena d'enlluernament. Cal,
però, tenir en compte que hi ha moltes varietats d'homes d'acció, algunes de les quals no representen cap excel·lència ni po-
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dricn atribuir-se al P. Claret. lli ha homes d'acció tumultuària
i espasmòdica, que ho toquen tot i no acaben res, com la majoria dels neuròpates; hi ha homes d'acció sistemàtica i constant,
però desorbitada, com els fanàtics que omplen el teatre d'Ibsen;
es donen també homes d'acció destructora i negativa com acostumen a ésser els revolucionaris.
E l predicat home d'acció solament és un títol de noblesa espiritual quan es refereix a una acció constructiva, sistemàtica i
benèfica. Per a desplegar una activitat de tal naturalesa calen,tres
disposicions congènites, però que l'exercici desenrotlla: primerament aquella forma d'inteUigència més aviat pràctica que teòrica, més concreta que abstracta, més intuïtiva que raonadora,
aquella forma, per dir-ho amb una paraula, que en català anomenem seny; en segon lloc, un optimisme espontani, però moderat, que faci crèdit als homes i a les coses, car l'acció profunda
i orgànica és dificil i reclama col·laboracions; per últim, una gran
energia de voluntat, ja que l'acció topa amb resistències que no
solen trobar-se en l'esfera d ela pura contemplació.
Ara, si això no tingués un cert aire d'immodèstia, reproduiria alguns capítols del meu llibre «El Espíritu del V. P. Claret»,
on penso haver demostrat abundosament que tals foren les noies típiques de la psicologia del Beat. Quan aquestes tres notes:
el seny que orienta, roplimísme que encoratja i la voluntat que
impera i resisteix s'acoblen en una persona, munten un dinamisme que reclama imperiosament l'acció, i aquesta brolla intensa, fecunda i sistemàtica.
L a història del P. Claret raliüca plenament aquesta anàlisi
psicològica. Basta recordar que, essent encara jovenet, produïa
diàriament en la petita fàbrica del seu pare un 50 per 100 més
que els altres teixidors; que alguns anys més tard, a Barcelona,
a més dels treballs de fabricació amb què es guanyava folgadament la vida, dedicava les hores de vetlla a l'estudi del francès,
del dibuix i del llatí; que essent ja sacerdot, va recórrer a peu
lot Catalunya, les Illes Canàries i més tard Cuba, predicant-hi
a la ratlla de vint mil sermons; que en el terboli d'aquesta activitat i tenint moltes hores diàries segrestades pel confessionari,
encara va trobar lleure per a escriure una infinitat de fulles volants, opuscles i obres extenses, les quals, editades que fossin en
un mateix formal, donarien de 24 a 25 volums en 4.' de m é s de
300 pàgines quiscun; que fins en els darrers anys de la seva vida.
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quan cl seu cos, retut per les fatigues i el clima enervador de
Cuba, reclamava algun descans, simultanejava encara les funcions episcopals amb la continua predicació de novenes i exercicis espirituals, amb la direcció efectiva i quasi escrupulosa
d'obres culturals i benèfiques de gran envergadura, amb la direcció espiritual oral i epistolar d'una munió d'ànimes escollides, amb el perfeccionament i alta direcció de la seva Congregació de Missioners i amb una constant intervenció en altres tres
0 quatre famílies religioses que el consideren com a segon pare
1 fundador.
Jo dubto que hi hagi hagut durant dos o tres segles, almenys
en l'esfera religiosa, un home de tan prodigiosa activitat com el
P. Claret, i crec que fins en una esfera més universal, pot el nostre conterrani sofrir la comparança amb els tipus més acusats
d'homes d'acció, els missioners i colonitzadors del segle X V I , els
exploradors del segle X I X i els grans industrials i polítics del
nostre temps.
Hom diu en Literatura que del sublim al ridícul no hi ha
més que un pas. De faisó semblant podríem afirmar en Psicologia que de l'epopeia a la tragèdia hi ha una distància molt petita. L a vida èpica sols és practicable quan es posseeix ensems
una ànima idealista i una altra d'activista; però la coexistència
de dues ànimes constitueix un perill molt pròxim de fracàs. E s sent l'ànima—en el sentit en què la prenc en tot aquest article—
un complex de tendències, dues ànimes signifiquen dos complexos irreductibles, els quals, si només són divergents, ocasionen
la dispersió de l'energia, origen de les petites tragèdies quotidianes, i quan els complexos són oposats, desencadenen la guerra
civil interna, causa principal i sovint única de les grans tragèdies.
Com escapar-se de la funesta alternativa? No hi ha més que
una sortida: articular perfectament les dues ànimes, millor dit,
fondre-les en una síntesi, en què, tanmateix, cap d'elles no quedi
sacrificada.
L a tasca és tan difícil que supera el poder de l'educació. Sols
existeixen dos mitjans per a dur-la a compliment: viure un gran
ideal, com fou en Goethe. el de la íntegralitat harmònica, o lliurar-se a una passió única í avassalladora, com fou l'ambició en
Napoleó. Si els dos procediments fossin emprats alhora per un
home, farien d'ell un gran heroi, sense exigir-li qualitats espe-
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cificament genials. Tal fou el cas del B. P. Claret. D'ençà que
abandonaà els telers i traspassà la llinda del Seminari, una idea
fixa l'obsessionà, una aspiració constant encarrilava totes les seves activitats: l'aspiració a convertir ànimes, l'ideal de l'apostolat.
Però entengui's bé que aquest ideal no era en el P. Claret
objecte de pura contemplació o d'un amor platònic, com en tantes persones religioses, era una passió en el m é s legitim, però
també més noble sentit de la paraula; una passió que tenia les
arrels en la seva plètora de vida, una passió que el Beat abrandava constantment amb lectures i meditacions i que l'Esperit
Sant alimentava amb la infusió continua de gràcies sobrenaturals.
Del gran amor s'ha dit que pensa amb el cor i estima amb
l enteniment: així mateix es fongueren en l'esperit del P. Claret
dues tendències que semblen tan antitètiques com l'idealisme i
l'activisme. E n aquesta sintesi es troba condensada tota la psicologia de l'apostolat. Aixi era St. Pau, el gran especulatiu, creador de la Teologia i ensems el gran actiu que pogué afirmar de
si mateix «plus omnibus laboravi»; aixi Bamon 1.1 ull, filòsif somniador i cavaller andant politico-religiós; aixi St. Vicenç Ferrer,
que en els continus viatges apostòlics escrivia comentaris a la
Summa; així tots els grans apòstols, pastats d'iedalisme i d'activisme i per damunt de tot apassionadament enamorats. Enamorats d'aquell que és l'ideal suprem de tota perfecció, terme final
de tota activitat, centre de tot amor; en una paraula: enamorats
de Jesucrist.
Quan el B. P. Claret bagué d'escollir un lema per al seu escut episcopal, veié fulgurar davant dels ulls aquell que era una
reverberació del seu propi esperit, germà menor del de St. Pau:
«Charitas Christi urget nos», això és, l'amor de Crist ens agullona, no ens deixa reposar. Efectivament, l'amor del Crist i de les
ànimes, cara i creu dc l'apostolat, no deixava reposar l'enteniment del P. Claret, incitant-lo a exercitar cada dia nous mitjans
per a salvar ànimes, esplaiant-se amb tals cogitacions la seva ànima ideabsta; no deixava reposar els seus peus, obligant-los a recórrer tota la Península, esbravant parcialment l'activisme de
què estava pictòrica la seva naturalesa; no deixava estar tranquiHes les seves mans, ocupades quasi contínuament pel llapis
0 la ploma, d'on brollaren tants milers de pàgines i tantes dot-
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zenes de dibuixos en què l'idealisme i l'activisme trobaren la
més perfecta conjunció.
No oblidem, però, que l'idealisme i l'activisme eren dominats,
moguts i sublimats per un amor apassionat a Jesucrist.
Si a un tal amor li donem el nom clàssic de santedat, haurem
pronunciat la paraula definitiva que ens explica la vida i l'obra
de l'apòstol català. L a grandiositat d'aquesta obra, que sembla
inversemblant quan hom la mira de prop, no s'explica per les
condicions genials del seu autor, ni menys encara perquè l'afavorissin les circumstàncies, sinó perquè la naturalesa el féu ensems gran idealista i excepcionalment activista i la gràcia fongué i purificà les dues tendències antagòniques en el gresol de la
santedat. Tal és en definitiva el secret vital del P. Claret.
Josep Puigdessens, C. M. F .

L'entrada de la U. R. S. S. a la
Societat de

Nacions

És cosa sabuda que cada any, uns dies abans d'obrir-se l'Assemblea de tardor de la Societat de Nacions, gran nombre de
diputats, senadors i juristes de gairebé tots els països d'Europa
es reuneixen en Congrés per a tractar de les qüestions que afecten
les nacionalitats minoritàries i les minories nacionals per tal que
les veus dels pobles tinguin vehicle d'expressió a Ginebra al costat
de les oficials dels Estats.
Els temes sobre els quals delibera aquest Congrés, amb el
nexe d'un Delegat de la Societat de Nacions especialitzat en els
problemes minoritaris, i generalment adscrit a la seva Secció
de minories, són sempre de naturalesa objectiva i han restat
concretats en el transcurs dels anys en els que, en cada un d'ells,
han anat tenint aquella mena d'actualitat que els avantposa a
tot altre.
Aixi, successivament, el Congrés ha dictaminat sobre les
qüestions complicadissimes de quina ciutadania ha de correspondre als qui, a causa dels tractats de pau, es trobaven teòricament ciutadans de dos i fins de tres Estats, o de cap; sobre
l'aplicació de les clàusules dels tractats que garantitzen la llibertat
d'ensenyament de les minories, sobre les incidències d'aplicació
del conveni germano-polonès relatiu a l'Alta Silèsia; sobre el
reconeixement de drets als ucranians, sobre el dret a la llibertat
religiosa de les minories, sobre la situació esdevinguda a causa
dels decrets hitlerians contra els jueus, i sobre una sèrie d'altres
de caire juridic que fóra llarg enumerar.
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Aquest darrer any cap tema d'aquesta naturalesa no va ésser
possible, perquè des del primer moment, va dominar el Congrés
amb força irresistible, el de l'admissió del Govern soviètic a la
Societat de Nacions.

* # *
No és d'estranyar que la possibilitat d'aquesta entrada s'imposés a la consideració de manera obsessionant perquè el seu sol
anunci suscitava dificultats que sols eren superables violentant
les coses de manera inadmissible. Una prova ben eloqüent de la
seva envergadura és el pelegrinatge, desacostumat i altament
significatiu, a la majoria de les capitals europees del Ministre
de Negocis estrangers de França, Mr. Barthou, que, amb una
tenacitat poc freqüent, va preparar l'entrada.
Es pot dir que fora d'Espanya, de Portugal i d'aquests minúsculs països que no pesen en el món internacional, Mr. Barthou els va recórrer tots, perquè França estava entestada en
l'admissió, i les dificultats eren de gravetat extraordinària.
E n primer lloc, hi havia, i continua havent-hi, un nombre
d'Estats que no han reconegut el Govern soviètic; i l'entrada els
posa en una situació de desdenyosa feblesa, perquè, d'una banda,
no l'han reconegut, i d'altra, li hauran de donar bel·ligerància i
conviure amb ell dins la Societat de Nacions.
E n segon lloc, és prou viu el record del que ha succeït en
els països que han permès d'instal·lar una ambaixada soviètica en
el seu territori perquè sigui necessari de fer esment de les complicacions que ha promogut. Al cap de poc temps, els respectius
governs s'han adonat que el domicili de l'ambaixada s'havia
convertit en un centre de propaganda contra el règim del país,
i en una cèl·lula d'expansió comunista de gran potència muntada a
redós de la immunitat diplomàtica.
Amb tot, no eren pas encara aquestes les circumstàncies que
feien inversemblant el projecte, malgrat ésser tan greus, sinó
altres de més fondes encara, com, per exemple, la manca de reciprocitat dels bolxevics, la seva amoralitat en les relacions públiques i sobretot la posició simplement absurda i massa denigrant
en què l'entrada posava la pròpia Societat de Nacions, a causa
d'aquesta mateixa amoralitat.
N'hi ha prou amb citar un sol fet per a comprendre-ho.
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Una dc les tasques cabdals de la Societat de Nacions és mantenir el compliment dels Tractats; aquesta missió és una de les
raons d'ésser que la sostenen, i les reiterades condemnes de les
orientacions revisionislts que han deixat entreveure Alemanya,
Itàlia i especialment Hongria demostren fins a quin punt la considera essencial per al seu prestigi.
•
Doncs bé: Rússia va reconèixer la independència d'Armènia
en un Tractat que, seguint les normes de garantia establertes,
va ésser comunicat a la Societat de Nacions; la Societat va reconèixer Armènia Estat independent i va inscriure el Tractat susdit
en el seu Registre; després el govern rus va envair el territori
armeni, se'l va anexionar per mitjà de matances que esgarrifaren Europa el va sotmetre al règim soviètic i, en plena violació,
la Societat de Nacions ha de fer com qui no s'ha assabentat de
res i trobar que Rússia té els papers en regla.
Amb l'agravant que el cas armeni no és únic, perquè amb
diferències circumstancials es troben en el mateix Geòrgia, la
Caucàsia del nord, el Turquestan i Ucrània.
De tots aquests fets potser el més lleu és el referent a Ucrània
i el lector se'n farà càrrec resumint els antecedents, no pas a
través de relacions més o menys tendencioses, sinó dels documents
oficials.
Ucrània és una nació de territori molt més extens que Catalunya, poblat per 30 milions de nacionals, però que té una història de trets generals bastant semblants a la catalana.
Va ésser durant llargues centúries un Estat potent i gloriós,
que caigué un dia sola el domini dels Imperis limítrofes.
E n els darrers temps de la guerra europea, Àustria i Alemanya, que necessitaven aliats, varen reconèixer de nom la seva
independència, i encara que el Tractat de Versalles per a afavorir Polònia li va mutilar cl territori de manera semblant al de
Catalunya en temps de Felip I V i va polonitzar de dret quatre
milions d'ucranians, l'Estat ucraníà va subsistir.
Finida la guerra, França, potser per a esmorteir el mal efecte
que havien produït les seves intervencions a favor de la mutilació, va ésser la primera a reconèixer-lo; va fer-ho immediatament Anglaterra i després la majoria dels altres Estats: Alemanya, Àustria, Turquia, la República Argentina, Lituània, Finlàndia,
Polònia, etc.
E l Govern soviètic no va quedar enrera i va trametre al
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d'Ucrània un document en el qual també el reconeixia, que per
cert porta la signatura conjunta de Trotzki i dc Lenin. Per tal que
no hif altés cap solemnitat, el reconeixement va ésser publicat a
la Gaseta oficial del Govern soviètic i registrat per la primera
assemblea de la Societat de Nacions.
En aquest estat les cost s, els soviets feren avinent al govern
ucranià que els convenia sufocar un intent de rebel·lió dels cosacs
del Don, i que per a arribar al seu territori farien passar un exèrcit roig a través del d'Ucrània.
Quan el govern ucranià s'anava a oposar al pas, els bolxevics
repetien el gest dels alemanys en envair Bèlgica al principi de la
guerra europea. L'exèrcit roig entrà a Ucrània a tall d'enemic, saquejant tot el que li venia a mà, provocant una emigració i un
trasbals inaudits al pais, i obligant-lo a defensar-se amb les armes...
L a resistència fou portada al màxim, i sobtadament els soviets
demanaren un armistici i l'obertura d'unes negociacions per a
signar un tractat de pau. E l President del Consell de ministres
ucranià i el seu ministre d'afers estrangers s'apressaren a acceptar la proposta i a establir les bases de la negociació, i abans que
haguessin finit el document de resposta, es va veure que tot havia
estat una maniobra per a guanyar temps i tenir-ne per a fer arribar a la frontera el reforç que necessitava l'exèrcit roig.
L a invasió va recomençar, l'exèrcit reforçat aconseguí apoderar-se àdhuc de la capital Kíev, i a fi d'evitar el redreçament
ucranià, els invasors instauraren un règim de terror, amb el seguici obligat d'afusellaments en massa i saqueig de poblacions.
Va ésser tan violenta l'operssió, que aconseguí redreçar l'exasperació ucraniana; l'exèrcit i el poble reconqueriren Kiev i els soviets proposaren un armistici que fou signat pel juny del 1918.
Aquesta vegada va ésser respectat i durant l'estiu tingueren
lloc les negociacions de pau. I'ls soviets trameteren d'ambaixador
el camarada Dimitri Mononilsky, amb unes lletres credencials
que li fixaven per missió establir els fonaments de la futura relació amb l'Estat independent d'Ucrània i signar-hi un tractat dc
pau.
Mononilsky s'instal·là a Kiev amb el caràcter d'ambaixador i
el corresponent seguici de secretaris, adjunts, tècnics i funcionaris de diversa mena que exigeixen unes tasques com les que havia
de dur a terme; les negociacions resultaren plenes de dificultats i
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d'alentiments per obligades consultes a Moscou, i al cap d'uns
quants mesos, va resultar que Mononilsky i el seu personal els
havien aprofitat per organitzar una revolució amb els baixos fons
socials d'Ucrània i elements importats i que la feren explotar
mentre un altre exèrcit rus menat pel general Denikine envaïa
Ucrània.
E l resultat pol ésser suposat: Ucrània minada per dins i esclafada per fora, es va trobar en una posició pitjor encara que la
de Bèlgica; la guerra degenerà en guerra de guerrillas i de desesperació, i al cap de tres anys de martiri i d'esgotament sota els
mètodes bolxevics, el govern hagué d'anar reculant fins a situarse a la frontera.
Ara la Societat de Nacions ha hagut de fer cas omis d'aquesta
sèrie de violacions del Dret de gents, dels principis dels quals
ella mateixa és mantenedora. de la reclamació diplomàtica del ministre de negocis estrangers d'Ucràna, i, per a major humiliació,
ha hagut d'oblidar els seus propis actes de la vigilia i els tractats
que té registrats.
L'any passat va permetre que la Delegació japonesa se'n retirés perquè no semblés que consentia la invasió de la Manxúria;
i aquest any ha obert la porta a la soviètica representant d'un
govern que ha repetit en cinc territoris diferents i amb procediments més cínics i més inhumans la gesta del Japó.

* **
Tot i la gravetat d'aquests fets, el Congrés de nacionalitats en
va fer poc menys que cas omis, perquè des del primer moment
el va dominar el record d'altres de diferent categoria.
Els que vivim a les nostres latituds, com més a l'occident d'Europa, més coneixem l'actual Rússia per referències, a través de
llibres i revistes, d'alguna ben escassa explicació d'entusiastes que
hi han anat disposats a fer-ne l'apologia i per les noticies de premsa; al Congrés hi havia homes de tot l'interland europeu que hi
és fronterer, i que en coneixen els fets i les experiències per observació directa; ao eren d'aquest país ni de l'altre, ni d'aquesta tendència o altra, ni d'aquesta simpatia o altra, sinó de totes i de lots
t'ls pròxims al territori rus. i amb nua unanimitat corprenedora
s'aixecaven a oposar-se a la idea de l'entrada amb un clam en el
qual els raonaments foren substituïts per una sensació d'esglai
que no n'admetia cap.
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E r a verament colpidor veure aquell nombre d'homes triats,
bregats en les complicades qüestions internacionals, les ideologies
dels quals es neutralitzaven en tot el que solen promoure les mires poc enlairades i que tan repetides proves han donat d'equanimitat, redreçar-se a l'unison en una coincidència de vibració que
hauria impressionat el més distret. L a seva actitud era una lliçó
que és de doldre que no poguessin contemplar els teoristes que
fan disquisicions sobre l'experiència russa dins la placidesa de les
quatre parets d'un ambient suau, i els que de tant en tant senten
l'esnobisme d'ésser-ne panegiristes des d'una premiosa taula de
redacció o una tertúüa de cafè.
E n sentir les seves paraules, hom s'havia de preguntar vulgues
no vulgues i per molt enterat que pretengués estar, què passa a
Rússia que tingui prou força per a sollevar una coincidència com
aquella.
E s podien destriar d'ella els Delegats russos, perquè encara
que no fossin emigrats, representaven minories bàltiques potser
influïdes per l'enyorament, i se'n podien destriar també els de les
minories alemanyes per si obraven per impuls polític, però la unanimitat dels estonians, lituans, letons, polonesos, búlgars, iugoeslaus, hongaresos txecoeslovacs i romanesos, bona part d'ells eslaus, i, per tant, instintivament russòfils, i distanciats els uns dels
altres per veritables abismes, no s'hauria pogut produir si algun
fet m é s fort que les seves predileccions i les seves rivalitats no els
hagués unit irremeiablement.
Aquest fet no era sinó la visió real del comunisme. Els diputats ucranians l'evocaren amb mots d'un patetisme inoblidable en
relatar els episodis de la repressió bolxevic contra els patriotes de
la Ucrània dominada pels soviets i contra els pagesos que per no
morir de fam arriben a la desesperació de llançar-se amb les seves
dones i fills al Dniester, entre esmicoralls de glaç que l'aigua arrossega, en cerca de pa a la vila oposada.
Situats a la vora d'aquest riu fronterer, han hagut de contemplar impassibles els afusellaments en massa dels seus germans sotmesos a un règim de misèria i de terror i han sentit prou sovint
la relació de fets dels que han aconseguit fer-se escàpols, per dir
amb mots roents: abans que el comunisme, tot!, àdhuc ésser súbdits de Polònia, que per un ucranià és el màxim que es pot dir.
Qui pari l'atenció en el que representa aquest averany en boca
ucraniana, es formarà idea del que solleva l'acció bolxevic; amb
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tant com s'ha dit i com s'ha escrit sobre l'actual Rússia, cap comentari no ha pogut superar la força d'expressió d'aquest; i es formarà també idea de què pot representar la presència soviètica
al Consell de la Societat de Nacions i de per què el Congrés de
Nacionalitas es va pronunciar contra l'admissió.

* **
Tot i la punyida que produïa a l'esperit la desfilada d'inhumanitats evocada, el Congrés no va votar cap aïrada resolució contra l'ingrés, sinó que es va circumscriure a fer present la conveniència que la Societat de Nacions, abans d'obrir la porta a la
representació russa, examinés si el govern soviètic complia aquelles condicions del Pacte a les quals obligatòriament s'han d'ajustar els que en vulguin fruir els avantatges. L'acord era tan justificat com lògic.
L'endemà passat, el comitè executiu del Congrés va tenir una
• n t revista amb el President de la Societat de Nacions, que era el
Sr. Benes, ministre de Txecoeslovàquia, i a les raons que li va exposar no hi va oposar més que una consideració que situava el
problema en un punt de vista diferent, i encloïa sense dir-ho el
secret de tot el que ha succeït en aquesta qüestió.
—No vull insinuar tan sols — vingué a dir — si teniu raó o
deixeu de tenir-ne, només us diré que Rússia és una realitat, que
ha donat proves d'ésser forta i que és necessari preguntar-se si
s'ha d'entendre m é s convenient que segueixi fora o que sigui dintre la Societat.
Aquestes paraules posen de manifest la història interna de l'entrada perquè el problema a resoldre no era en realitat el de si
Rússia havia d'entrar o no, sinó el de si convenia o no que la Societat do Nacions s'incorporés una potència indiscutiblement gran
que n'era fora.
És a dir, cl fons de la qüestió era que les circumstàncies posaven la Societat de Nacions en la necessitat de resoldre un cas
que no tenia altra sortida que aplicar la sempre difícil teoria del
mal menor.
L a profundissima disparitat de criteri de les Delegacions era
resultat de la divergneia de criteri en apreciar les circumstàncies
que, a jui d'unes, forçaven a sotmetre-s'hi, i segons les altres no
eren de prou força per a junyir-s'hi.
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Els partidaris de l'entrada no negaven cap dels arguments dels
que hi eren oposats; no es podien oposar a l'evidència dels fets, ni
negar el que se'n deduïa; es limitaven a replicar que, malgrat el
seu pes, l'ingrés de Rússia comportava avantatges igualment clars
i que era impossible de menysprear. Rússia, deien, controla territoris en conjunt de major extensió que Europa i de recursos inesgotables; és d'un pes que pot decantar la balança de la banda
a la qual s'inclini; si entra dins la Societat i s'obliga a respectar
les obligacions que en deriven, és una garantia preadissima del
manteniment de la pau, i si en queda fora, àdhuc descartant l'entesa amb l'Alemanya hitleriana que provocaria automàticament
una nova guerra, quedarà en una llibertat d'acció contra la qual
Europa no podrà oposar més que un platònic plany, tot i representar-li la més greu de les amenaces.
—<,Què és preferible — afegien — el bolxevisme amb tota la
seva intemperança redreçat contra l'Europa o entrat dins la seva
comunitat i sotmès a les seves normes?
Les Delegacions oposades replicaven que en aquests raonaments lü havia més fantasia i bona voluntat que realitats; que
l'entesa russo-hitleriana era impossible perquè la direcció bolxevic és monopolitzada per jueus, i Hitler és la personificació d'un
antisemitisme estrident i acarnissat; que és bastir en fals partir
del supost que unes paraules acadèmiques d'adhesió a un pacte
tenen la virtualilat de canviar el caràcter, la manera d'ésser i les
concepcions de qui s'hi ha connaturahtzat, i molt menys quan la
seva norma d'acció és el cinisme, com tenen a bastament demostrat a Moscou; que l'organització soviètica és inempalmable amb
l'europea, no per ésser comunista, sinó perquè la civilització i la
ideologia europea tenen per fonament els valors morals, i els bolxevics són la seva essencial negació; que la tercera Internacional és una organització que té per raó d'ésser l'anihilament de la
d'Europa, i Tercera Internacional, partit comunista rus i govern
soviètic són tres noms d'una mateixa i única força.
Un dels primers articles del Pacte — afegien — obliga a un
esforç comú per a impedir en endavant tota mena d'explotació
de l'home per l'home, i a garantir al treballador unes condicions
de treball compatibles amb la dignitat humana; ^.i és possible ni
per un moment creure que pel sol fet d'entrar a la Societat els
dirigents soviètics capgiraran el seu règim de dalt a baix i reconeixeran a l'home i al treballador els drets que són l'essència del
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d'Europa, i a l'enfortiment dels quals tendeix la més efectiva de
les obres de la Societat de Nacions?
Aquesta radical oposició de parers que esdevenia el nus de la
qüestió, era personificada, d'una banda, per França que s'havia
constituït en potència campió de l'ingrés; i de l'altra per Suïssa,
que hi va oposar un refús decisiu.
Anglaterra segui la seva tradicional manera d'afavorir la solució que més li convenia, que era la d'admetre Rússia, mostrantse equànime espectador que cedia voluntariosament a les conveniències de l'interès europeu; dels altres Estats, els que han entrat dins l'òrbita de la influència francesa, es pot dir que ni s'atreviren a opinar i es decantaren per l'admissió, a més de la Gran
Bretanya, Itàlia, Polònia, Txecoeslovàquia, Espanya i Turquia, els
delegats de la qual foren els únics que se'n mostraren entusiastes.
Els del Canadà s'hi adheriren mostrant greus inquietuds, i enfront dels mantenedors de l'entrada es van agrupar bon nombre de la resta de Delegacions, portant la veu de les quals s'aixecaren a parlar en contra el Delegat de Bèlgica, que fou M. Jaspar, el de l'Argentina, el de Portugal i l'holandès.
Les sessions que calgué dedicar a la qüestió tingueren dos
moments d'emoció d'una intensitat poques vegades suscitada a
Ginebra.
Un va ésser quan el Delegat suís, M. Motta, es va aixecar a justificar l'acord del Consell general de la Confederació d'oposar-se
a l'ingrés amb totes les seves forces. E l nostre pais — va dir —
no pot rivalitzar amb els altres Estats més que en l'esforç per a
mantenir incòlume la grandesa moral, i no pot consentir que siguin obertes les portes de la Societat a un poder que esclavitza
l'home, impedint-li professar una religió i imposant-li treballs
forçats, i que manté sota el terror pobles als quals la S. de N. ha
reconegut el dret a la independència.
E l discurs de M. Motta va provocar una escena desacostumada
a les Assemblees de Ginebra, que va posar en evidència quin era
el seu veritable estat d'ànim; les Delegacions a peu dret feren al
discurs una ovació en la qual entusiastes visques corejaven els
aplaudiments.
L'endemà, en arribar l'hora del vot, es repetia una altra escena impressionant, perquè el Delegat irlandès, que era el propi
President De Valera, que fins a la vigília seguia el bloc partidari
de l'entrada, s'aixecà a dir que honradament no la podia votar.
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He esfat vençut, afegi, per l'exposició feta pel representant de
Suïssa; ningú no ha pogut contestar el seu plany i els seus raonaments queden en peu.
L'ambient era tan fortament contrari a l'ingrés que M. Barthou per a salvar-lo es veié constret a aixecar-se de nou per a
proclamar càlidament el dret dels pobles i dels homes a professar
la religió i a gaudir de la llibertat de treball, i el que havia estat
preparat perquè fos una admissió si no apoteòsica, almenys sadollada d'un esclat de simpatia sense la qual esdevenia més aviat
un encobert refús, es trasmudà en una votació obertament feta
a contracor i amb continuades mostres de desafecte.
E l protocol exigia que un cop ferm l'acord entrés la Delegació russa i el seu cap digués uns mots que han d'equivaler al jurament, o a la promesa que fan els diputats d'un Parlament en
prendre possessió del càrrec. Va acomplir aquesta tasca Litvinoff
i parlà de manera que semblava que s'esforcés a demostrar que
tenien raó els oposats a la seva entrada. Fent cas ornis de les galanes fórmules diplomàtiques va dir que els Delegats que havien
votat en contra se'ls havia de tenir llàstima, i encarant-se amb
De Valera, va advertir a tothom que els soviets no tolerarien que
ningú s'immiscuis en el règim amb el qual governaven Rússia.

* *«
Formaria un concepte completament equivocat d'aquest episodi de la vida de la Societat de Nacions qui se'n quedés a la superfície i es limités a veure'n només l'aspecte anecdòtic, perquè
la importància, indiscutible i profundissima, de la qüestió és en les
raons qu el'han motivat, o, per a dir-ho amb mots més escaients,
en el seu fons.
L'episodi demostra, en primer lloc, que ha mort sense esperança de resurrecció la diplomàcia secreta; és a dir, que ha desaparegut definitivament, o almenys per molts llargs anys, una de
les deus més pregones de pertorbació del món, la que tan repetits
i justificats blasmes va merèixer en esclatar la guerra europea; i
encara demostra, de sobrepuig, que ha rebut també un cop decisiu aquella concepció de l'Estat que el considera omnipotent perquè li atorga una sobirania posada per sobre les lleis morals i
sense limitacions.
E l joc intern que va imposar la qüestió era eminentment poll-
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tic. Feia temps que Alemanya s'havia retirat de la Societat de
Nacions a causa de l'aplicació del tractat de Versalles, i després
d'eUa havia fet el mateix el Japó a causa dels esdeveniments de
la Manxúria. Es tractava de dues grans potències que en retirarse quedaven amb les mans lliures; en la posició en què estaven tots
els Estats abans del naixement de la Societat de Nacions, i era
posició unànimement tinguda per plena de perills no sols polítics
sinó econòmics i socials de prou força per a portar una nova catàstrofe al món.
L a desenfrenada cursa al rearmament que imposa despeses
immenses a països minats fins a l'enrariment per la crisi econòmica és una de les conseqüències de l'apartament.
L a manera més directa de conlrarrestar-lo era reduir-lo a la
minima expressió, enfortir la Societat, i sobretot portar-hi els elements que posats a fora podien contribuir al joc destructor.
Si s'aconseguia de lligar Rússia i els Estats Units, el mal quedava aminorat. L'esforç fet per a ingressar Rússia era degut a
aquesta indiscutiblement clara visió de la realitat. E l que després
ha fet Roosevelt, tot i saber que lluitava contra el xovinisme ianqui
era efecte de la mateixa causa. L'hàbil pacte de Londres entre
França, Anblaterra i Itàlia que tingué per primera premissa invitar Alemanya a participar dels seus beneficis i de les seves
obligacions, n'és una altra conseqüència.
Quan en el moment crític de la votació de l'ingrés Barthou
s'aixecà a fer l'últim esforç per a conquerir-lo, dominat per la
visió de la realitat, va parlar més sincerament que diplomàticament i, per aquest motiu, va fer un blasme dels mateixos dels
quals el pes de les circumstàncies el portaven a fer l'elogi. E l discurs de Barthou, advocat de l'entrada, fou un reconeixement de
la raó que tenien Motta, De Valera i els Delegats que s'havien
agrupat al seu entorn per a posar-s'hi.
Partidaris i adversaris estaven d'acord en la condemna dels
procediments soviètics i en l'anormalitat que representava cloure
els ulls davant els fets bolxevics; parafielament, des de la banda
russa era vist amb motiu com una humiliació molesta i excessivament travadora, el posar-se al nivell dels Estats burgesos capitalistes; l'instint, el sentiment i el fibló d'una consciència clara
de les coses, revoltaven l'esperit d'ambdues parts; i, no obstant,
els contrariats entraven i els més contrariats encara els obriren la
porta.
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Com si la realitat s'hagués volgut complaure a ensenyar-los
que era la mestressa, l'endemà acabava d'unir els espiritualment
oposats imposant-los un nou tribut; el comissari del poble i
ensarnació dels soviets, Litvinoff, concorria a les sessions fet
el model de l'acicalada elegància burgesa, canviant a diari vestits d'un tall refinat; i els apologistes de la democràcia i dels drets
de l'home li concedien aquelles minúcies de camaraderia que
sols sap prodigar la compenetració espiritual.
E l s fets posteriors han posat en evidència dues coses: que la
visió política que va idear l'entrada era encertada i que malauradament ha estat inútil per al que s'hi cercava. L a seva finalitat
era aixecar enfront d'Alemanya i del Japó una unitat de coincidència que els obligués, o bé a Uigar-s'hi de nou, o a caure en un
asfixiant aïllament, i els dos intimats han respost amb una acció
divergent; s'han donat la mà i han provocat un pànic que posa
Europa al caire d'una davallada sense proporció més temible que
la de la gran guerra; exhaurida per una crisi econòmica que ha
assolit proporcions d'inguarible, ha de cuitar Anglaterra a gastar
un sobrepuig de vint-i-tres milions de lliures esterlines per a
aviació; a França, el que representa augmentar el servei a files;
a Alemanya, la implantació del servei obligatori i als altres m é s
petits Estats que giren dins òrbites d'un i altre bloc, un rearmament proporcional.
Si l'entrada de Rússia hagués produït el seu efecte, el panorama seria avui ben diferent, i el malestar bon xic més apaivagat.
Una vegada més s'ha repetit el cas que tantes vegades ha posat de manifest la petitesa humana en la vida pública com en la
privada; l'home és doblegat per les dificultats i com majors són,
més propicies a caure en l'atolondrament de cercar el remei deixant de banda les raons d'ordre moral que li fan nosa; l'endemà
el resultat li ensenya la incommovibilitat d'aquell principi que
els antics expressaven dient non sunt facienda mala ut eveniant
bona i que en els temps moderns una ploma francesa ha repetit
amb els equivalents mots:
Chassez le naturel, il revient à galop.
F . MASPONS I A N G L A S E L L
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Poemes de Mn. Miquel Melendres
Del

llibre d'imminent aparició «La Ruta Il·litminada>

SONET DE LA RATIFICACIÓ AMOROSA
Sé que sóc teu. Amat. Que les espones
del ben obrar no m'ha romput el mal.
Que aquests copets que amb la dolor em dónet
del teu Amor em són paga i senyal.
No t'he negat. Si canta el gall a estones,
és de tan ple de joia matinal.
Sé que sóc teu. Que em beses i acarones
ram les constants onades el sorral.
Sóc teu, ben teu! El cor repica a festa
i els vents del dubte el seu repic s'enduu.
Senlo com mai mon ànima xalesta
puix vols encara que ens diguem de tu.
Tot de l'Amat! Oh goig! Només em resta
la gran riquesa de sentir-me nu.
SONET DE LA VISIÓ PERFECTA
Mai no h i he vist com amb els ulls tancats.
Mai no he parlat com amb la boca closa.
Engormandits amb més sublims beutats,
als sentits íntims, ço del món fa nosa.
— Púdica verge amant de soledats,—
l'ànima, al claustre interior reposa.
Només el cor, amb salts mai sossegats,
sembla que intenti ascensions d'alosa.
Oh, tota cosa com p r e n d r à sentit
quan de la Mort em negui l'aigua trista!
A Falta mar del mundanal oblit,
veuré més bella l'obra de l'Artista.
Com els estels altíssims de la nit,
l'ombra del món m'aclarirà la vista.
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HEROI
Tardat La Mort, set cops a la setmana,
l'esquinça el flanc i l'omple tot de grana
i et sacrifica en holocaust servil.
A h l Jo l'espero, l'hora sobirana,
serè i immòbil com l'aranya al f i l .
Què h i fa que el raig del brolladó em menaci,
ert dins la llum, com uns sugnants assots?
Què h i fa que el dol, l'aferrussat crustaci,
m'estrenyi el p i t , amb que no m'arrabassi
la fe profunda que m'advera: —Pots? —
M'entra el dolor per portes i paternes.
Em pega el cor, com un puny clos, el p i t .
Però jo sento en m i forces eternes
i , mentre bull l'exèrcit d'Holofernes
sota els meus peus, m'abillo, com Judit...
Tarda! Dolences en tots dos congria
un fat igual: la Mort impia i pia
que amb so distint inspira el nostre l a i :
a tu, amb la pena de m o r i r tot dia,
a m i , amb la pena de no morir mai.
Ohl En el meu dins tinc voluntat de vèncer
les defallences d'aquest cos exhaust.
Com Isaac sento una força immensa
que em puja al cim sagrat, sens temença
— ara del gran altar de l'holocaust. —
Els núvols van, atzembles de la flama,
cap a ponent. Ja trobarem la rama
per a abrandar la pira sangonentl
Que un Abraham, sobre el meu pit que l'ama,
lligui les mans de f i l l i d'innocentl
Que alci el coltell rabent, perquè m ' i n c l i n i
rabent, a l'ordre sacra d'exterminil
I seré heroi de suportar, ai las!,
més que el coltell que el viure meu termini,
Vombra de l'àngel que deturi el braç.
CANÇÓ DE L'AMOR AMIC
Diria que h i ha rosers
en flor, en l'ànima mia.
Com un vent f i que els gronxés.

LES BELLES LLETRES
l'Amat m'adorm i extasia.
Si ara no pogués més,
— oA mística malaltia! —
qui sap si s'enutjaria?
— Amat, oblit dels demés,
ues ara qui t'entendrial
Com vols himeneus, després,
amb vesta de llebrosia
d'assots?— . . . P e r ò si el renyés,
— oh bella descortesial —
qui sap si s'enutjaria?
L'Amor deu picar només
amb béc de dolor, diria,
per a espià ets fet exprés,
espia, doncs, cor, esplai
Veient l'Amat tal com és,
— o amor, clara gelosia! —
qui sap si s'enutjaria?
Si sobre el Cor l i posés
pel peregrí que hi fa via:
«On vas a cercar recés?
Si aquest abis t'engolia,
d'ací no se'n surt mai més»;
— o ingènua picardia! —
qui sap si s'enutjaria?
I si amb les espines fes
clavar-lu al meu pit on nia
i enyora millors vergers;
i , las de tanta follia,
fes veure que s'enutgés,
— o dolça mentida p i a l —
qui sap si s'enutjaria?
PAU
No h i ha fulles als arbres n i h i ha veles al mar,
ni aquella ombra que espanta n i aquell vent que es desbrida,
ni una volva perduda n i un ocell a Vatzar.
Tota glòria humana sembla ja conquerida.
Cor en pau de la terra: heus ací aquest matí.
De tan plàcid benésser s'han dormit les onades.
La natura reposa de les lluites d'ahir.
I els xiprers dins la calma són banderes plegades.
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HORABAIXA
Mireu: els arbres són vermells de posta.
éEs que els abrusa algun amor excels
i són roents p e r q u è l'Amat s'acosta
darrera els núvols, voleiants com vels?
Oh! Percudiu les branques arborades
i n i una brasa no us caurà al costat.
L'hivern no vaga de donà abraçades
i sembla foc allò que és gel daurat.
... I ara planyeu-me, amics, i deixeu caure
llàgrimes vives sobre el deshonor.
Ja només sóc un bloc de gel, que daura
la gelebrida posta de l'Amor!
HARMONIES
Copso pertot tan altes harmonies
que de l'orquestra ja no sento enyor.
Veig als estels — abans mudes grafies —
grans partitures d'immortal valor.
L'imperceptible giravolt dels dies
als meus sentits ha esdevingut sonor...
És que tu cantes dintre meu. Amor?
DORMIR E N L'AMOR
Dormi' en l'Amor: quin millor ca voldria?
Mai que em desvetllin tètrics aldarulls,
m'esguardo el cor i dic amb alegria:
— Encara estimo! — / torno a cloure els ulls.
OREMUS ALS PINS
Pins!
Per la cabota de les branques juntes
i els troncs que claven terra endins les puntes,
feu-nos record dels quatre claus divinsl
L'UNICA GLÒRIA
Pel meu fossar no anhelo n i una sola
llàntia, n i un sol record pel meu passat.
Sia pels necis tota gloriola.
L'única glòria és havé estimat.
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FIDELITAT DELS MISTERIS
Sembla lot llis, el cel, de dia. Arriba
la nit i el mostra crivellat d'estels.
No et fiïs mai de la claror excessiva,
cor/ Els misteris són moll més fidels.
LA TORRE INCLINADA DE PISA
Les torres alcen, com un braç, al cel
l'enyor divi de les agulles fines.
I Tu, amb la Itàlia sota els peus, l'anhel
d'atzur, o Torre, oblides. I finclines.
LES ROSELLES
Plora el meu cor sobre els innúmers flams
del rosellar — ardéncia disjunta—.
/ entre aiïrat i esparverit, pregunta:
on és el foll que ha apunyalat els camps?
EL BRINDIS
Taules parades sense f i .
L'Amor, servit per totes bandes.
De l'Amadó' el rebost divi
no esgotarà mai les viandes.
Són comensals tots els humans,
però al convit sense despeses,
sols els poetes i els amants
alcen les copes desateses.
HÒSTIA SALUDABLE
Papallona blanca,
despenjat estel,
para't en la branca
del meu alt anhel!
Casta flor d'aurora,
borralló diví,
si el meu cor t'enyora
cada demati,
en la davallada
pensa sempre en m i !
que jo vull morir
oferint a Déu
f à n i m a colgada
d'una gran nevada
de celeste neu.
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El vot de les dones
El Parlament francès, que s'ha fet tan impopular per la seva complaent fluixesa davant els escàndols, no intenta ni tan sols de restablir
la situació compromesa amb l'ajut d'una innovació; per exemple, el
vot de les dones.
Hom no pot menys d'admirar-se que França, que sempre ha estat
un país d'iniciatives, sigui una de les últimes nacions que s'obstinen
a negar el vot de les dones. Convé remarcar que no pocs «joves» que
pretenen presentar un pla de reforma nacional tracten amb molta negligència la qüestió del vot femení. Temen, aquests reformadors, que
les dones els arrabassin el paper de President, Vice-president o Secretari General d'un nou grup en el qual xifren, en realitat i ben sovint,
llur ambició... Però no siguem insidiosos. Fem constar senzillament
que els futurs politicaires s'assemblen, en un nou punt, amb els qui
pretenen substituir: el vot de les dones segueix essent una 'qüestió tan
a part del programa d'aquests joves, com és al marge d'aquest o aquell
partit vell.
Ara bé, és curiós de constatar que és el degà dels diaris de França,
el Journal des Débats, el que, 30 anys enrera, s'atrevi a publicar, amb
aquella franquesa que el caracteritza, un primer article sobre el vot
de les dones. Dada curiosa: el seu signant era un jove imberbe, Etienne
de Naléche, el qual, després, ha esdevingut la mateixa ànima d'aquest
diari. 1 hom pot demanar-se, efectivament, si la qüestió del vot de les
dones no és avui purament superfetatòria. Ara fa 30 anys, quan podia
esperar-se encara una renovació dels costums mitjançant el vot, si la
dona hagués intervingut, en un pla d'igualtat, en la vida legislativa,
hauria pogut sanejar-la, o si tant no, preservar-la d'aquest mercadeig de
les ambicions polítiques.
Avui, que el remei polític per mitjà del vot sembla dubtós a tantissims—tan dubtós que ja no van a votar o no es fan inscriure tan sols
com a votants—, i quina eficàcia tindrà el vot de les dones? Les votants,
en efecte, es repartiran, de segur, en tantes lleves de dreta o d'esquerra
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com els vots masculins. Hi haurà, doncs, en total, un més gran nombre de vots, però el resultat serà anàleg.
Tot amb tot, per a ésser just, cal registrar les declaracions d'una
de les dones franceses que més han fet pel vot de la dona, una personalitat femenina que uneix a un nom famós la garantia d'un republicanisme indubtable, la duquesa de la Rochefoucald. Fa poc, declarava
a] repòrter d'una revista essencialment idealista. Le Tresor des Lettres:
«La Chambre, à trois reprises, en 1919 et en 1925 et voici à peine deux
nis. a prévu le vote de la femme. Le désirant, elle l'a introduït dans
l'actual projet de Réforme de l'État. II est en effet étonnant que notre
pays compte parmi les quatre nations: lougoslavie, Bulgarie el Suisse
qui, en Europe, tardent à refuser le droit de vote à la femme. Personne
ne peut plus soutenir que la femme française est incapable de remplir
les fonctions jusqu'alors reservées aux hommes. Voyez par exemple le
resultat obtenu par l'Écote Polytechnique Feminine fondée en 1925 au
Conservaloire des Arts et Métiers, appuyée par Branly et que dirige
unc femme ingénieure. La France compte 2.717.738 patronnes agrícoles, 96.883 patronnes dans les transports, 684.906 patronnes dans les indústries de transformations, et 524.592 patronnes pour le commerce
el les ventes, plus 87.061 patronnes dans les professions libérales.>
A més a més, la duquesa de la Rochefoucald, en el curs de la seva
presidència de la Union Nationale pour le Vote des Femmes, establí un

veritable programa de govern. Secundada per les senyores Luzanne Destcrnes, T. Maureau, Ivane Artheand, Perran-Chandet i Desfeuille, ha
fixat un pla de reforma de la justícia, de l'administració, de la producció, de l'exportació de luxe, de l'estalvi i fins de política comercial i internacional.
En examinar aquest programa, no sembla sinó que el vot de la dona
ha d'ésser concedit immediatament. Però tot seguit se us acudeix una
objecció: ide què servirà aquest bell programa si no hi ha ni una dona
diputada per a imposar-ne la discussió a la Cambra? Sembla tanmateix
que les dones candidates al dret d'elecció hagin comès una errada de
psicologia en recomanar-se als diputats actuals per llurs qualitats de
veritables reformadores que les distingeixen del Parlament, és a dir,
amb prou superioritat sobre ells per alarmar-los, i per amenaçar-los
d'esdevenir elegibles a llur torn. Ara bé, si no se'ls concedeix l'elegibilitat, el dret de votació no farà sinó proporcionar a noves descontentes el dret d'acusar el Parlament d'inèrcia.
En la ruralia, la dona no sent pas l'abellisment de conquerir de totes
passades el dret de votació, però l'acceptarà volenterosament creient
veiire-hi un mitjà de fer-se sentir de Paris. D'aquesta campanya a favor
del dret de votació, sigui quina sigui la resposta de la Cambra i del
Senat, podria resultar-ne que la dona s'hagi descobert ara a França el
dret d'intervenir directament en la governació del país. Això pot ésser
gràvid de conseqüències.
M.»-ASUNCION DE FALOAIROLLB

La revolució, nou estat d'esperit
bel·licós
Sigui quin sigui el resultat de la revolució grega, aquesta ens porta
una trista novetat. Amenaça, amb les seves conseqüències indirectes, de
pertorbar la pau d'Europa i àdhuc de tot el món, és a dir, que aquesta
senzilla revolució sembla que inaugura un nou període: la pau universal,
amenaçada per les revoltes interiors d'un pals.

* **
Hom podrà objectar que la Revolució Francesa, per tal com transformà una manera general de viure, desencadenà una sèrie de guerres.
Tot amb tot, cal notar que la revolució russa, si hom n'exceptua la
perllongació agressiva sobre Polònia, no ha provocat cap conflicte internacional. Ara bé, hom tem, i no sense les seves raons, que l'aventura
balcànica en què s'ha embarcat el senyor Venizelos, no desperti les
rivalitats balcàniques. Des del punt de vista anecdòtic, si un conflicte
europeu neix, una vegada més, d'un drama balcànic, serà perquè les
tropes revolucionàries gregues ataquen l'exèrcit regular hel·lènic, en els
confins de la frontera búlgara, amb l'alarma consegüent per a aquesta
nació, les precaucions de la qual inquieten alhora Turquia. Això pot
motivar que aquesta darrera mobilitzi més o menys, la qual cosa faria
que tres nacions balcàniques es trobessin ensems en peu de guerra; i
hom sap prou que el fet d'autoritzar els pobles de Llevant a portar
armes equival a demanar-los que se'n serveixin contra llurs veïns...
Però no ens deixem enganyar per les aparences de lloc o de les circumstàncies.
Si la revolta de l'exèrcit i de la marina gregues haguessin anat a
cercar un terreny de batalla contra els regulars en un punt més central
del territori hel·lènic, també llurs veïns s'haurien ràpidament i seriosament alarmat. Caldria que hom comencés d'adonar-se que la darrera
Pau ha canviat, ai las!, poc la mentalitat dels Estats i dels homes. La
darrera guerra ha marcat la seva influència en alguns dels capdills polítics de diferents països. Aquests s'han adonat que la barbàrie molt viva
d'una guerra moderna deixava el vencedor gairebé tan malparat com el
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vençut, i han provat d'impedir l'esclat d'una nova guerra multiplicant
els pactes de no agressió, i fent una crida a l'Honor de les nacions, però,
veicnl que aquestes en el fons servaven rancúnies susceptibles d'esdevenir sagnants. han tornat al vell procediment de les aliances, és a dir,
als pactes de no agressió, limitats a un cert grup de nacions, amb la
contrapartida del pacte de no agressió entre els mateixos signants. La
conjugació d'aquests pactes generals amb els tractats d'aliança ha lligat
talment entre elles les nacions, per tal d'instaurar una mena de gran
pau mundial, que ja semblava—fins a la revolució grega d'aquests
dies — que cap Estat no gosaria provocar la guerra. (Pel que fa referència a l'antiga expressió de cdeclarar la guerra», no resta cap dubte:
mai més cap nació no gosarà llançar la ja va li na de Mars dins el temple
ilo Janus.) Per llur costal, ois individus, súbdits dels darrers reialmes o
ciutadans de les noves repúbliques, semblen definitivament oposats a
la idea i al fet de la guerra. Certa mena de pactes privats de no agressió
eren tàcitament signats entre els proletaris de diferents països, donant-se
l'un a l'altre la fermança que tota guerra essent fratricida, ells no la farien mai contra d'altres obrers estrangers. Els burgesos de tal o tal nació
es donaven mútuament l'assegurança que el temps de les conquestes era
ja passat i recolzant-se, no sobre l'afecció materialista, que repugna al
sacrifici, sinó sobre un idealisme intel·lectual, proclamaven una superior
comprensió i interpretació internacional de les classes dirigents. Aixi
és que, després que fou signada la pau entre els caps visibles dels belligerants de la darrera guerra, una mena de pau moral fou també signada
entre els antics combatentg de diferents països. La felicitat humana
semblava afavorir aquesta inclinació, aquesta apetència de pau en els
homes: el diner circulava amb abundor, i totes les activitats de l'esperit
i del cos. trobant arreu lloc on poder exercir-se, semblaven proporcionar
ensems la glòria, la felicitat, l'amor i el diner.
Hom ignorava que paral·lelament a aquesta creació internacional de
la pau. en el domini moral, fruit suprem d'alguns mil·lenis d'intel·ligència,
de cultura i de <progrés», es creava, gairebé en generació espontània,
una prosperitat material internacional que semblava ésser el fruit natural
de milers d'esforços humans contra la natura i Ics seves riqueses agrícoles o industrials, és a dir, unir en un superb apoteosi la conquesta de
la terra i la transformació de la matèria.
Aixi, doncs, mentre el moviment pacifista atenyia el seu punt àlgid,
l'activitat i la prosperitat humanes assolien el llur, que llavors hom no
anomenava encara la inflació. Però. sobtadament, la cosa prengué aquest
nom, ensems que apareixia arreu el mal que designa, és a dir, una
eufòria més aparent que real, que només proporcionava un estat de
plenitud provisori.
I.a inflació fou el primer estupefacient col·lectiu i involuntàriament
administrat.

* **

És a comptar del dia en que la impossibilitat de perllongar la inflació
es manifestà, que tornaren a aparèixer les amenaces d'una possible
guerra futura.
tt
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Els governs nascuts després de la guerra, tals com el Bolxevisme o el
Feixisme, que fins aleshores es presentaven com a diferents fantasies
en l'art de governar els pobles, en endavant anti-beUicistes, i les rigors
polítiques dels quals fins alesbores semblaven no haver de sortir de
l'anècdota interior, començaren de rejovenir un vocabulari que hom ja
havia sentit massa abans de la guerra, i que els pobles creien que no
tornarien mai més a sentir: l'armament defensiu. Hom parlà simultàniament de la política d'expansió dels Soviets a l'Àsia, ço que semblava
fer recular els innovadors a l'antiga política dels Tsars; aixi com també
d'una política de prestigi, de part del Feixisme, que sentia vivament el
«resorgimento» que hom creia abolit. Al mateix temps, països que no
havien canviat de règim, però que havien desenrotllat a fons llurs concepcions personals de la vida, com els Estats Units, país que proposava
la seva doctrina particular: el maquinisme, únicament com a mitjà de
fer la felicitat de l'home; aquests països també parlaven d'estendre per
la força llur ideal i aquesta expansió prenia en l'economia unes formes
tan agressives com la política exterior dels Soviets o del Feixisme.
(Paral·lelament, la Democràcia francesa feia prosèlits a Polònia, Txecoslovàquia i Espanya.)
Ara bé, a cada país, no es prengué seriosament aquesta reaparició de
competències, després de la inflació, entre ideologies diferents, aquest
retorn als antics conceptes de lluita entre nacions. La perllongació impossible de la inflació no li féu pas creure que el temps de les guerres
pogués tornar. Absorbit com estava per les dificultats materials personals... no veié sinó la revolució. Fenomen curiós a tots els països, el
ciutadà emprà gairebé el mateix llenguatge: «Nosaltres volem un Estat
fort», i afegia apart: «a fi de fer valer millor les nostres reivindicacions
socials, sota la protecció d'una pau internacional». E l ciutadà tornà a
imaginar-se una curta però definitiva guerra social per a conquerir la
seva felicitat individual. Fou aleshores que novament se'l veié pensar
en l'individu del poble veí, per a demanar-li ajut, i perquè aquest s'obligués a dur al seu país la mateixa lluita revolucionària. Tot amb tot, en
aquest mateix moment, els Estatismes, creacions dels individus, reganyaven les dents. A instigació dels seus súbdits, el Bolxevisme esbossà un
programa agressiu, puix que el pla quinquenal, en pretendre desenvolupar
a ultrança la realització doctrinal i els mitjans de Rússia, atacava la
producció i la importació dels pobles veïns que es proposava competir.
Amb ben poca diferència, el Feixisme i l'Americanisme maquinal feren
el mateix. Una mena de nacionalismes nous nasqueren, i, amb tot, no
portaren la guerra, la qual cosa demostra com la idea d'un conflicte
armat repugnava encara als homes, per bé que al mateix temps, inconscientment— per a defensar l'Economia—, empenyien els governs respectius a la política internacional de proteccionisme bel·licós. No es
parlava sinó de l'Economia, i el dia que els Governs començaren de parlar
sobre la possibilitat d'una nova guerra, els individus arronaren les espatlles i exclamaren: «de moment, ens cal treball i pa, i després ja veurem
si hem de guerrejar pels grossos capitalistes que trafiquen amb els
obusos! *
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Però la revolució grega acaba de tenir lloc i hom ven els perills que
implica de provocar una guerra.

* **
La guerra és possible altra vegada, car els esperits han canviat formalment, però no funcionalment.
L'individu creu, en general, que ha conquerit la seva llibertat a l'esguard de l'Estat, potència militar, i està convençut d'haver-se donat
un govern pacifista i d'haver entrat en una congregació antibellicista:
la S. D. N. L'individu pretén dirigir el seu govern i controlar la diplomàcia, la qual, hom li ho ha repetit, ja no serà més secreta. En resum,
en tant que, durant la inflació, els enemics del Bolxevisme i del Feixisme
es sotmetien — relativament — al règim imposat per una majoria que no
era certament a gust seu, després de la crisi econòmica ja no pensen sinó
d'atacar el règim. Els individus saben que no els és possible de fer-ho
en llur propi pais, però assagen de desplegar llur acció des del país vei,
amb l'ajut d'elements simpatitzants amb llur causa no conformista en
l'esmentat pais. En un mot, la fi de l'eufòria econòmica dóna la direcció
al Politic. A Alemanya, és el grup dels jueus que s'oposen a Hitler, foragitats per aquest, i els quals, des de l'estranger, tracten de crear una
atmosfera hostil a l'Alemanya hitleriana. Els anti-feixistes cerquen aliança a l'estranger; els enemics del rei de Iugoslàvia fomenten un atemptat
contra llur monarca en un territori estranger, etc, etc... Aquestes
formes larvades de la revolució no semblaven alarmants, ans hom les
prenia per manifestacions despitades d'exiliats.
Però heus aci que s'esdevé la revolució grega. D'antuvi, hom emet
aquest judici: «El malestar latent dels descontents grecs que es traduïa
en xerrameques a fora de Grècia, es prepara al defora, entra al pais i
triomfarà o sucumbirà a Grècia; sigui com sigui, arribarà a una solució.
Tot això guanyaran els països estrangers dels quals han sortit els grecs
descontents.»
Ara, que tot no va pas aixi. El fet que les revolucions esclatin, el fet
que la ideologia revolucionària social que vivia tranquil·lament en estat
d'internacionalisme (ideal bolxevista o ideal feixista) passi a l'acció
bel·licosa, es a dir, deixi el domini del somni pel de l'acció i renunciï
a ésser un corrent general per afirmar-se en un atac violent en les fronteres d'un pais determinat, comporta el perill d'incendi internacional.
Ja no dic això del punt de vista anecdòtic, insinuant que, pel fet que
dos partits hagin pres les armes en un mateix pais, la gent armada dels
països veïns vulguin intervenir, sinó únicament del punt de mira humà.
Que en un cert pais hi hagi ciutadans disposats a deixar la lluita material
Per la lluita fisica, disposats a preferir a la propaganda intel·lectual o
moral, l'acció violenta, resolts a jugar-se la vida per una ambició poliíica — aquest imperialisme del ciutadà a l'esguard del seu govern — demostra la tornada a l'estat d'esperit, a la sensibilitat, a la mentalitat
d'abans de la guerra, en una parula, significa que l'home torna a ésser
bel·licós.
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El perill no consisteix en què una nació fronterissa a Grècia mobilitzi, exagerant la por de sentir tronar el canó al pais del costat, i el
perill que invoca de voler evitar que no caiguin obusos a casa seva; la
proximitat de dos exèrcits estranys a la revolució, mobilitzats amb motiu
d'aquesta, no vol pas dir que aquests exèrcits estranys a la revolució
hagin d'entrar en batalla, es a dir que afegeixin a la revolució d'un vei
comú una guerra entre dues nacions mitjanceres amb ell. Caldrà dir-se
que no cal sinó aquesta revolució perquè Bulgària i Turquia pensin, bo
i al·legant el dret d'impedir el pas de tropes gregues a llur pais (grecs
governamentals o no), que ara fóra l'ocasió de demanar a la Grècia afeblida tal sortida al mar Egeu. En realitat, aquests objectius oportunistes
no significarien res si els esperits no haguessin canviat. Si els governs
i els pobles es trobessin encara en la sensibilitat del temps de la inflació,
o sigui l'era d'un pacifisme universal, el sol joc de tots els pactes, i de la
Lliga de Nacions, baslaria per a recordar a Bulgària i a Turquia com is
de perillós i inútil jugar amb foc. Dissortadament, ni els governs, ni els
pobles no són ja en l'estat d'eufòria del qual parlàvem. Degut a la fi de la
inflació, o sigui a la presència de la crisi actual, moltes nacions serien
satisfetes, en el fons, que un oportú conflicte armat els permetés de «tornar a fer negoci», ço que vol dir aprofitar-se de la ruïna de certs punts
del món, per a vendre a d'altres pobles, que ahir encara eren abastits
pels bel·ligerants, els productes que aquestes nacions que no es troben en
guerra posseeixen precisament en excés. Aquestes nacions, ja siguin
governades pel Feixisme o pel Bolxevisme, no es mouen, actualment,
sinó agullonadcs per llur ambició, o si es vol més clarament, per llurs
necessitats econòmiques que els col·loquen en l'estat d'esperit d'abans
de la guerra, o sigui, purament ambiciós i beüicista. En un paraula:
que moltes nacions han tornat al seu punt de sortida.

***
Referent als pobles, en lloc d'oposar-se a aquest retorn possible de la
guerra, heus aci que hom s'adona lamentablement que la dosi de beUicisme que tenien abans de la guerra, els ha tornat, de la mateixa manera
que una glàndula que segregués, i que hagués estat operada, es forma»
de bell nou i tornés a expel·lir el veri de l'odi. Aquests pobles, que ahir,
encara, haurien protestat violentament contra la idea d'entrar en guerra
pel motiu d'una rivalitat entre llurs governs, avui prenen partit per l'un
0 l'allre dels grups grecs actualment en lluita, i si els soldats búlgars o
turcs es deixen fàcilment mobilitzar, quan veritablement ni l'amor propi
ni l'interès nacional no es troben, és perquè aquests ciutadans són feliços
1 potser desitgen entrar en la revolució.
Aixi. doncs, l'immens moviment anti-beüicista de després de la guerra
i del temps de la inflació sembla ésser acabat. La mateixa gent que deia
que hom no els faria pas moure per a defensar els interessos dels traficants de canons», està disposada a allistar-se voluntàriament a les files
dels revolucionaris o dels contrarevolucionaris. Tot això és degut a la
immensa, a la colossal fallida de l'economia. Si l'home hagués sabut
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dotar la màquina, o sigui, si ell hagués volgut modificar la vida social
seguint les noves regles que li prescrivia la màquina, els Governs que
desitgessin una guerra, no haurien trobat elements per a fer-la. Ells saben
que d'ara endavant només caldrà colorir els seus preparatius bèl·lics
del nom revolució, és a dir, de la guerra de voluntaris per excel·lència,
per a trobar els elements que precisin. Aquest balanç de la fi de després
de la guerra no és gens consolador des del punt de mira humà.

* **
Diem, però, bo i observant les coses de prop: que els Governs bellicosos no es refiïn massa d'aquest potencial de guerra. El bellicisme
pot començar avui, és cert, d'una revolució que, anant a desembocar
en una revolució a casa del vei, lligui la primera amb la segona i fineixi
pràcticament per provocar una guerra. Però, óqui sap si aquest novell
l'ombatcnl no anirà a la guerra amb una mentalitat menys patriòtica,
menys il·luminada? I, després, i no exigirà com a boti de guerra, aquesta
vegada, la reforma social definitiva, o sigui la desaparició del capital,
sense la qual ell creu que no solament no té garantit cap plaer d'aquest
món, sinó que tampoc no està segur de gaudir una pau definitiva?
No creieu que hom gosi afirmar, sense pecar de temerari, que aquest
combatent que lluita per una revolució, no accepti les armes per a la
guerra, car aquestes armes poden servir-li per a organitzar una revolució
general mundial. Efectivament, aquesta revolució de l'arxipèlag grec,
nctualment, o per un esdevenidor més o menys proper a un sollavement
volcànic, les conseqüències del qual, si esclata en tota la seva plenitud,
serien d'escampar-se a poc a poc en ones terrorífiques de cops de mar,
tempestes i huracans a través de lot el món.
ADOLPHE DK FALQAIHOLLB

D ' A N G L A T E R R A

La possibilitat d'una altra crisi seguida
d'unes eleccions generals
No són pas els polítics els qui aquesta vegada prediuen una crisi
amb canvi de govern; són els financers els qui declaren que el mal estat
comercial d'Anglaterra, decaient sense atur, serà el que portarà una
altra crisi similar a la de l'any 1931. L'any 1931, el govern socialista
presidit per Ramsay-Macdonald va fallar en mantenir l'equilibrí del pressupost, i el resultat va ésser la formació del present govern nacional.
La situació va millorar amb el canvi; però els financers pensen que
aquesta millora serà solament temporal.
La Gran Bretanya ha de refer-se de les pèrdues en el comerç d'ultramar, per allò que s'anomena la seva exportació invisible. Comprèn
aquesta: pagaments per serveis marítims, les inversions de capitals a
ultramar, comissions bancàries í d'assegurances, i diner gastat pels
turistes. En 1931, va esmerçar quantitats considerables: per serveis marítims, 25.000.000 de lliures; per invertiments d'ultramar 55.000.000
de lliures, i per comissions i assegurances bancàries, 25.000.000 de
lliures.
La intranquiUitat que h i havia en altres països va portar grans quantitats de diner a Londres, com a lloc més segur per a guardar-lo després de la baixa dels valors en general en 1929. En 1931, la confiança
en Londres va desaparèixer, i el diner que fou col·locat alli per ésser
protegit va començar a tornar als països estrangers a què pertanyia.
Els diners deixats temporalment a Londres tornaren a llurs cases,
però els diners que la Gran Bretanya va prestar a l'estranger estava l l i gat i no podia recuperar-lo.
La confiança en Londres va perdre's perquè arreu se sabia que el
govern socialista estava gastant més del que era degut. Es veia venir
un gran desequilibri en el pressupost.
En 1931, el govern nacional va afrontar la crisi de dues maneres.
La quantitat d'importacions innecessàries que feien mal als mercats
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anglesos, va ésser deturada per mitjà de l'aplicació de tarifes, i la lliura
va ésser desestabilitzada.
Explicarem aquests remeis: una tarifa, o bé atura la importació, o
bé obliga l'importador a pagar pel privilegi d'usar del mercat del pais.
Per això, fins a cert límit, priva les nacions d'enviar mercaderies que
siguin d'un gran valor comercial, i limita llurs guanys, limitació que
rebaixa la seva capacitat per pagar els interessos del diner prestat.
D'aquesta manera, per mitjà de les tarifes, es conserva l'equilibri
comercial; però això no ajuda a fer que la gent que tenen diners collocats a l'estranger puguin recollir els seus interessos.
El treure la lliura de l'estabilització fou veritablement una manera de
pagar menys pels deutes contrets. Una lliura rebaixada de valor actua com una mena de tarifa, i abaratint la lliura anglesa, les mercaderies van ésser més barates per a l'estranger. També fou aquest mitjà
una ajuda per a les explotacions, mantenint l'equilibri comercial.
En el present, no estant la lliura estabilitzada, les tarifes i els sacrificis fets per tenir el pressupost equilibrat, com també la reducció feta
(en ço que és possible) en els alts interessos sobre certs préstecs del
govern, ha reportat que el comerç es refés.
S'albira una altra elecció general, i podria ésser que aquesta elecció donés per resultat un govern socialista. L'essencial de la política
d'aquest partit és atacar les banques i gastar en excés. Això vol d i r
perdre altra volta la confiança.
H i ha actualment en els Bancs de Londres de 300 a 500 milions de
lliures de diner estranger. Aquest podria anar-se'n, i el resultat fóra
una altra retirada de diner de l'estoc del mercat. Altra volta Roosevelt
està treballant per millorar les condicions dels diners invertits a Amèrica i sí ho aconsegueix, els diners americans que h i ha a Londres tornaran al seu pais.
Al principi d'aquest any, hi va haver molta entrada de diner a Wall
Street; però va parar-se temporalment, degut un xic a la falta de confiança de certs actes de l'administració. També podria ésser que els
estrangers volguessin col·locar el diner en els seus països respectius.
Encara que donem com a segur que no hí ha perill que vingui altra
volta un govern socialista, és, però, una cosa ben sabuda que el present govern nacional és massa pròdig amb els diners del país.
Dotze mesos enrera el ministre d'Hisenda va anunciar al pais que el
pressupost de 1935 cobriria el dèficit i pagaria els impostos posats en
1931, í ara Mr. Cbamberlaín anuncia que, vist per sobre el seu pressupost resulta molt dèbil, molt curt. L'equilibri comercial es conserva
quelcom més alt que l'any passat; però els subsidis i les subvencions
volen dir que el pressupost farà una davallada més profunda en les
butxaques dels qui paguin contribucions.
Es necessita una gran quantitat de diner per a l'expansió de les forces aèries de la Gran Bretanya; hí ha un subsidi de 2.000.000 de lliures
per a vaixells; prop de 2.000.000 de lliures per a sostenir les tropes a
l'Egipte, í més d'un milió í mig de despeses extraordinàries per a l'índia.
La posició del comerç exterior ha estat molt dolenta durant alguns
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anys. Es calcula un promig de pèrdua de 60.000.000 de lliures per any.
Alguns creuen que aquest any anirà moll millor; però d'altres opinen
que serà moll poca la millora. El nombre d'importacions o d'exportacions britàniques depèn en gran manera de l'estabilitat o inestabilitat
de les divises estrangeres. Malgrat les tarifes extres per a aturar la importació, la Gran Bretanya encara importa més de 160.000.000 de valor de
gèneres, que podrien ésser elaborats a casa seva.
El tràfic ferroviari es considera com una bona mostra per a saber
el progrés industrial. Les xifres publicades recentment són demostratives que la indústria anglesa no fa un progrés ferm. Les quatre companyies ferroviàries d'Anglaterra sofreixen una p è r d u a de molts milers
de lliures per setmana. Ell comerç està constantment afectat pels valors
exteriors que fluctuen; però els financers dinen que el comerç interior
d'Anglaterra hauria d'ésser sostingut a tota costa.
L'opinió de molts que han estudiat aquesta qüestió a fons és qae cal
actuar amb energia per canviar l'aspecte dels afers, i si quelcom de
molt enèrgic no es fa, una altra crisi podria ésser el resultat.
Bombay es considera que pertany a la corona d'Anglaterra
La qüestió britànica a la Índia ha estat plantejada públicament dnrant un gran nombre d'anys i sembla que prompte es prendrà un determini per a donar a l'Índia, amb certa mesura, un govern propi, concedint-li una Constitució. Tots els principals membres del present govern,
Mr. Ramsay Macdonald, Mr. Baldwin, Sir Samuel Hoare i d'altres, estan inclinats a atorgar-la. Però hi ha un lloc d'aquest gran Imperi on,
segons molts diuen, ni el govern no té dret a legislar.
El territori a què ens referim és l'ara gran ciutat de Bombay, i tant
aquell com la ciutat que després va ésser edificada sobre ell, mai no
han tingut connexió amb cap govern de l'Índia, ni han estat propietat
de cap indià, en el que fa referència a la passada centúria, ni abans
d'haver-se fundat el Gran Imperi Mogui.
L'ininiens territori anomenat ara Índia va formar-se de mica en
mica mentre l'Imperi Mogui es desfeia a trossos, i va constituir-se al
marge de l'anarquia que va seguir a mitjans i finals del segle x v m . El
poder Mabratta a l'Índia guanya adeptes i Hyderabad, o Nizan, ara el
principal Estat de la Índia, formava encara part del desintegrat Imperi.
Els grans Estats de Baroda. Gwalior i Indore no existien, i els antecessors dels presents governants eren generals en l'exèrcit Mabratta i en
aquells temps ja lluitaven per a formar-los.
La desintegrada i moribunda dinastia dels Moguis va deixar aquest
vast territori convertit en lloc de boti, pels atacs dels enemics que el
rodejaven. Hi havia la Pèrsia al N o rd ; els Mahratlas a l'Oest i els veritables virreis al Sur. A tot arreu, els prínceps lluitaven contra els prínceps; els capitostos contra els capitostos, i el governant contra el governant, amb el propòsit d'estendre cadascun els seus dominis i el seu
poder. En aquestes circumstàncies i mentre aquestes coses succeïen, el
vast Imperi Hindú Britànic va ésser format
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Bombay i la illa en què està edificat eren aquell temps ja britàniques i no van prendre cap part en les lluites. Abans de la formació de
l'Imperi Mogui, era una possessió portuguesa, i en 1662, el rei dels portuguesos va donar-ho al rei Carles I I com a dot, amb motiu del seu casament amb Caterina de Bragança. En 1668, Carles I I va vendre els seus
drets per la quantitat de 10 lliures a l'any a una societat anomenada
«East Índia Company», una companyia comercial britànica que va ésser
formada a l'Índia i la qual fou l'embrió de l'Imperi existent, del poder
britànic en el territori indià.
En 1858, el poder d'aquesta gran companyia va ésser transferit a la
corona anglesa i va ésser establert com a llei que l'Índia seria governada directament per la reina (la reina Victòria, àvia del present rei
Jordi V) per mitjà d'un dels seus secretaris d'Estat.
Bombay, que ha estat posseït pels poders europeus, primer pels portuguesos i després pels anglesos, durant quatre-cents anys, era tan sols
poblat per uns quants milers de pescadors quan va ésser donat a Carles I I . «The Tast í n d i a Company» va establir-s'hi en 1687 i la seguretat
que donava el govern britànic i les millores fetes per poder-hi viure bé,
van ésser la causa que augmentés en molt poc temps la població fins
u 60.000 habitants. En l'actualitat és una magnifica ciutat d'un milió
dos-cents mil habitants i el seu creixement és degut principalment al
comerç i al govern britànics.
Alguns homes prominents, que no formen part del govern, sostenen
que no hi ha cap raó per a encloure Bombay i l'illa en què està edificada
on la nova Federació Í n d i a ; al contrari, que h i ha moltes raons per tenir-la com una colònia de la Corona britànica, i la Gran Bretanya hi té
tant de dret, com Portugal sobre Goa.
Aquests homes prominents també diuen que si qualsevol cosa va
malament, si esclaten lluites internes, com certament diuen que passarà,
si les lluites entre Hindús i Mahometans esclaten, la Gran Bretanya no
té cap base per a la seva acció. Tenint Bombay, conserven encara sota
el contra britànic, una base per a la marina i per a l'exèrcit i els perills grossos podrien ésser molt disminuïts.
R. T. J. HEGARTY
Trad. Alfonsa Perés
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En aquesta aecció ea faran recensions crítiques de totes les obres que
ena siguin trameses en doble exemplar.

QU'EST-CE QUE DIEU? QU'EST-CE QUE L'ETRE? May Lorenzini. Paris. Alcan,
Un títol molt pretensiós; un índex de plats forts, un pròleg pintoresc i un
text dialogat (entre Sor Maria i la veu interior o Llucifer—voleu més mal
gust?) ple de tesis relativistes, modernistes, panteistes, etc, etc., i amb alguna
interpretació teològica ridícula, però totalment buit d'argumentació i de perspectives filosòfiques; heus ací l'obra que ni tan solament esmentaríem si no
fos perquè així, tal vegada, evitarem que ingènuament s'adquireixi.—R. ROQUER.

ON SON ELS POBRES?..., per Joan Puig i Ferreter. — Edicions Proa. Badalona.
Heus ací un llibre de contes que pot anar a totes les mans. Puig i Ferreter,
aquesta vegada, en la primera narració que inicia el volum, ha volgut escriure
un pamflet sobre la manera com va fundar-se, fa alguns anys, un diari barceloní. Mata i Escorxa són els protagonistes, a l'estil de Molière, que ens pinta el
nostre autor. Per això consigna en la primera pàgina d'«On són els pobres?...»
La caricatura i la farsa no són també un art? I aquests mots de Langlois de
Fontenac: «Molière avait sa manie, les médecins; j'ai la mienne, les journaux».
En «On són els pobres?...» podreu veure reflectida tota la gestació d'un
diari; les artimanyes amb què es publica; la trapelleria dels seus redactors
el cinisme i la inconsciència del seu director; la murrieria i l'audàcia del propietari, home, per altra part, ignorant i que tothora amb el seu parlar xiroi
fica els peus a la galleda. Home ridiculitzat en revistes pels seus lapsus lingwae
pintorescos i abundants. El retrat que Puig i Ferreter fa de Mata, l'amo del
diari, és d'un picant i d'un gràcia excepcionals. L'obra, a través d'aquest personatge, pren un to grotesc i de farsa que fa que el nostre somriure no desaparegui mentre llegim aquelles pàgines denses de sagetes fibladores. I si la
figura de Mata, amb el seu pillardeig i la seva trapelleria la veiem viva i palpitant, la d'Escorxa agafa un relleu extraordinari per la manera que ens és
descrita. Amb pocs mots, però incisius, el nostre autor situa el seu personatge.
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I ja ens imaginem aquell director de diari: un escriptor fracassat, que en no
poder reeixir com a tal, esdevingué necessàriament periodista. Home gasiu,
biliós, que «menyspreava els petits, perquè se sentia un d'ells i no en volia ésser».
Puig i Ferreter ens mostra tan al viu les tares morals dels dos protagonistes,
que diíícilment s'esvairan de la nostra memòria.
La trama de l'obra és portada amb encert evident. Veiem els preparatius
per a la fundació del periòdic; la vivor esmunyedissa de l'anguila, característica de Mata, en saber lligar, moralment i materialment, el director, l'Escorxa;
les poques idees, però clares i precises, que posseïa Mata per a reeixir en els
negocis, en la política.
L'autor de «Servitud»—un altre llibre fiblant contra les immoralitats que es
cometen en alguns diaris—, narra també les tertúlies de la redacció de La
Mariana Ilusirada—aquest és el nom imaginari del periòdic— amb aquelles mordacitats i envegetes pròpies dels llocs on, més que a treballar, s'hi va a passar
l'estona i a fer tiretes dels companys. Passen per aquella redacció personatges
tan ben descrits, a desgrat de les poques pàgines que el nostre autor hi dedica,
com Jago, prototipus de l'home ambiciós, mediocre i corsecat per l'enveja. Individu que, a despit de tot, fa ballar no tan sols el director del periòdic, sinó
àdhuc el propietari. Ànima que vol amagar la seva negror, abraçant el company que poc abans ha ferit traïdorament amb les seves astúcies de cuc impotent i rastrer.
Finalment ens fa veure, talment un film cinematogràfic, les peripècies que
passen els redactors de La Mariana Ilusirada per tal de poder organitzar la
JVochebuena del Pobre perquè ai las!, després d'haver anunciat durant dies
seguits, amb gran titulars, la benemèrita festa a honor dels pobres de solemnitat, el dia que havia de celebrar-se el sopar, ningú no es recordà de cercar
els pobres. Descuit imperdonable! Les escenes que ens descriu l'autor, pertocant a la recerca dels pobres, són amarades d'humor; i els diàlegs del propietari i del director del periòdic amb els redactors i repòrters, són d'una
gràcia i d'un picant saborosissims. I aquí Puig i Ferreter satiritza amb acidesa
embolcallada d'humor f i , aquelles gestes de caràcter benèfic que de vegades es
duen a terme sense que l'amor ho amari de pietat i de tendresa.
El nostre autor ve a dir-nos que l'amor als pobres—i això és d'una noblesa
moral absoluta — no ha de traduir-se en actes externs, propis només perquè
l'endemà el diari pugui mostrar una fotografia de caire humanitari i benèfic—
humanitat i beneficència sense sentir el veritable dolor humà—i poder dir als
lectors: —Mireu com estimem els pobres!
Sàtira cruel i mordaç és la que ha escrit Puig i Ferreter! Pamflet que ve
a ridiculitzar una tara embolcallada d'amor i de sentiment. Sense, però,—diem
nosaltres—, aquell amor i aquell sentiment cristià i humanal que ens ensenya
la doctrina del Crist, màxim exponent i predicador de l'eficaç caritat i del
immarcessible amor.
En les altres narracions que conté el volum, l'autor d'«Una mica d'amor»
palesa les innegables dots d'escandallador d'ànimes d'artista creador de bellesa. «El Miracle del Cinquè pis», és una troballa narrativa: la força imaginativa s'alia amb la frescor de la prosa, sucosa, tallada, tivant. És un conte
d'una originalitat vistent, com no ens hi tenen acostumats els contistes de casa
nostra. «El Miracle del cinquè pis»—deixem que ho digui el propi autor per
boca d'un dels seus personatges—, «potser no és una història meravellosa a la
manera tradicional, però pinta molt originalment com és viu el cor de l'home
el sentiment de les coses meravelloses».
Per acabar, jo em faig meus els mots que l'iUustre crític Manuel de Montoliu dedicà a Puig i Ferreter en comentar el seu llibre: «Vida interior d'un
escriptor». «No és que estiguem d'acord amb tots els seus punts de vista; però
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un home com ell. que en una obra literària, i singularment en la novella, veu
sempre per damunt de tot un problema ètic; un escriptor com ell, que comença
per confessar que a tot ver artista han de preocupar conjuntament dues
coses: la depuració del seu art i la de la seva vida moral, és un home, és un
escriptor que mereix tota la nostra simpatia, i en darrer terme és un company
de causa d'aquells que amb nosaltres defensen la dignitat humana de l'art.» —
LEANDRE AMICÓ.

LA PRIMERA VAGA GENERAL A BARCELONA I LES SEVES REPERCUSIONS A VIC, per Rossend Oliveró. — Pròlep de M. Raventós.— F. Camps
Calmet. Tàrrega.
Els estudis sobre les qüestions socials cada dia interessen més. És una branca
que cal conèixer per tal de treure'n un profit. Un profit que serveixi per a no
reincidir en malentesos, per saber evitar trenca-colls ocasionadors de perjudicis incalculables. Per això creiem que és d'una gran utilitat la publicació de
treballs parcials, però documentats, sobre els fets socials. El llibre de Rossend
Oliveró, d'una cinquantena de pàgines, estudia d'una manera succinta, però documentada, la primera vaga general de Barcelona i les seves repercussions a Vic,
La vaga barcelonina del mes de juny del 1855. estudiada objectivament,
ens ve a dir que quan no hi ha coordinació en les aspiracions, és impossible
que triomfin. Que quan les aspiracions són poc delimitades s'acaben sense haver
assolit altra cosa que un pas més vers la ruïna de la indústria. En la primera
vaga barcelonina, el balanç, sortosament, no va ésser gaire tràgic. No sempre
ha estat aixi. Les lluites, de vegades, han estat tan cruentes que han mullat
diversos carrers de la nostra urbs.
Llibres com el que comentem serviran, no hi ha dubte, per als estudis globals
que, el dia de demà, apareguin sobre els moviments socials a Catalunya.
Les fons informatives sobre la vaga de Vic, així com les informacions de
l'autoritat eclesiàstica i la publicació dels manifestos de l'alcaldia de la ciutat
ausetana, són mostres fldelissimes de l'acurat assaig dut a terme pel senyor
Oliveró.
Manuel Raventós, en el lúcid pòrtic que ha escrit, ens diu: «La història ha
esdevingut una forma de la veritat: historiar ha vingut a ésser com cercar un
sentit a la vida. Per això cal que cadascú esbrini la formació pel seu passat,
perquè no hi ha pretèrit humil ni insignificant mentre sigui nostre, i el mer pas
del temps bastarà a ennoblir-ne l'entrellat, com amb les peces de menatge i
indument succeeix que, salvades del drapaire, van de pressa a cal antiquari
i al museu*. Estem completament identificats amb les precedents afirmacions.—
L. AMIGÓ.

DWELSHAUVERS, G. — L'étude de Ui penaée. Méthodes et ré»ulta«. — Pierre
Téqui, Paris. 22 francs. «Cours et documents de philosophie».
La nova col·lecció: «Cursos i documents de Filosofia», té per missió de publicar obres filosòfiques, no amb caire sistemàtic, sinó en forma d'exposicions
lliures que tradueixen l'estil de l'exposició oral o el de la recerca en curs. Això
facilita, ultra la difusió de certs treballs que moltes vegades restarien inèdits, la
publicació d'obres aventatjoses per al desvetllament del pensament i per a la
direcció de la investigació.
Una de les primeres edicions de l'esmentada collecció és l'obra de Dwels-

LLIBRES I REVISTES

333

hauvers sobre la psicologia del pensament, resultat d'un curs professat a l'Institut
catòlic de Paris, en 1932-1933.
En la primera part. l'autor parla dels mètodes: vindica la introspecció, bo
i reconeixont-ne els límits, a base de les recents experiències de l'escola de
würzburg que han donat base científica a l'anomenada introspecció retrospectiva.
Reconeix així mateix la importància d'una psicologia objectiva fundada en la
psicologia, l'anàlisi del comportament i la reCexologia. llevat del seu exclusivisme metodològic. Finalment, exposa el procés i l'eficàcia dels mètodes comparatiu i patològic i de l'experimentació psicològica.
En la segona part. que forma el cos de l'obra, s'estudia el pensament des
dels punts de vista representativo-motor i reflexiu, és a dir. de les estructures
mentals i de les lleis de direcció. Arriba a fixar la unitat racional de l'esperit,
a valorar la síntesi mental enfront de l'atomisme psíquic, a distingir essencialment el pensament de la imatge, a precisar el concepte de pensament implícit
i a plantejar els problemes de la intuïció de l'espiritual.
L'estil planer, com correspon a unes lliçons orals, i la claredat expositiva
fan perdonar de grat les repeticions indispensables.
En conjunt, un llibre molt recomanable per orientar els principiants en l'estudi de la psicologia. — R. ROQUER.

POESIES DE RAMON E. BASSEGODA. Teit cataM amb la traducció francesa.
Barcelona-Genève.
Joaquim Bassegoda que fa anys viu a Ginebra i és fill del malaguanyat poeta
nostre Ramon E. Bassegoda, ha recollit les poesies del seu pare en un volum
que dóna. com pocs, la sensació de cosa cuidada i amorosament preparada.
Hi figuren els petits poemes de Bassegoda traduïts a Ifrancès per G. Koekerh
i per Henri Schubiger, en citar el nom dels quals, especialment del segon, fervorós convers catòlic, queda ja dita la fortíssima empremta d'espiritualitat que
han rebut les traduccions.
Ramon E. Bassegoda. metge dels humils que esmerçà la seva vida visitant
a la barriada de Sans, era un poeta cristià i catalaníssim; àdhuc sense fixar-se
en ses altres qualitats, ses poesies faran sempre de bon llegir per aquestes dues.
Ara, transportades al francès, molts del seus matisos prenen un relleu que les
fa singularment estimables.
El llibre va prologat per Jacint Laporta, i segueix al pròleg una biografia
de l'autor, de Llorenç Jou, i uns ramells de proses i tendres poesies d'homenatge
a la seva memòria que signen Marian Amat, Pere Riera i Riqué, Josep Franquesa
i Gomis i Dionisio de Azkue.
En resum, un llibre nascut sobre les aigües del Leman, que fa honor no sols
a l'autor i a l'escriptor, sinó a les nostres lletres que, de passada, internacionalitza. — A.

RECORDANT COSES PASSADES, per Francesc Puip i Alfonso. Barcelona.
Heus aquí un llibre que en haver-ne recorregut algunes pàgines arrenca al
lector un judici obsessionant; té el defecte d'ésser massa curt.
Francesc Puig i Alfonso, la dura i profitosa vida del qual és prou coneguda,
hi ha aplegat petits capítols de les que en podríem dir les seves memòries. L'abassegador interès dels temes, el referir-se només a coses viscudes personalment
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per l'autor i l'exquisida manera que té d'explicar-les se'n duen el lector des
del primer moment, i l i posen a flor de llavi la condolença esmentada. Francesc
Puig i Alfonso podria escriure volums d'aquest to que, per si sols, foren una
preuadíssima i insubstituïble història interna de la vida barcelonina i catalana
de l'època. En llegir el tast que en dóna en aquest llibre, tot i ésser escrit amb la
bonhomia i la simpatia que l i són característiques, hom comprèn que hagi tingut
els seus dubtes en posar en lletres de motllo gestes algunes de les quals en el
més indulgent dels sentits, esdevenen facècies i trampolinades entre grotesques
i tràgiques de figures que han passat per personatges en la vida municipal barcelonina que és la que Puig i Alfonso coneix més a fons, però la manera com
les sap explicar el podria decidir a repetir amb més extensió el llibre actual.
Els llibres de Memòries posen de manifest tota una època, són dels que assoleixen major valor com més temps passa, i malauradamnt a Catalunya no
abunden.
En aquest desfilen el tancament de caixes del 98, interioritats molt interessants de la setmana tràgica, el pressupost de cultura, una crisi barcelonina de carbó, tan curiosa com típica, i una sèrie d'episodis i d'anècdotes
ben poc conegudes.
El Sr. Puig i Alfonso no ha posat el llibre a la venda: n'ha fet un tiratge
reduït que ha dedicat als amics. Seria de doldre que hagués oblidat les biblioteques públiques on mereixeria un lloc preferent.
Rebi l'autor l'enhorabona per la publicació, amb el desig que les que
segurament haurà rebut, el decideixin a publicar el que aquesta vegada ha
quedat inèdit. — A.

ALENTO. BOLETIN DE ESTUDIÓS POLITICOS.

Santiago de Galtóa.

Un grup d'inteUectuals i d'estudiants gallecs ha emprès, sota la direcció del
catedràtic, amic dels catalans, Alvaro das Casas, la publicació d'un Butlletí en el
qual és reflexada la inquietud del desvetllament galleguista al través d'estudis
que tenen per una de les seves qualitats primordials l'objectivitat i aquell
esclat de vida que dóna l'endinsar les arrels en la terra pairal.
N'ha aparegut ja el fascicle cinquè i seria tasca de les que no es poden
encabir en una nota com aquesta l'exposar els temes i l'orientació de les seves conclusions; responen tots al mateix afany d'estudi, de documentació
i de ressorgiment que els ennobleix i valoritza escaientment.
Alenío no sols és un bell exemple, sinó un document de profitós estudi,
sobretot a Catalunya. — N.
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Lea rtproducciona d'artlciea d'altri
tetes en aquesta secció tenen només caràcter documental: la Inserció
d'elles no Implica, doncs, conformitat
plena amb llur contingut.

SOBRE LA RESTAURACIÓ DE L'ORDRE SOCIAL. La justícia social fonament
de l'ordre. Desordres de l'actual règim capitalista. Enuers un nou rèoim
econòmic, per Bartomeu Quetslas, Prev., a «Studia» de Palma de Mallorca,
agost 1934. Trad. J. M.
«Parece deducirse del espíritu de la «Quadragesimo anno» que el Papa considera el capitalisme como un régimen decadente». Àngel
Herrera (1).
I
Justícia social. L'home, en les seves relacions amb els seus semblants, ha de
tenir ben present que el f i de la societat civil és el benestar dels seus membres,
subordinat naturalment al fi últim.
L'ordenament social, l'organització que permet el màxim de benestar en el
major nombre possible de membres de la societat, l'organització que satisfaci
justament les exigències racionals de totes les classes socials en el que es pugui,
dada la natural imperfecció de les coses humanes, serà l'organització social més
perfecta, a aconseguir la qual caldrà dirigir els nostres esforços.
L'home, doncs, en les seves actuacions com a membre de la societat civil, no
sols no ha de trepitjar mai els drets d'altri, sinó que més aviat els ha de respectar, fomentar i defensar.
D'aquest respecte, d'aquest foment, d'aquesta defensa dels drets dels altres
neix l'harmonia social, la pau i l'ordre, símptomes del bé comú, el qual és l'objecte de la justícia social.
Què és, doncs, Justícia Social? El Cardenal Gasparri, en una lletra—any 1928—
dirigida a Eugeni Duthoit, l'incansable organitzador de les Setmanes Socials de
França, la defineix dient que és una virtut que ordena al bé comú els actes
exteriors de les altres virtuts.
(1) AHTAJO i CUERVO, Doctrina Social Catòlica, prólogo de Àngel Herrera,
Colección Labor, sección IX, número 345.
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El P. Azpiazu diu que «la Justícia social és la virtut que té per objecte el
dret al benestar social, sigui que aquest benestar es consideri en el moment de la
seva formació, o en el de la seva conservació i perfeccionament, una volta
adquirit i posseït».
«Així es podria considerar la justícia social — diu el mateix autor en una
obra recentíssima (2) — com una virtut obligatòria per a tots els membres de la
societat, la finalitat i l'objecte formal de la qual seria la promoció del bé comú
en tots els seus individus.»
Josep Ricart en un treball aciençat publicat en una prestigiosa revista (3), la
defineix així: «La Justícia social és aquella virtut moral que procura implantar,
mantenir i defensar en la societat civil els principis fonamentals de l'ordre social
al servei del bé comú natural, subordinat a la finalitat sobrenatural de l'home.»
Una volta definida la Justícia social, hom veu clarament que sense ella no existeix l'harmonia, la pau ni l'ordre social i que ella és la font. principi, base i
fonament d'aquest mateix ordre.
L'ORDRE. «L'ordre, diu egrègiament el doctor Angèlic, és la resultant de la
disposició convenient de moltes coses; és per això que el veritable i genuí ordre
social requereix que els diversos membres de la societat s'ajuntin en un amb
algun vincle ferm» (5).
jOn es troba aquesta força de cohesió que uneix entre ells els diversos membres de la societat? iQuin vincle unifica amicalment forces que semblen antagòniques?
Aquesta força de cohesió, aquest vincle, és el bé comú.
Si en l'explotació d'una empresa el capital reclama tot el rendiment, tots els
productes; si el capital tracta els obrers, sense deixar-los quasi ni el suficient
per a reparar i reconstituir llurs forces, condemnant-los a pobresa perpètua, o
reduint-los a un benestar molt escàs, llavors es produeix un desequilibri: preval
el bé particular dels representants del capital enfront de la indigència dels fills
del treball; no s'ha promogut el bé comú, no hi ha hagut equitat en la distribució dels béns produïts; s'ha faltat, doncs, a la Justícia Social.
És possible, en aquesta conjuntura, la pau, l'harmonia, l'ordre? De cap manera; aquella injusta distribució de béns no concorre d'una manera justa al
benestar de tots. sinó d'uns quants en detriment d'un altre; no és apta per a la
consecució del fi de la societat; és impossible, doncs, que regni la pau i l'harmonia entre les distintes classes socials; és impossible que hi hagi ordre.
Sense la Justícia Social, per tant, no hi ha ordre. La Justícia social és el
principi, el fonament, la base, de l'ordre social.
n
DESORDRES DE L'ACTOAL RÈGIM CAPITALISTA
Els rdoims econòmics dc la història. — Ens ensenya la història que en les seves distintes èpoques s'ha regit per diversos sistemes ajustant-se al caràcter, als
costums i a les circumstàncies històriques del temps.
Antigament, durant l'Imperi grec i romà, l'economia i la producció es regien
per l'anomenat règim d'esclavatge, segons el qual, l'esclau era considerat com
una simple mercaderia, absolutament igual a un animal qualsevulla. de manera
que el senyor tenia sobre l'esclau els mateixos drets que sobre el bestiar.
(2)
(3)
(4)
(5)

AZPIAZU. Paíronos y Obreros, p. 46.
AZPIAZU. El Estado Corporatiuo.
La Paraula Cristiana, núm. 114, juny 1934.
Quadrag. Anno.
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Amb la vinguda dels bàrbars, s'implantà el règim feudal: l'esclau es convertí
en servent vil: aquest estava obligat al conreu del camp. a treballar per al seu
amo. estava agregat a la terra, era servent de la gleva, no podia canviar de
senyor (6) el qual l i imposava les càrregues i tributs al seu antull; el servent,
però. almenys, era home i tenia alguns drets.
Des del segle xm al xvm, s'estengué per Europa el règim corporatiu dels
gremis, l'artesanat.
Tots els oficis estaven organitzats formant un gremi, confraria o col·legi de
menestrals: aleshores no existien patrons ni obrers assalariats, en el sentit
modern de la paraula: la jerarquia professional estava formada per a) Mestres,
que eren els caps de l'obrador o tenda (botiga): b) oficials (fadrins), o sigui
treballadors que. coneixedors de la tècnica de l'ofici, perfeccionaven llur aprenentatge, practicant llur professió durant algun temps (solia ésser quatre anys)
sota la inspecció del mestre: i finalment aprenents (mossos, macips o deixebles)
que, previ un contracte d'aprenentatge (encartament), aprenien l'ofici durant
un període més o menys llarg (quatre o sis anys) sota les ordres d'un mestre.
L'artesà ajuntava en la seva mà el capital i el treball: els artesans representaven, doncs, una forta classe mitjana, capitalista i alhora treballadora. Mentre
durà el règim corporatiu de l'Edat Mitjana, fou, doncs, impossible la lluita social
entre els dos enemics irreconciliables: el capital i el treball.
No ens cal dir que el règim de l'artesanat o dels gremis fos un ideal; l'ideal,
ni ha existit, ni existirà mai. per causa de l'egoisme i d'altres defectes dels
homes. Però sí que s'ha de dir que era un règim de pau i de ventura (7).
£1 rògim actual. — A l'última dècada del segle xvm entre els crits estentoris
de Visca la Llibertat! aparegué a França el Decret-Llei de 15 de juny del 1791.
en virtut del qual desapareixien les corporacions i es prohibien les associacions
gremials. Molt prompte imitaren les altres nacions l'exemple de França, pertot
arreu a principi del segle xix foren abolits els gremis, col·legis o confraries de
menestrals.
Surten les màquines que substitueixen en gran part la força muscular; com
que les màquines són costoses, es reuneixen distints individus per tal d'explotar
indústries, formant Societats Anònimes, abans desconegudes: el capital és en
aquestes societats; el que no té diners es veu obligat a llogar la seva força de
treball: ve aleshores la gran massa de proletaris, i queda establert el règim
capitalista, el fonament del qual és el liberalisme econòmic.
Quin principi regulava la producció i les relacions entre el capital i el treball?
Heus-el aquí en la resposta d'un industrial a una enquesta oficial: «La ciència de la indústria consisteix a obtenir d'un ésser humà la quantitat més gran
possible de treball, recompensant-la amb el més baix salari» (!!) (8).
És d'aquí que ha vingut el considerar el treball com una mera mercaderia i
l'home pitjor que una màquina.
A mitjans del segle passat, el terme mitjà de la jornada eren tretze o catorze
hores, molt sovint ultrapassades. S'empraren en tota classe de treballs dones i
nens, els quals eren retribuïts amb salaris irrisoris. A tal extrem arribà l'exPlotació de l'obrer, que Lleó XIII no dubtà d'afirmar que llur situació ben poc
es distingia de la dels esclaus.
Actualment segueix vigent el règim capitalista i les lleis econòmiques que
regeixen les relacions entre el capital i el treball són les mateixes del liberalisme econòmic, un poc moderades per la legislació social.
Què entenem per règim capitalista?
(6) Quan es venia la finca, es venia també el servent. (N. del T.).
(7) AZPIAZU. El Estado Corporatiuo, pàg. 27.
<8) ARBOLEYA. Justicia Social, pàgs. 70 i següents.
ai
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Per règim capitalista entenem, amb el P. Azpiazu, «un sistema econòmic en
el qual el capital exerceix una funció preponderant sobre el treball» (9).
En primer lloc, el capital exerceix una preeminència en la direcció; en segon
lloc, una preeminència en el benefici, i en tercer lloc, una preeminència en el
mateix règim jurídic de l'actual societat, «règim que afavoreix la constitució i
creixement del capital» (10).
No és possible d'ignorar — diu Jorro — que la remuneració del capital ve a
ésser, per tant, el fi de l'empresa, que tots els esforços van cap a l'obtenció
dels majors beneficis; que els dividends actius repartits als socis i accionistes
són la preocupació dels gerents, directors i consells d'administració» (11).
Desordres. — En l'actual rògim capitalista, és respectada la Justícia social? Hi
ha harmonia, hi ha pau, hi ha recte ordre social, en la producció, en les relacions
entre el capital i el treball?
El menys observador s'adona de gravíssims i generals desordres en el món
industrial. Totes les classes socials estan alarmades; el malestar no és d'un poble
ni d'una nació; és general. Sobre totes les indústries plana l'espectre de la crisi
que ve a ésser una mena d'epidèmia universal; crisi en la banca, crisi en els
transports terrestres, crisi en els transports marítims, etc, etc; els patrons alarmats creuen que ja és arribat el moment decisiu de llur empresa; els obrers
malden, s'agiten, amenacen, dient que no poden viure.
A les manifestacions tumultuoses per a demanar augment de sou, disminució
de jornada i descansos, se n'han ajuntat, en els nostres temps, d'altres per a
demanar treball.
A trenta milions, dels quals 700.000 són espanyols, arriba el nombre de parats
en les distintes nacions; aquests amb les famílies llurs constitueixen una quantitat de cent milions d'éssers humans que no tenen mitjà de guanyar-se el pa.
La situació dels parats és pitjor que la dels salvatges, puix aquests no han
conegut els refinaments de la nostra civilització.
Heus aquí milers i milers de joves que ni tenen el deure de treballar, n i el
mitjà de fundar una llar, ni la possibilitat de realitzar l'ambició més modesta.
Hi pot haver un desordre més horripilant? En les crisis antigues, la situació
era tan greu que hom no podia procurar-se un grapat de blat a preu d'or:
mancava el blat. Avui es moren de fam i sobra el blat.
Els Invents moderns han facilitat les comunicacions extraordinàriament; però
han sorgit unes fronteres formidables: les tarifes de duanes, impossibles de
franquejar àdhuc pels avions.
A l'Argentina maten milers de bous per manca de compradors a preus acceptables, i al Brasil es tiren al mar milers i milers de sacs de cafè per excés de
producció.
A aquests desordres de manca i sobra de la producció, al gravíssim desordre
social que és el problema horripilant de l'atur forçós, hem d'afegir la tristíssima
situació de la majoria dels obrers que poden treballar; les famílies proletàries,
sobretot en les grans ciutats, viuen en casalots reduïts en extrem, sense aire i
sense llum; són molt comptats els obrers que reben un sou que es pugui dir
familiar; és molt crescut el nombre d'esposes d'obrers que es veuen obligades
a anar a treballar en les fàbriques i tallers amb grèus inconvenients de les
atencions de la casa i l'educació dels fills.
La classe obrera en general i d'una manera especialíssima els obrers pares
de família duen una vida plena de privacions.
(9) AZPIAZÜ. EI Estado Corporatiuo, pàg. 20.
(10) AZPIAZU. EI Esíado Corporotiuo, pàg. 29.
(11) AZPIAZU. El Estado Corporafiuo, pàg. 29.
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No hi ha pau. ni harmonia, ni ordre; és violada pertot arreu la Justícia
Social.
Davant d'uns mals tan greus que punyeixen la majoria dels éssers humans,
què pensa de l'Església? què diu el Papa?
A Pius X I en la seva Encíclica «Quadragesimo Anno» l i manquen paraules
per a reprovar «la present pertorbació social», la més pregona i universal «d'ençà
del Diluvi» (12).
Pius X I . en la seva admirable Encíclica, després de ponderar que «la riquesa
dels pobles no la fa sinó el treball dels obrers», reconeix que «durant molt de
temps el capital se n'ha aprofitat excessivament» que «l'actual distribució de
béns reporta un dany molt greu per l'enorme contrast entre uns pocs riquissims
i els innombrables pobres», que «el nombre de proletaris necessitats, el gemec
dels quals puja des de la terra al cel — són paraules del Papa — ha crescut
immensament» i que «la multitud enorme de proletaris per una part. i els enormes recursos d'uns quants rics per altra, són argument peremptori que les riqueses tan abundantment multiplicades en la nostra època, dita de l'industrialisme,
estan mal repartides i injustament aplicades a les distintes classes» (13).
Es poden blasmar amb paraules més dures els desordres socials actuals?
III
Està fora de dubte, com acabem de veure, que actualment hi ha gravíssims
desordres en el règim econòmic social i especialment en les relacions entre el
capital i el treball; però es pot preguntar, i aquests desordres són merament
circumstancials, són purament passatgers, o són inherents al règim capitalista
i inseparables d'aquest?
En el primer cas, n'hi hauria prou d'atacar les causes circumstancials que
motiven els desordres passatgers, deixant intacte el règim; en el segon cas.
caldrà atacar el mal més a fons i canviar i modificar el mateix règim econòmic.
A aquesta pregunta, de summa transcendència, no respon Pius X I d'una manera clara i explícita, però sí d'una manera implícita, segons comenta l'eminent
sociòleg Àngel Herrera, President de la Junta Central d'Acció Catòlica: «Malgrat
que no ho diu terminantment — escriu Àngel Herrera — amb paraules explícites
• formals enlloc, sembla, però. deduir-se de l'esperit de la Quadragesimo anno,
que el Papa considera el capitalisme com un rògim decadent, i pressent, anuncia
• quasi insinua nous tipus d'organització econòmica, que és precisament el que
a l'Encíclica dóna un valor trascendental» (14).
És evident que no tots els desordres citats en l'Encíclica Pontifícia són inherents al règim capitalista; però molts d'ells, sí. Dintre d'aquests, hi ha els desordres derivats del contracte del salari.
Un obrer arrenda els seus serveis per una quantitat fixa que és el salari.
Pot succeir que aquesta indústria doni grans beneficis, els quals passen gairebé
íntegres al capital: la justícia natural demana que els beneficis es reparteixin
equitativament entre el capital i el treball; resulta, doncs, que el règim de salari
és imperfecte.
Contràriament, es pot donar el cas que l'obrer exigeixi un salari que l'empresa no pot sostenir. Què passarà? Naturalment, s'arruinarà l'empresa.
Si els obrers intervinguessin en la direcció de l'empresa i participessin dels
beneficis, venint-ne a ésser copropietaris, no hi hauria els inconvenients apuntats
en ambdós casos exposats i s'observarien millor els dictats de la Justícia Social
(12) Pius XI. Charitate Christi.
(13) Quadragesimo anno.
(14) ABTAJO i CUEBVO. Doctrina social catòlica. Prólogo de D. Àngel Herrera
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tSembla evident — diu Àngel Herrera en el citat pròleg — que segons la ment
de Pius X I . no ha estat satisfeta tota la justícia donant simplement a l'obrer el
salari just. Podrà quedar satisfeta amb el salari just la justícia commutativa i la
justícia natural, però si, després de donar a l'obrer el sou que l i correspon, el
capitalista amuntega riqueses immenses, perquè s'atribueix tota la resta dels
beneficis de producció, sofrirà greument la justícia social, i es commourà des dels
fonaments la constitució de l'Estat.»
Urgeix, doncs, un nou règim econòmic, més just i més equitatiu, i Quin ha
d'ésser aquest nou règim? Hi ha molts economistes que defensen ésser necessari
un canvi radical del present estat de coses, i somnien un futur règim comunista
que descriuen com un paradís terrenal (15).
Això és una solució simplista, basada en un idealisme utòpic.
Per tal d'assenyalar la veritable solució, no hem d'oblidar de quina manera
estan arrelats en els homes l'egoisme i les passions concupiscibles. No hem de
somniar, doncs, en paradisos de benestar absolut, però si en una pregona reforma
social que comporti un repartiment més equitatiu dels béns materials entre el
capital i el treball, i ens dugui més harmonia i més pau que la que ara gaudim.
Aquesta convenient reforma social, que és necessària, és la que assenyala
Pius X I en la Quadragesmío anno. El f i d'aquesta Encíclica — com diu el Sant
Pare — és «restaurar l'ordre social i perfeccionar-lo segons la norma de la llei
evangèlica» (16).
Doncs bé. Què és restaurar? Restaurar és reparar, renovar i tornar una cosa
al seu estat primitiu.
A quin primitiu estat vol el Papa fer tornar l'ordre social? Al de l'època de
les Corporacions Gremials, en què el capital i el treball estaven en les mateixes
mans. Època que fou de benestar i de pau, en la qual no hi havia ni hi podia haver
conflictes derivats del contracte del treball. Però hem de tenir present que les
condicions econòmiques i els mitjans de producció i transport han canviat per
complet En l'època dels gremis, no hi havia màquines, els mitjans de comunicació eren tardans i insegurs. No s'ha de copiar l'organització gremial amb tots
els seus detalls, ni molt menys amb els defectes que tingué en la seva decadència, sinó que ella ha d'orientar amb els seus trets generals la nova organització de l'economia.
Diu el Papa que no sols hem de restaurar l'ordre social, sinó perfeccionar-lo.
és a dir: s'ha de millorar de l'època de l'artesanat tot allò que sigui perfectible
per tal d'arribar al règim econòmic més perfecte possible.
Què hem de fer per a restaurar l'ordre social i perfeccionar-lo? Amb molt
d'encert observa Àngel Herrera en el pròleg suara citat, que Pius X I assenyala
«un nou ordre, del qual el principi capital i directiu és indubtable; però els
detalls d'aplicació del qual són encara borrosos i confusos».
Aquest principi capital i directiu a què es refereix l'anterior paràgraf és el
que regula el contracte de societat, que ja abans hem descrit, el qual ha de
substituir al del salari en les relacions entre el capital i el treball.
El Cooperatiuisme i el Corporatiuisme són mitjans poderosíssims per a arribar
al nou ordre social.
A propòsit, ens plau de traslladar unes de les paraules més eloqüents pronunciades pel P. Laburu en una de les seves conegudes conferències de caràcter
social: «Si a l'obrer — diu — l'interesseu en el se unegoci, si mira el negoci com
a leu, treballarà com treballa tothom en la cosa que és seva, no del dèspota.
(15) Vegeu els comentaris de l'excel·lent revista «Dossiérs d'Action Populaire» (10 maig 1934) a l'obra de Jacques Dubois «La Grande Révolution qui vient».
(16) De ordine sociali instaurando et ad evangelicae legis normam perficiendo.
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(Molt bé; grans aplaudiments que duren llarga estona.) Si l'obrer treballa en
una cosa que és seva. aquest obrer no farà mai sabotatge, perquè ningú no va
a seva casa a destruir els mobles, que després hauria de comprar. Si l'obrer
veia allí on ell treu un sou digne i remunerador, que com més treballa, més participació en rep, oh senyors! mai no tindríeu, fabricants, industrials, deslleials en
les vostres empreses; no seríieu vós, i l'obrer de l'altra banda, perquè l'obrer
seria un copatró amb Vós» (17).
RESUM
La Justícia Social, que ordena els actes vers el bé comú, és el fonament de
l'ordre social, o sigui de l'harmonia, pau i prosperitat que ha d'existir entre els
distints factors de la producció.
Passats ja a la Història en el rodar dels segles, el règim d'esclavatge, el règim
feudal i el de les corporacions gremials, està vigent en l'actualitat el règim
capitalista, el qual, malgrat no ésser injust en si, no obstant és ple de gravíssims
desordres que afecten principalment els obrers. Essent, molts dels desordres
socials, inherents al rògim capitalista actual i considerant la gravetat de les
pertorbacions socials, sembla arribat el moment històric d'implantar un nou
ordre social més just i més equitatiu, en el qual el contracte de salari sigui
substituït pel contracte de societat que aixequi els obrers a la categoria de
copropietaris de l'empresa, i conseqüentment, els concedeixi intervenció en la
seva direcció 1 participació en els beneficis.
Sigui'ns permès d'acabar copiant de nou unes paraules de l'eminent sociòleg
\ngel Herrera, tretes del ja manta vegada citat pròleg, que jutgem ésser el
millor dels comentaris escrits sobre les Encícliques socials: No n'hi ha prou
d'introduir en la vida pública una esmena, cal alguna modificació de caràcter
orgànic.»

FEIXISME I COMUNISME, de Jean Rimaud, d'«Études», de 20 de juny. traducció de I . M.
Feixisme i comunisme: llur oposició simètrica esdevé ritual. Volem dir
aquesta faisó de comparar-los com dos errors extrems que es corresponen,
de tal manera que la veritat en l'ordre polític i social estaria entre el feixisme i el comunisme, a raig camí entre l'un i l'altre. Però «ni feixisme ni
comunisme» significa de vegades, i àdhuc sovint, en lloc d'una oposició, una
confusió; hom adopta davant dels dos la mateixa actitud de refús peremptori perquè hom pensa que són errors igualment totals i , gosaríem a dir,
igualment purs.
Prou sabem que els caràcters del clixé no són sempre els del judici, i que
parlar impròpiament no és sempre pensar mal interiorment No és tanmateix dubtós que molta gent oposa brutalment o confon sumàriament el feixisme i el comunisme. Molts també, per dissort, pretenen, fent-ho així, representar l'Església, parlar en tant que catòlics i proposar el seu judici com necessari en virtut de llur fe. Hom ha cregut que no seria inútil, en l'hora actual, per amor a la pau, però abans que tot per amor a la veritat, de recordar alguns fets oblidats i alguns principis negligits.

* *#
(17) P. LABURU. Deberes dc los Patrones. Conferència pronunciada al teatre
Coliseum de Madrid, el 27 maig 1934.
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Determinat nombre de catòlics francesos semblen no conèixer de les relacions de la Santa Seu amb el feixisme més que l'Encíclica ííon abbiamo bisogno, essent així que aquesta no s'explica més que venint després dels
acords de Latran. tractat i concordat.
Quan l ' l i de febrer de 1929 aquests acords varen ésser signats, més d'un
profeta en denuncià la precarietat. Mentre que amics de l'exterior temien que
l'Església no esdevingués italiana i no quedés subjugada, hi havia catòlics que
ja esperaven les desil·lusions de la política pontifícia. Perquè Itàlia guanyava
indubtablement, i molt, amb aquest arranjament de la qüestió romana, semblava legítim de concloure que l'Església no podia fer més que perdre-hi,
com si uns acords fossin una batalla. Amb tot, l'Església recobrava pel tractat
una condició exterior, pública, que significava i facilitava la seva independència espiritual. Itàlia la reconeixia com a potència; i la Ciutat del Vaticà,
per limitada que fos, però en el cor de Roma, deixava d'ésser terra italiana.
Amb la tan famosa llei de les garanties desapareixia l'odiosa pretensió de pensionar el Papa. Del concordat bastarà assenyalar-ne aquí tres estipulacions
d'una importància espiritual i doctrinal superior. Itàlia professava públicament la religió catòlica, única religió de l'Estat. El matrimoni religiós fruïa
de la plenitud dels efectes civils i jurídics, contentant-se l'Estat amb avalar
un matrimoni regulat pel dret canònic (1). En fi, la llibertat de l'Acció Catòlica estava assegurada.
Amb aquesta llibertat, era de preveure que podrien sorgir dificultats greus.
El feixisme, en efecte, és totalitari. No calia tampoc tenir una penetració
gaire extraordinària per endevinar que l'educació seria el terreny de la lluita.
Perquè de l'educació de la joventut depèn l'esdevenidor. Aquesta lluita fou
una aspra guerra. El 29 de juny del 1931, dirigint-se a totes les nacions, el
Papa protestà per mitjà de l'encíclica Non abbiamo bisogno. Destruint els
càrrecs atribuïts falsament a l'Acció Catòlica, assenyalant la responsabilitat
del govern en els atemptats sistemàtics contra les obres catòliques, i especialment les obres de joventut, denunciant el propòsit decidit, i metòdicament no menys que brutalment perseguit, d'arrabassar tota la joventut a l'Església, el Sobirà Pontífex condemnava la ideologia inspiradora de la persecució, «una veritable i pròpia estatolatria pagana», conduent a fer de l'Església
«un poder estranger», pretenent de fixar i imposar-li els límits del temporal
i de l'espiritual, i contrari, particularment quant a l'educació, a la doctrina
catòlica i al dret natural.
La condemnació era d'una claredat sense reticències. Abastava la conducta del govern i la ideologia sobre la qual es fundava. El Papa, amb tot, declarava expressament no haver volgut condemnar el partit i el règim feixistes com a tals, sinó allò que en el programa i l'acció del partit era contrari
a la doctrina i a la pràctica catòliques. Si, tornant al retret d'ingratitud que
se l i havia dirigit, recordava tot el que el feixisme havia guanyat amb les
seves relacions amistoses amb la Santa Seu, no oblidava davant els ultratges
presents i les violències injustes, el que havia estat fet pel règim en benefici i
en avantatge de la religió.
La lliçó produí el seu efecte. El 3 de setembre següent era signat un
acord per reglar la condició de l'Acció Catòlica. A preu de concessions que
no són certament negligibles i que demostren la seva voluntat paternal de
(1) L'any 1932, el 97 per 100 dels matrimonis contrets foren matrimonis catòlics. Un 3 per 100 foren matrimonis protestants, israelites, o matrimonis purament civils o lliurepensadors. Hom ha de fer observar que un batejat no està
obligat al matrimoni religiós si es declara lliurepensador i prefereix un matrimoni purament civil.
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confiança, el Sant Pare obtenia franquícies legals per a les diverses obres
catòliques dintre del marc diocesà.
La pau no ha estat des de llavors seriosament torbada entre l'Església i l'Estat italià.
D'aquests fets, és a dir, de la conducta de la Santa Seu respecte del feixisme italià, l'únic feixisme autèntic, se'n desprèn que, si bé un catòlic té el
deure de condemnar allò que en el feixisme, condemna l'Església, no té ni el
deure ni el dret de condemnar més que ella, i de declarar purament inconciliables catolicisme i el feixisme. Hom pot ésser catòlic i feixista. Afirmar el
contrari representaria—tinguem-hi compte!—acusar el Papa d'haver sacrificat la doctrina a la política.
D'on ve, entre nosaltres, aquesta resistència a acceptar senzillament el judici de l'Església sobre el feixisme? No parlem d'aquells, sempre n'hi ha hagut, que utilitzen l'autoritat de Roma en profit de llurs passions partidistes.
Parlem d'una resistència inteUectual i sincera, fins i tot quan traeix un secret
orgull. Aquesta s'explica, ens sembla, pel fet que el Sobirà Pontífex judica
el feixisme tal com és, doctrina i pràctica unides, com un fet i alhora com
una ideologia, mentre que molts catòlics francesos, fidels en això al nostre
vell racionalisme i cedint a la nostra necessitat, excessiva de vegades, de lògica, combaten un feixisme tal com hauria d'ésser si fos conseqüent, ja sigui
amb els seus principis reconeguts, ja amb aquells que ells l i atribueixen.
Què és, doncs, el feixisme? Per de moment un fet: un règim polític que
procedeix d'un pensament, però d'un pensament operant i viscut i que no ha
quedat aturat: l'obra i el pensament de Mussolini. Ara Mussolini no és un
filòsof ni menys encara un lògic. Ha construït i continua construint l'Itàlia feixista
poc a poc, a tall de realista que sap el que vol, però que escolta l'experiència i s'adapta. Ignorem si pot vanar-se d'haver posseït, des del començament,
en esperit l'obra sencera de la qual no portava més que la intenció. Compartiria aquesta il·lusió no solament amb d'altres polítics, sino també amb filòsofs que sistematitzen llur pensament després de realitzat. És indiscutible que
ha evolucionat, i que fins s'ha contradit, per bé que sense reconèixer-ho mai.
Voler conciliar lògicament certes idees o intencions del Duce .successives, i
de vegades simultànies, és perfectament endebades. Socialista, per exemple,
assegura, per protegir la família i la seva continuïtat, la transmissió de l'herència. Els exemples estan plens d'aquestes contradiccions. Però el propi feixisme n'és una: mescla de nacionalisme i de socialisme, d'esperit revolucionari i de respecte a la tradició.
Hom comprèn que desconcerti. Hom comprèn quasi aquells que raonen de
la manera següent: no és possible que el feixisme, essent el sistema que és
i pretén ésser, concordi sincerament amb l'Església, i s'han de tenir tots els
acords per concessions provisionals d'una política realista sota la realitat
cristiana. Hem dit: quasi. Perquè si hi ha conflicte entre la ideologia i la conducta, entre les exigències de la primera i la flexibilitat relativa de la segona,
no és tan segur com això que calgui fiar-se amb preferència de la ideologia
i de la seva lògica. El pensament viscut és més sincer. Ara bé, el feixisme
viscut i vivent, aquell que hem anomenat més amunt, el feixisme tal com és,
ha reglat la qüestió romana, ha restablert l'ensenyament del catecisme en totes les escoles, ha reconegut el sagrament del matrimoni per fonament de les
llars catòliques. Ha donat, i el fet és significatiu, per festa nacional d'Itàlia
el dia de la seva reconciliació amb l'Església. L'endemà d'aquesta reconciliació solemnitzada, ha perseguit violentament aquesta mateixa Església; però
ha conclòs l'acord del 3 de setembre i l'ha respectat.
Per dificultats que tinguem a conciliar la ideologia feixista i la conducta
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del feixisme, aquesta conducta és un fet la probitat del qual vol que hom el
constati. És clar que la situació creada a l'Església a Itàlia és lluny d'ésser
de tot punt satisfactòria. I no és veritat que en cap país cristià, actualment
no n'hi hagi de millor. Els catòlics italians tenen tanmateix el dret de pensar
que el feixisme és menys radicalment pagà que el laïcisme espanyol o francès.
Però no s'hauria de minimitzar, per injúria inversa a la veritat, la importància i la influència d'una ideologia pagana. Perquè actua. Els acords amb
l'Església i el del 3 de setembre del 1931, en particular, que suposem lleials
i sense oculta intenció, no han significat mai una conversió profunda, una
abjuració de l'esperit feixista. Ans bé, i precisament en la mesura que són
sincers, traeixen la consciència i la nosa d'una oposició profunda entre aquest
esperit i icapcfit cristià. En el moment que vol resoltament concordar amb el
Cristianisme, el feixisme sIrrita d'haver-ho de fer. Perquè és aquella «veritable i pròpia estatolatria pagana» que el Sant Pare ha reprovat.
Diguem-ho tot seguit, per tal d'evitar exègesis tendencioses: estatolatria no
és sinònim d'estatisme, menys encara de govern autoritari. És inútil de buscar
en l'encíclica una consagració del vell liberalisme o de la democràcia parlamentària. No és perquè és dictadura que el feixisme és pagà. És estatòlatra
tot aquell qui rendeix a l'Estat un culte quasi religiós, el deïfica en certa
manera, fent-ne una mena de fi últim. Ara bé, que el feixisme sigui aquesta
estatolatria, el Papa en veu el senyal en la seva concepció de l'educació nacional.
Abans d'arribar-hi precisem que tot error referent les relacions de l'Església i de l'Estat no mereix la qualificació de pagà, i que tot paganisme no
és una deificació de l'Estat. No és pròpiament pagà tot poder que, excessivament gelós de la seva autoritat i de la seva autonomia, excedeix els seus
drets, si, tot i que la seva política afecta la vella forma d'un compromís i
d'un equilibri entre dos poders estranys l'un a l'altre, reconeix que l'Església
no és aquest poder estrany, tractant d'igual a igual i confessa aquesta autoritat espiritual de la qual voldria limitar o reglar l'exercici. Però són pròpiament pagans el laïcisme integral i l'expressa subordinació de l'espiritual al
temporal en l'ordre polític. De manera diferent, tanmateix. Exclusió del mateix Déu o de tota religió revelada, ignorància volguda del sobrenatural, el
laïcisme integral és pagà ja que és l'organització d'un ordre polític tancat a
Déu, i que es basta sense Déu. Pot arribar a una idolatria efectiva de l'Estat,
confiscant a profit seu el sentiment religiós i la necessitat d'absolut. PotTambé.
i aquest error no és menys greu, però diferent, arribar o tendir a l'abolició
del sentiment religiós, de tal manera que cap fi polític perseguit, fins i tot
únic, no mereix el nom de fi últim, estant descartat tot absolut i tancat l'home
en el relativisme. El feixisme no és un laïcisme. No professa la separació o
la ignorància de Déu i de la religió, menys encara llur exclusió sistemàtica.
Al que s'inclina és a la segona forma de paganisme, a la subordinació de l'espiritual al temporal. Es condueix, en efecte, amb aquest catolicisme confessat
per ell religió sobrenatural i religió de l'Estat italià, com si volgués servir-se
d'ell, utilitzar-lo en la persecució dels seus fins temporals. En lloc de collaborar amb l'Església, encarregada d'ensenyar tota la humanitat. Estats i persones, i d'encaminar-la vers l'eternitat, fent regnar ací baix l'ordre cristià,
pretén demanar-li de col·laborar amb ell i determinar les fites així com els
límits d'aquesta collaboració. La religió esdevé un mitjà. Ens trobem en presència de la estatolatria.
Hom no es sorprendrà que aquest error profund del feixisme s'hagi revelat amb esclat en la seva política de l'educació. Perquè que en tractar-se d'educació es presenten dos interrogants per als quals una resposta de fet no
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pot ésser al mateix temps una resposta de principi, i una resposta per la qual
hom pren partit per o contra el cristianisme.
El primer d'aquests interrogants és saber si hom ha d'educar l'infant per
a ell mateix o per a la societat. Entenguem-ho bé. No es tracta de confondre
el catolicisme amb l'individualisme per tenir major seguretat de pendre
qualsevol estatisme o coUectivisme. L'home és un ésser social per naturalesa,
la perfecció del qual és la d'un ésser social. Membre i part de la ciutat, la
seva perfecció és la d'un membre i d'una part. I , en conseqüència, el veritable bé de l'infant i de la societat no s'oposen, sinó que coincideixen. Però el
cos social no existeix més que per als seus membres i la perfecció del tot,
que resulta de la perfecció de les parts, no és llur f i últim. Cada home, en
efecte, té un destí etern i pròpiament personal, mentre que tota ciutat passa
amb la figura d'aquest món. Educar, formar un ésser social no és el mateix
que educar-lo o formar-lo per a la societat. Educar l'infant per a la societat és tractar-lo com a mitjà essent com és un fl. Realment, és un sacrifici
humà a la societat deïficada.
De la resposta al primer interrogant depèn la que es farà al segon: És
l'educació una funció política? L'encíclica Won abbtamo bisosno remet a l'enciclica Rappresentanti in terra del 31 de desembre del 1929 i la confirma. Tot
monopoli, tant de l'educació com de l'ensenyament, que obliga físicament o
moralment els pares a enviar llurs fills a escoles on es fereixi la consciència
cristiana hi és expressament condemnat. Però cal, a més, que siguin respectades
les «legitimes preferències» de les famílies. És el mateix que dir que l'educació
pertany primer a la família a la qual l'Estat té el deure i el dret d'ajudar en la
seva tasca i , excepcionalment, de suplir-la. Quant al deure i al dret de l'Església,
es funden en aquest destí sobrenatural que ja impedia d'educar senzillament
l'infant per a la ciutat. Salvat allò que es refereix a l'educació preparant per
als serveis públics, i en general, l'educació cívica, l'Estat no és més que el collaborador de la família i de l'Església.
Ara bé, qué passava l'any 1931? El feixisme ordenava tota l'educació, tant
l'educació familiar com l'educació religiosa, a aquesta educació cívica. Pretenia
fer de l'Església i de la família servidors de l'Estat, i fins i tot del règim i del
partit feixistes. La primera educació cristiana esdevenia un mitjà. Ja no es
tractava de formar homes i cristians, sinó italians, i , precisament, feixistes,
conformement a un ideal, no certament materialista, però tanmateix essencialment temporal. Aquesta pretensió és veritablement i pròpiament pagana.
Ara bé. altra vegada, la política feixista de l'educació no era més que un
exemple privilegiat i un senyal d'una ideologia totalitària, d'una «veritable 1
pròpia estatolatria pagana».
I tornem a trobar-nos davant una qüestió que torba molts catòlics francesos:
si l'esperit del feixisme és aquest esperit pagà, i com és que el Papa no condemna simplement i absolutament el feixisme? La resposta és evident. Des del moment que el Papa no condemna el règim i el partit feixistes, sinó tan sols allò
que en ells és contrari a la doctrina í a la pràctica catòliques, és que judica que
aquesta ideologia pagana no va necessàriament lligada i , per dir-ho així, no és
consubstancial al feixisme. No cal insistir sobre el que hem dit més amunt de
la distinció entre la ideologia i la conducta, i dels caràcters del pensament de
Mussolini. Respecte a saber si un catòlic ha de fer seu el judici del Sant Pare
sobre el feixisme, senzillament, sense atenuar-ne la ferma i lluminosa severitat,
i sense exagerar-la, si té dret, parlant com a catòlic, de jutjar d'altra manera,
és cosa tan clara que la pregunta no pot arribar-se a formular.
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Remuntem-nos al nostre punt de partença, a aquesta equivalència pronunciada entre el feixisme i el comunisme. Ens trobaríem davant dos errors iguals,
igualment condemnats per l'Església. Es tracta ara del comunisme soviètic com
adés del feixisme italià.
Entre altres actes de la Santa Seu, ens recolzarem en les allocucions consistorials del 23 de maig del 1923, del 18 de desembre del 1924, dels Nadals de 1928,
1930 i 1931, com també en la carta al cardenal Pompili, del 2 de febrer del
1930. Els fets són d"una tràgica monotonia: una persecució continua i violenta
dura des de fa anys a Rússia contra tota religió i fins contra tota creença en Déu.
No es vulgui establir aquí un veritable balanç per partida doble, el que l'Església
hagi obtingut i el que hagi sofert. Excepte pel que fa referència al procés capital
del Patriarca ortodox Tykhon, el Sobirà Pontífex declarava en la seva carta al
cardenal Pompili, no haver obtingut mai res. Perquè si donar és moralment í
sobrenaturalment rebre, hom no considerarà sens dubte, que el govern soviètic
hagi fet alguna cosa per la religió acceptant durant alguns mesos que la caritat
de la Santa Seu vingués en socors dels infants russos afamats. Des del 1923, per
altra part, la persecució va ésser l'única resposta dels Soviets a aquesta caritat,
abans que la rebutgessin. I . des d'abril del 1929, la guerra contra Déu ha estat
més sistemàtica i ha arribat als més grans horrors.
La paraula guerra és, en efecte, l'única apropiada a aquest esforç metòdic i
terriblement intel·ligent de destrucció espiritual. El comunisme ha atacat amb
ordre totes les forces de les religions positives i , en particular, de la religió
cristiana. Primer les persones, els membres de les diverses clerecies, i sobretot
llurs caps; fins i tot aquells religiosos o religioses que representaven un ideal
massa contagiós, encara que no es lliuressin a cap apostolat d'ensenyament;
qualsevol, en fi, al títol que fos, bidell, sacristà, campaner, que participés de la
vida religiosa; també un gran nombre de fidels. Ja el Sant Pare ha exaltat
sovint la valentia dels innombrables màrtirs, que sofreixen i moren per la fe, a
Sibèria o en d'altres «cases dels morts». Aquells qui han rebut la gràcia d'acostar-se a qualsevol d'aquests testimonis de Crist han escoltat dels seus llavis el
comentari més emocionant i el més immediatament creïble de les paraules
pontificals; n'han tocat la prova amb llurs mans. Al mateix temps que perseguia,
sovint fins a la mort, els creients, llurs caps espirituals abans que tots els altres,
el comunisme emprengué la real destrucció o almenys la profanació i enviliment
de les esglésies, dels monestirs, dels objectes del culte, sense oblidar els vasos
sagrats, les relíquies, les imatges, les campanes... A aquells que necessiten per
creure-ho detalls concrets, recomanem, en La Documentation Catholique del 5
d'abril del 1930, la llista de les esglésies i dels convents tancats durant l'any 1929
solament, esglésies transformades en escoles, cercles, arxius, dipòsits de blat,
allotjaments, i fins i tot en cinemes, cabarets, estables, establiments veterinaris,
museus antireligiosos i esglésies destruïdes o almenys mutilades. És inútil de
recordar que al govern dels Soviets no l'ha engavanyat cap escrúpol artístic;
la bellesa és criminal, servint Déu. La fe, tot amb tot, continua vivint en les
famílies; d'aquí la persecució contra els pares culpables de donar a llurs fills
educació religiosa, encara que sigui rudimentària. Perseguida pertot arreu, la
fe conserva encara el seu lloc en els cors. Per arribar a aquest darrer santuari
i profanar-lo, hom recorrerà a les irrisions públiques més sacrílegues i més
metòdicament organitzades, a les excitacions a l'odi, a fi d'envilir el mateix
sentiment religiós; i es fa guerra a les festes cristianes: Pasqua i sobretot Nadal
1 a les tradicions cristianes, a les devocions, a la Verge sobretot, i a la Creu.
Gosaríem a escriure que tot el que precedeix no és sinó un començament?
No demanem als amos de Rússia o als llurs deixebles que facin una nova edició
de les distincions, especioses o adormidores, entre la religió i el clericalisme, les

LLIBRES I REVISTES

347

religions 1 el culte espiritual al veritable Déu. És a Déu mateix que dirigeixen
llur odi. Perquè donant als homes un poder assegurat sobre la naturalesa, els
progressos de la ciència i de la tècnica han fet inútil Déu i l'oració que pujava
vers ell. Ja no té ni raó ni lloc. La irreligió haa doptat la forma de l'ateisme
absolut, que sap que Déu no existeix. Aquest acarnissament a destruir l'inexistent, la passió que promou aquesta dialèctica de negació, són tal volta un últim
testimoni, l'expressió d'un dubte? Aixi ho voldríem. Sembla, tanmateix, que
aquest odi no tingui una preocupació pròpiament religiosa, encara que subsisteixi la preocupació exasperada de no poder abolir la creença nècia en aquesta
ombra malfactora: Déu.
El mètode i la resolució que els Soviets han posat en la guerra contra Déu
es retroba també en llur política familiar, si és permès d'anomenar així una
voluntat de destrucció. No solament la família és una institució antirevolucionària, com ho ha dit sempre el socialisme, sinó que és una societat d'altre tipus
que l'econòmic; calia, doncs, reemplaçar-la com a cèUula social. Hom començà
naturalment per laïcitzar-la, treure al matrimoni tot caràcter religiós, al mateix
temps que, per altra part, la moral sexual quedava reduïda a una pura higiene.
Però el pas decisiu va donar-se en 1927, quan el matrimoni perdé fins el seu
caràcter social i esdevingué simple contracte privat, essencialment revocable,
entre l'home i la dona. No creava una societat domèstica i no podia evidentment
ésser l'origen de lligams de dependència jeràrquica. No rebent cap autoritat
sobre la dona, fins i tot amb la sospita o priori de no poder fer altrament que
abusar de la seva força en contra d'ella, l'home no contreia més que l'obligació
de subvenir al manteniment de la dona i dels fills. No cal dir que cap propietat
familiar no era recognoscible. No essent el matrimoni més que l'esmentat contracte, i no fent res l'Estat per protegir-ne l'estabilitat, tot al contrari, esdevenia
quasi normal que la legitimitat dels naixements perdés el seu sentit i que la
situació fos la mateixa per a tots els fills, nascuts en el matrimoni o fora d'aquest.
En un com en altre cas, si incumbia als pares un deure de manteniment, no podia
tractar-se d'un veritable deure d'educació, ja que no els era reconeguda cap autoritat. Llurs fills els eren provisionalment deixats perquè encara no era possible
de llevar-los-els senzillament. Entretant, l'interès, real o pretès, dels fills legitimava tots les intrusions de l'Estat en allò que hom hesita a seguir anomenant
una llar. Hom sap que els Soviets han anat més enllà, fins a utilitzar els fills
contra els pares, al preu de la més repugnant delació i d'un espionatge contra
natura, per fer una educació contrària a la dels pares que es resistien al comunisme, per als seus fills (2).
Ningú no quedarà sorprès que, en la creació de l'escola comunista, la mateixa
intransigent ideologia hagi inspirat i ordenat el mateix metòdic esforç. L'educació és expressament irreligiosa i d'un ateisme militant. Als pares no se'ls
reconeix cap dret. La mateixa psicologia no és tinguda en compte en el més
mínim. L'infant pertany a la collectivitat; és educat per ella i per a ella. L'home
no té altre valor que el d'una eina animada. L'ideal materialista que fa consistir
la felicitat dels homes en l'organització de la producció i el seu incessant perfeccionament, determina fins els més petits detalls de l'educació per la qual es
construeix el nou món.
En presència d'aital filosofia, sistemàticament travada i d'una conducta
política que hi està metòdicament conforme, l'Església no podia sinó condemnar l'una i l'altra. Endebades voldria trobar-se la menor vacil·lació per part
del Sant Pare, la menor atenuació en el judici doctrinal sovint enunciat i
mantingut. Els comunistes ho saben tan bé que han pretès presentar l'actitud
(2) Vegi's DÉVAND La Pedagògic scolaire dans la Russie soviétique. París.
Desclée De Brounder, 1932, i en la revista Études del 5 de maig 1934.
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pontifical respecte del feixisme com una actitud essencialment política. Inspirada per una preferència del mal menor, la voluntat d'utilitzar el feixisme
contra el comunisme. Hom ha deixat entendre que el Papa tancaria els ulls
davant els perills del feixisme perquè veuria ans que tot en ell una força
contra el comunisme. No hi ha res de tot això si, com ho havem demostrat,
la política del Sant Pare està evidentment regulada per un judici doctrinal,
tan ferm com matisat, establint la divisió, en el feixisme, entre l'error i la
veritat, el mal i el bé, allò que és o no és contrari a la fe i a la moral catòliques. Respecte al comunisme cap divisió d'aquest gènere no ha estat feta pel
Sobirà Pontífex. L'ha reprovat enterament i absolutament. En l'aUocució consistorial del 18 de desembre del 1924, en particular, protesta solemnialment que
la seva caritat paternal i diligent amb els russos famèlics no havia d'ésser presa
de cap manera per la més petita aprovació del règim soviètic. Tan lluny estava
d'aprovar-lo, que convidava, per contra, a resistir al comunisme tots aquells
que s'interessen pel bé públic i per la pau, que guarden el culte de la santedat
de la família i de la humana dignitat. Incessantment, el Papa ha tornat a referir-se a la persecució religiosa, a la guerra feta al mateix Déu pels Soviets.
El comunisme, en efecte, és essencialment un materialisme integral i un ateisme
militant.

* *«
No, un catòlic, parlant en tant que catòlic, no té ni el deure ni el dret
de declarar que el feixisme i el comunisme són dos errors iguals, igualment
condemnats per l'Església.
A Itàlia, un catòlic pot ésser feixista, pertànyer de fet i de cor al partit,
acceptar interiorment el règim i col·laborar amb ell, a condició de conformar-se
amb les exigències formulades per l'Església i de repudiar allò que ella ha
condemnat com a estatolatria pagana. Cosa que no vol dir que un catòlic italià
estigui obligat a ésser feixista, a anar més enllà dels deures que imposen el
patriotisme i la lleialtat, a renunciar a lliures preferències i al seu legítim
dret de crítica, a aprovar interiorment el feixisme, el seu esperit, els seus principis, la seva constitució i la seva política interior i exterior. Però un catòlic
italià no té el dret de condemnar, com a catòlic i en nom de la seva fe, allò
que l'Església no condemna.
Tractant-se encara del feixisme italià, un catòlic pertanyent a un altre país,
té, certament, la mateixa llibertat de jutjar-lo. Si l'aprova, ha de condemnar
allò que l'Església ha condemnat en ell o que ve d'ell. Si el rebutja, té el dret
de voler preservar-se i preservar el seu país d'aquesta influència i del contagi
d'aquest exemple, combatre'l en el pla internacional. D'això no se'n dedueix
pas que un catòlic pugui declarar iniqua i intolerable la condició del catolicisme
a Itàlia, ignorar sistemàticament o negar allò que el feixisme ha fet per la
religió i per què el Sant Pare ha testimoniat repetides vegades públicament
«una viva i sincera reconeixença». Respecte al deure i al dret de condemnar
en el lloc de l'Església allò que ella no condemna, o més del que ella condemna,
i a pretendre, en fer-ho així, parlar en tant que catòlic, són suposicions gratuïtes, i aquesta suposició és injuriosa per al magisteri suprem.
Quant a aquells que, per una injusta inexactitud de llenguatge, confonen,
sota un mateix nom, no solament tots els règims polítics de fora d'Itàlia,
sinó també tots els partits i agrupacions que els sembla que tenen alguna
semblança amb el feixisme, deixem als lectors la cura d'apreciar la lleialtat
de llur actitud. Però el que és pròpiament intolerable, és l'abús partidista de
l'autoritat de l'Església. Quan, no content amb reformar el judici pronunciat
per ella sobre el feixisme autèntic, hom es permet d'estendre! a tot allò que
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hom es complau a denominar feixisme. Els poders de definició i d'excomunlcació no pertanyen a cada catòlic.
Quant al comunisme soviètic, filosofia i règim instaurador d'una civilització conforme amb aquesta filosofia integralment materialista i atea, la seva
incompatibilitat amb el cristianisme és absoluta. L'Església el reprova totalment. D'altra part, existeixen realment, en diversos països partits comunistes
declarats tals, que reben llur doctrina i llur disciplina de la Rússia Soviètica
i participen en la lluita per instaurar la civilització sense Déu i sense família.
L'error és tan greu que fa més estricte encara el deure de no abusar d'una paraula i de reservar el nom de comunisme al comunisme autèntic. Tractant-se,
però, d'aquest, un catòlic no pot ésser comunista.
Sense pretendre revisar-los i renunciant a fer-ne ús, acceptem simplement
els judicis d'aquell a qui Déu ha confiat la seva Església.

UN ASSAIG D'ESTETICA MARXISTA, per G. Gado/re. a «La Vie Intellectuelle» de 10 de juny del 1934.—Trad. I . M.
El mèrit principal del llibre de Max Raphael (1) és d'ésser l'únic del seu
gènere. Fins avui els autors marxistes — excepció feta d'Engels — semblaven
preocupar-se molt poc del problema de l'art, de més poca importància a llurs
ulls que la menor qüestió duanera. Aquest llibre ha intentat de trencar una
tradició ja llarga. Ho ha aconseguit? Això és una altra qüestió — i la fragilitat
de la cultura filosòfica de l'autor, la seva poca traça en el maneig del francès (2) contribueixen molt al seu mig-fracàs. Però aquest problema valia la
pena d'ésser plantejat i la resposta que hom ens proposa no podria deixar-nos
indiferents.
Proudhon-Aíarx-Picasso: aquest títol sol és prou a picar la curiositat del
lector, i cal confessar que el veïnatge de Marx, d'un somnidador passat de
moda i d'un dels nostres més grans pintors d'avantguarda és, si més no, paradoxal.
L'enigma desapareix amb la lectura. Proudhon. que serveix de fons de quadre,
ens és presentat com l'expressió d'un socialisme en desús, mal desprès encara
del pensament burgès i , per això mateix, asprament criticat. Enfront d'aquest
herètic, calia dreçar un bien pensant que pogués tornar el lector al camí dret
No era Marx aquest home? La sociologia de l'art, malauradament, no era la
preocupació dominant de Karl Marx. i M. Raphael ha hagut de recórrer a
Engels per trobar matèria per al seu capítol sobre «La teoria marxista de l'art».
Així armat, l'autor provarà d'aplicar les seves teories a un cas concret:
el cas Picasso. Aquesta confrontació donarà lloc a sorpreses ben divertides.

***
Que Proudhon és un utopista passat de moda, que els seus llibres no tenen
ara més que un interès arqueològic, que la seva doctrina, en f i , és un caos
de postulats contradictoris I d'aspiracions sentimentals estranyament barrejats,
és cosa que avui està fora de dubte. I quan hom veu M. Raphael consagrar
124 pàgines a la demostració d'aquesta tesi, sorprèn de veure gastar una energia
(1) Prcmdhon-Marx-Picasso, edicions Excelsior, París, 1933.
(2) És difícil de fer retret a un refugiat alemany de conèixer malament la
llengua francesa. Hom ha de reconèixer, però, que la seva gerga franco-alemanya
fa de la lectura d'aquest llibre un llarg i penós calvari.
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tan terrible per a enfonsar una porta oberta. Cal, sens dubte, ésser alemany
per donar a Proudhon aquesta importància.
Però si el pensament de Proudhon no ofereix a un contemporani atractius
nous, la manera com un marxista ortodox reacciona davant ell mereix de
captivar la nostra atenció. És sobretot a aquest títol que el capítol sobre
Proudhon pot interessar-nos.
Estudiar la sociologia de l'art en funció d'una teoria abstracta, i no en
funció dels fets. heus aquí el primer retret que M. Raphael adreça a Proudhon.
No l i costa gaire de mostrar-nos el que hi ha de buit, de fraseològic, en aquesta
pseudo-sociologia que, «partint dels seus desigs teòrics, no podia acostar-se
gaire a la història veritable». I entre aquests (desigs teòrics», el més tirànic
sens dubte és aquest mite del Progrés que Proudhon compartí amb tots els
ideòlegs del segle darrer.
Altre retret: Proudhon, que no pot admetre l'autonomia de l'art, ni reconèixer al sentiment estètic el valor d'una dada immediata irreductible, vol
donar-li novament un Hoc i presentar-nos-el com un simple cas particular de
la «ciència» i de la «consciència». Perquè posar l'art al cim de l'activitat humana, fer-ne la més bella manifestació de l'ésser, sembla a Proudhon «el principi del pecat, l'origen de tota servitud... el vici en tot el seu refinament, el
mal en la seva quintaessèncía». El sentiment estètic no pot ocupar aquest lloc
perquè, segons ell. no és amb les «facultats dominants» que es relaciona, sinó
amb les (facultats auxiliars». I és entre aquestes «facultats auxiliars» que
col·loca també la memòria i l'amor.
Tota aquesta logomàquia — que ve a substituir una abstracció per altres
abstraccions — és bon xic ridícula. Però aquestes absurditats lògiques no són
res per a M. Raphael. comparades amb l'absurditat fonamental que consisteix
a reintroduir la «teologia» en una explicació sociològica de l'art. Entenguem-nos.
Max Raphael no vol posar en dubte l'ateisme de Proudhon — que era a tota
prova, segons sembla. Però ha de constatar que el nostre ideòleg, travat per
les seves classificacions, es veu tancar en el cercle estret dels seus (desigs
teòrics» i no pot sortir-ne més que reintroduint subreptíciament en el seu sistema certes nocions espiritualistes que havia volgut proscriure'n 1 que es
prohibeix d'acceptar. És així com. quan vol il·lustrar-nos sobre les relacions
de la natura i de la bellesa abstracta, apella a nocions «idealistes» (3) que el
porten molt més lluny del que voldria. Perquè per a ell «L'esperit no és altra
cosa que la natura conscient d'ella mateixa» — sempre aquest desig de reduir
l'esperit a altra cosa que no ell mateix —, i Max Raphael observa que hom
ha de demanar-se què és el que Proudhon anomena natura. És sens dubte
una cosa desprovísta de consciència, ja que és la consciència el que constitueix
la diferència entre la natura i l'esperit. Però cal, tot amb tot, que hi hagi un
element comú... Aquest element, quin és? La resposta de Proudhon hauria
d'ésser la següent: l'element comú és que natura i esperit creen ambdós concretament segons unes idees. Però. en aquest cas. crea la natura cegament
segons unes idees? O bé és que existeix, llavors, un suport espiritual que posseeix
una consciència de conjunt de les idees de la natura, per tant. un Déu que ha
creat les idees? Hom no troba en Proudhon aquesta última conseqüència de

(3) M. Raphael fa un ús bastant curiós de la paraula (idealisme», emprant-la
tan aviat en el sentit vulgar (sinònim d'aespiritualisme») com en el sentit enterament negatiu de (no-materialisme».
Aquestes Incertituds de terminologia contribueixen considerablement a embrollar les coses.
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tota teoria de les idees (4). «Però hi és portat a desgrat seu, i la seva teoria do
les idees el condueix de dret a la teologia. I és ben humiliant, per a un ateu
convençut, d'arribar a desgrat seu a semblants conclusions.
Vol explicar la diversitat de gustos estètics? També fa cap a la teologia,
declarant que «les habituds de la nostra vida, la nostra educació, les idees adquirides, el nostre temperament, modifiquen la nostra clarividència estètica
i redueixen per a caadscun de nosaltres a uns límits estrets el món de la bellesa».
Ni tan sols s'adona, el malaurat, que el seu raonament pressuposa una harmonia
preestablerta i el «pecat original que l'ha foragitada de la claredat un temps
paradisíaca de la facultat estètica» (5). I heus aquí M. Raphael clamant contra
la teologia. Hom comprèn la seva excitació. «Nega el cristianisme, diu indignat, i introdueix una contemplació transcendental, amb tot els seus derivats
— fins la religió del treball». I quan Proudhon declara que l'evolució vers un
tipus superior d'humanitat ha d'ésser l'objectiu de la societat futura; que aquest
enlairament de l'home portarà naturalment, una renovació de l'estètica i serà
prou a «crear la bellesa civil», M. Raphael ja no es conté: «Aquesta utopia,
protesta, no és més que religió pervertida, o més precisament, una religió que
hom ja deixà d'admetre com a causa del món, però que torna com a fi de la
societat humana».
Tot això està molt ben judicat, i hom ha de constatar que M. Raphael posa
en la seva intransigència una deliciosa lògica organitzada amb tal rigor dialèctica que totes les seves parts són solidàries, i que basta de suprimir un
detall perquè tot el conjunt s'esfondri o perdi la seva significació. Hom comprèn que s'hagi decidit a portar les tesis marxistes fins al final i a no refusar
cap de llurs conseqüències. Quan sent que els fets resisteixen, aguanta ferm,
es nega a esbiaixar la dificultat introduint en el seu sistema elements que l i
són estranys. No vol, com tants confrares seus han fet, humanitzar el marxisme
superposant-li una mena de cristianisme descafeïnat de forma humanitària.
Vol ésser marxista cent per cent. Com no felicitar-lo per la valentia?

***

El compromís és particularment difícil, ja que es tracta d'un problema
estètic i l'autor pretén de construir una sociologia marxisfa de l'art sobre les
ruïnes de la «sociologia» proudhoníana. Després de les seves aspres crítiques
sobre el caràcter abstracte i a priori dels estudis de Proudhon, hom esperava
de M. Raphael, si no un treball històric, almenys un estudi de fets sòlidament
fonamentat i d'un cert rigor científic. Doncs res d'això. Més abstraete, més
dogmàtic encara que l'utopísta francès, no ens ofereixi més que albirs teòrics
desprovistos de justificacions concretes. Prova a penes d'amagar-ho. Així és
com, després d'haver raonat doctament sobre les relacions de la societat amb
tes ideologies (sense haver citat cap exemple precís, cosa que per altra part 11
hauria estat ben fàcil), acaba per dir distretament: «És ací on hi hauria lloc a
lliurar-se a estudis històrics molt concrets i molt extensos... els resultats d'aquests estudis constituiran la confirmació experimental del raciocini abstracte
que acabem de fer» (6). Aquesta frase és un monument d'ingenuïtat. L'autor no
(4) P. 36. M. Raphael sembla témer molt els progressos del catolicisme.
«Entretant, diu, la importància espiritual que adquireix l'Església gràcies a aquells
Qui, per necessitat espiritual, simpatitzen amb ella, creix i predomina sense
parar.»
(5) P. 42. Max Raphael fa el mateix retret al pintor Courbet, el qual, malgrat
la seva voluntat de fer pintura materialista, pintava com si hi hagués «una harrnonia entre les coses pre-establertes per la naturalesa», i aquest postulat metafísic, per inconscient que fos, bastava per a espiritualitzar el seu art, i fer inoperant un materialisme que resultava enterament inteUectual.
(6) P. 163.
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prova tan sols d'amagar que els seus raciocinis no estan en absolut fundats
en fets positius i que els fets no són per a ell més que instruments més o menys
manejables de demostració, al servei dels articles de fe que l i imposa el marxisme (7). És exactament l'invers del mètode positiu, i això mateix és prou
saborós, si hom recorda que el marxisme no volia ésser, als seus orígens, més
que una explicació científica dels fenòmens socials.
M. Raphael no és gaire més feliç quan es burla dels esforços de Proudhon
per a reduir l'art a un paper auxiliar. Perquè, si l i sembla que «la seva dependència eventual respecte de la ciència i de la consciència és d'ordre completament secundari», no és més que per posar en primer pla una altra dependència respecte de les forces productives materials. «D'aquesta manera pensa
fundar una teoria explicativa de l'art sobre bases veritablement materialistes
i marxistes, i fer correspondre (per bé que ho negui) tots els fenòmens de la
vida de l'esperit a una causa material i social. És un petit joc que podria ésser
divertit si fos dut amb «humour». L'«humour», malauradament, no és la qualitat dominant de M. Raphael. i es pren el seu paper amb una serietat imperdonable. És molta llàstima. Però proveu, tot amb lot. de seguir-lo. Apunteu
de seguida una diferència d'actitud entre Max Raphael i Engels. Engels. si bé
admet sense discussió que la base econòmica és la causa principal i determinant
de la creació artística, no deixa de fer les seves reserves sobre l'aplicació del
principi. Amb un sentit molt agut dels perills que voreja, recula una mica, es
guarda contra les objeccions possibles i els desmentiments que els fets podrien
infligir-li. afegint: «No és exacte que la situació econòmica sigui la causa,
sigui l'única activa i que tots els altres fenòmens no siguin més que efectes
passius.»
Gradualment, arriba a la noció d'una «acció recíproca de dues forces desiguals». I . sens dubte, la desigualtat és establerta a profit de les forces materials, les quals ens diu. acaben sempre per prevaler, però el sol fet d'haver
reconegut al costat d'elles l'existència de les forces espirituals capaces de
contrabalançar-les estableix una mena de dualisme, destrueix l'harmonia del
sistema marxista i es troba en contradicció lògica amb el monisme materialista que hi ha a la seva base.
Max Raphael ha hagut de pressentir-ho (8) perquè, per bé que el seu
respecte per l'avantpassat el priví de fer aquí cap de les rectificacions que,
tractant-se de Proudhon. s'hauria permès, no per això deixa de construir per
la seva banda un sistema d'explicacions integralment materialista, que no
(7) Aquest mètode condueix a resultats bastant xocants en tractar-se de fets
precisos. Així. quan Max Raphael ens parla de la qüestió homèrica, s'acara amb
les diverses hipòtesis proposades sobre la formació de la « l l i n d a » , però no dubta
un moment. No sap potser el grec. i podem afirmar en tot cas que ignora la
majoria de les dades històriques del problema; però això no el priva de cap
manera de prendre partit i de parlar de poesia col·lectiva, en la qual l individu
no juga cap paper, «essent la societat la creadora de la producció espiritual».
Però per més que la seva fe marxista supleixi el raciocini i la filologia. Max
Raphael no pot. amb tot. quedar tranquil, perquè sap que aquesta hipòtesi no
és presa seriosament per cap savi contemporani. Es consola dient que són
«filòlegs burgesos».
Hom pot provar d'imaginar-se el que podria ésser, en una societat coHectivista. una història, una filologia, una ciència marxista...
(8) No és cosa certa que Max Raphael es faci ben bé càrrec de les contradiccions internes del sistema d'Engels o del seu. La seva cultura filosòfica
sembla bastant poc profunda, i té rarament consciència de l'abast de les paraules que empra (materialisme, dialèctica, idealisme, etc....). Aquesta impotència
filosòfica (que comparteix, per altra part, amb la majoria dels teòrics del
marxisme) el posa poc més o menys en la situació d'un físic que no sabés
resoldre una equació.

LLIfíRES l REVISTES

«58

deixa lloc a cap dualisme, i nega a l'espiritualisme les concessions que Engels
s'ha vist obligat a fer-li. amb gran dany de la seva ortodòxia. El problema és
plantejat netament: «iQuines relacions existeixen entre la independència
relativa de la creació artística l i una teoria científica de l'art interpretant) i
les condicions econòmiques li una sociologia de l'art elucidant la qüestió)?»
(p. 134).
Si hom es colloca en el punt de vista del materialisme històric, la resposta
esdevé evidentment molt senzilla, ja que basta de fer correspondre a tot
fenomen artístic una causa econòmica i . com diu M. Raphael: «Totes les
grans obres d'art ofereixen una certa unitat d'estructura...» Ara bé. tots
aquests aspectes d'unitat estructural es troben simultàniament al mateix grau
de desenrotllament d'un mateix sistema econòmic.» Posem un exemple. ^Sabeu per què certes tendències, com el cubisme, el constructivisme. han nascut
sobtadament al comerç d'aquest segle? Endevini-ho el qui pugui! Doncs bé. és
el resultat, senzillament, de «la transició de la lliure competència al sistema
dels monopolis». Hom cita casos precisos. En Seurat. per exemple, descobreix
greument «un formalisme i un constructivisme ornamental que corresponen
al sistema dels monopolis». Àdhuc arriba, amb un flaire increïble, fins a trobar
que en un dels seus quadres més coneguts: «Le Chuhut», hi ha un grup de
maniquins «organitzats a la manera d'una societat anònima» (p. 198). Infortunats capitalistes que no sabran mai els tresors d'invenció que han fornit a
l'art!
No són els artistes els únics tinguts presents en aquest afer, i els matemàtics no escapen al zel del nostre marxista. Sempre amb els mateixos mètodes,
ens explicarà les relacions de la Relativitat i de la geometria euclidiana.
perquè «la mateixa necessitat matemàtica posseeix bases en l'organització
natural del nostre cos i en les nostres relacions pràctiques, és a dir econòmiques amb el món. Només d'aquesta manera hom pot explicar les tres dimensions de l'espai euclidià i el desenvolupament de la geometria euclidiana
anteriorment a la geomteria no-euclidiana...» Tot això és en el fons ben fàcil:
Seurat, Picasso, Euclides... i l per què no anar més enllà encara, ja que els
problemes més complexos es simplifiquen prodigiosament a la llum del mètode marxista? Per què no explicar... Déu? M. Raphael remet Déu al seu lloc
en un instant; i , en efecte, com — a menys d'ésser un burgès empedreït — no
'omprendre que «la tensió que ha portat a crear Déu és avui evident: és la
tensió terrenal entre els homes i les mercaderies? (9).
Crec haver dit fa un moment que M. Raphael estava mancat d'humor. Em
retracto.
Una sola cosa ve a turmentar el bell optimisme del nostre aprenent de
sociòleg. És que té els savis en contra seva. Ell ho sap, i per a un marxista
que voldria donar una justificació científica a les coses que avança, hom
comprèn que sigui un xic molest (10>. Ja hem vist, a propòsit de la qüestió
homèrica, els seus enuigs amb els filòlegs i . d'altra part, no crec pas que els
geòmetres quedin convençuts amb els seus arguments «econòmics». Però els
sociòlegs i els historiadors de l'art es neguen igualment a fer-li costat i a
prendre's seriosament el seu sistema d'explicació materialista. 1 M. Raphael
ha de constatar, no sense despit, que «són justament avui els erudits els qui
(9) P. 228.
i l Oi Hom sap que Engels es burlava a pler dels naturalistes quan llurs
deduccions científiques contradeixen l'optimisme marxista en la seva creença en
el progrés continu. No perdonava tampoc els físics, i no es privava de ridiculitzar el príncep de Carnot. al qual considerava, amb Marx, com un veritable
«teorema burgès».
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rebutgen un mètode que tracta l'art d'una manera exacta i abstracta. Això
sota el pretext que l'art és adés més concret, essent producte del coneixement
humà, adés irracional, essent irracional, essent producte del logos humà, adés més
complex ,essent producte de l'individu, que els objectes de la natura sotmesos
al mètode matemàtic». Però aquestes raons són raons dolentes, «pretextos»
per a trair la classe obrera, distincions que un veritable marxista no pot
acceptar. Si la matèria és sempre la matèria, si l'esperit i l'activitat artística
no són més que una de les formes que revesteix, quina dificultat hi ha?
Aquells qui refusen de tractar de la mateixa manera la història de l'art I la
zoologia es fan, per més que diguin, còmplices dels prejudicis espiritualistes».
Els savis són uns esquirols, uns grocs. Ja ens ho temíem.

#**
Fóra gran injustícia de concloure de tot això que Max Raphael és un
taujà, o que el seu llibre no té interès. S'ha fet un punt d'honor de portar
fins a l'extrem les conseqüències lògiques d'un sistema rígid, i un cop adoptada
aquesta actitud, es veu lliscar pel pendent irresistible i perillós de la facilitat
dogmàtica — la més fàcil de totes les facilitats... Però quan abandona les seves
mires matemàtiques, teològiques i filològiques, quan no parla més que del que
coneix i deixa de banda el seu sistema, sap dir coses molt pertinents, no sempre
en el seu punt just, sovint més suggestives que profundes, però en conjunt,
interessants.
Hom pot veure en el seu llibre observacions molt justes sobre l'aspecte
contemplatiu i quasi oriental de la pintura de Matisse, el qual Max Raphael
emparenta amb Picasso per una certa voluntat «d'escapar del món exterior
vers el món interiors i de substituir el sensualisme impressionista per un art
basat sobre «la intuïció metafísica». Ens mostra Picasso reaccionant davant el
desgavell de la seva època i replegant-se sobre si mateix «per buscar-hi una
protecció contra les forces disgregadores d'aquest món exterior i salvar la seva
ànima de la catàstrofe.» I Picasso és, així, portat a crear per a ell mateix un
món nou, un «món objectiu i estàtic» més racional i millor equilibrat que
l'antic.
Aquest desig de reconstrucció radical ha espantat sovint els crítics. Així,
hem pogut veure, fa alguns anys, determinats diaris de la gran premsa burgesa
emprendre campanyes contra «el bolxevisme en l'art», denunciant Picasso com
un dels seus més perillosos representants. Amb quina divertida sorpresa no
hem de veure, doncs, M. Raphael donar-nos el mateix Picasso com «l'expressió
tipus de l'art burgès del segle xx»! Ben mirat, aquesta hostilitat d'un revolucionari oficial respecte d'un dels més grans creadors de la nostra època no és
gens estranya. El creador no té solament en contra seva la gent d'acadèmies
i de conservatoris, sinó la totalitat del cor dels conformistes — tant si són d'estil
conservador com marxista o feixista, els resultats per l'artista són els mateixos.
I és entendridor de pensar que l'art pot, en cas de necessitat, servir de terreny
d'entesa entre els partits extrems...
Així, doncs, Picasso és un groc, com Proudhon, com Mathis, com els matemàtics, els teòlegs, els filòlegs. Aquesta fúria d'excomunió és un mitjà de
defensa evidentment una mica elemental i que demostra un nerviosisme excessiu, inexplicable per al que no comprengués en quina situació es troba M. Raphael al final del seu llibre. Ell ha provat, durant 237 pàgines de posar els
fonaments d'una estètica marxista. La temptativa era interessant, però hom
ha de constatar que, finalment, no ha demostrat sinó dues coses:
1. Que els grans pintors moderns, des de Seurat fins a Picasso i Mathis,
han fundat llur art, fora de la mística materialista, sobre una «intuïció meta-
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física» per la qual el segle xix havia perdut el gust i que ells han tomat a
trobar. En tot això. ni el més petit indici d'evolució vers una estètica materialista.
2. Que els pocs teòrics (11) i els pocs artistes que han volgut construir o
realitzar una estètica materialista no han pogut fer-ho sense introduir-hi novament dades espiritualistes en contradicció amb la resta de llur sistema; que
fins els pintors sincerament materialistes, com Courbet. mai no han pogut fer
entrar el materialisme en el joc de llur activitat artística i continuaren pintant
com a espiritualistes. Això són, hom ha de confessar-ho, proves ben negatives
i fóra difícil de creure que tot això milita a favor de l'existència o de les possibilitats d'existència d'una estètica marxista.
No em penso que M. Raphael es faci gaires il·lusions sobre el valor dialèctic
de la seva demostració. No en surt. per altra part, sinó per un acte de fe en
l'avenir de l'art marxista — cosa que és evidentment una solució.
No s'hauria de deduir d'això que el seu esforç s'ha revelat estèril. Aquest
llibre té el grandissim mèrit de plantejar el problema, quan tants d'altres no
s'han atrevit a fer-ho. I si constatem que l'autor no aconsegueix, malgrat esforços meritoris, de restablir un lligam lògic entre estètica i materialisme
històric, operar una reconciliació teòrica entre el marxisme i l'art, icom podríem queixar-nos-en? iOn podia anar a parar, si no és a un carreró sense
sortida?
Perquè, si M. Raphael ens permet de plantejar, per concloure, la qüestió
prèvia: Per què, després de tot, una estètica marxista? Si els «grans avantpassats» del marxisme no resolgueren el problema, potser en tenien les seves
raons; i hom es pregunta si el sol fet de no poder examinar la societat futura
fora d'un cert complex de civilització, no és, en M. Raphael. una supervivència
espiritualista, i si, en negar-se a representar-se el marxisme sense adjuntar-li
una estètica, no comet els mateixos iUogismes que Proudhon. Hom pot. almenys
plantejar-se aquesta qüestió. I aquesta incertitud esdevé més torbadora per
l'abstenció dels doctors del marxisme. Sé bé prou que molts d'entre ells callaven perquè remetien la qüestió a més tard. i que per a ells, una nova estètica
mateix que una nova moral naixerien per elles soles després del gran capgirament. La qüestió és saber si semblant renaixement és possible en una societat
marxista.' No és gens evident a priori que un art nou naixi íiecessàriament
d'una organització social nova (12). i hom pot preguntar-se si. en una societat
que dirigís tots els seus esforços vers una transformació de la vida material
í fes d'aquesta transformació el seu ideal més elevat, l'artista podria ésser altra
cosa que un criat amb lliurea luxosa, la raó d'ésser del qual no apareixeria ja
del tot clara i que seria simplement tolerat — a condició de no ésser un Picasso.
(11) Ni Marx ni Engels no poden ésser considerats com a teòrics de l'estètica materialista; no havent el primer abordat mai de front aquest tema i no
havent-lo el segon més que tocat per sobre incidentalment, a propòsit de les
relacions entre les condicions econòmiques i les ideologies.
(12) Àdhuc el fet de creure-ho és donar prova d'una certa ingenuïtat i
d'una ignorància de les dades sociològiques del problema.
L'aparició del gran art és un fenomen bastant estrany en el conjunt de la
història, un fenomen limitat a determinades èpoques i a determinats tipus de
societat. Hi ha hagut importants civilitzacions que no l'han conegut. El cas de
Cartago, de Roma abans de la conquista de Grècia, de les societats germàniques
abans de la penetració del cristianisme, dels mateixos Estats Units, tendiria més
aviat a demostrar-nos l'esterilitat artística com a una marca de les civilitzacions exclusivament materials — tant que aquest «materialisme de fet» sigui
causat per la psicosi del negoci, com de la indústria o de la guerra.
Per altra part, és inexacte de considerar com a fatal una evolució ascendent de l'art. Basta, per quedar-ne convençut, de constatar les innombrables
agressions que testimonia la història de l'art.
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Un cop erigida en doctrina la (primacia del material», hom pesa les conseqüències d'aquest capgirament de valors: exhauriment progressiu de la vida
espiritual, empobriment de la vida interior de l'artista; l'obra d'art privada de
la saba espiritual que sempre l'ha alimentada (13) es dessecaria poc a poc
abans de vegetar i de morir.
Tot això no hauria commogut Marx en el més mínim. 4 Hi creia, ell, en l'esdevenidor d'un art marxista? No digué mai clarament el seu pensament, i
potser no pensava que la qüestió valgués la pena d'ésser plantejada. Si hagués,
per altra part, adquirit la certesa que una florida artística era sociològicament
impossible en una societat materialista, ho hauria, sens dubte, lamentat — però
hauria seguit endavant (14). L'art era massa poca cosa als seus ulls per a ésser
considerat com un obstacle. Per a Max Raphael. la situació és diferent. Té a les
coses de l'art un afecte indiscutible, per res del món no voldria sacrificar-les.
Engels l i hauria dit tal volta que un veritable marxista ha d'estar disposat a
llançar llast, si l'èxit de la causa ho exigeix. Però Max Raphael no vol escoltar
res. No vol abandonar res. I el dilema se l i presenta — sense que l'accepti —
amb tota la seva angoixosa incertitud. Com un mal somni que hom aparta, com
un drama sense desenllaç. Hom comprèn el seu nerviosisme. Només l i queda
un recurs: Tornar a aferrar-se desesperadament a la dialèctica, a l'esperança
de reconciliar l'irreconciliable, de transposar sobre el terreny lògic aquest
con/licfe de sentiments entre la seva fe marxista i la seva passió de l'art. Fracassa. I hom comprèn que la seva mà tremoli, que la seva dialèctica s'extraviï,
quan es tracta de sortir de l'atzucac on les seves passions l'han ficat; hom
comprèn que l'estètica esdevingui per a ell el que és. segons pròpia confessió,
per a «tot marxisme mal assegurat... una neurosi d'angúnia» (15).
D'aqui ve que aquest llibre, que voldria ésser impassible i que és molt
sovint pedant, adquireixi un valor humà que sens dubte no buscava. És per
això que hem cregut haver de deturar-nos sobre aquest assaig fracassat 1 del
qual no valdria la pena de parlar, si no hagués abordat un problema més vast
que ell, més vast també que les doctrines que l'inspiren, un problema que ja
es planteja a Rússia (16) en aquests termes i que no cessarà d'angoixar-la
abans de gaire.
(13) És aquesta una de_ les poques, potser fins i tot l'única, constant de la
història de l'art. L'evolució artística segueix tan de prop les menors fluctuacions d'intensitat de l'activitat espiritual que tot. sociològicament, passa com
si fossin estretament solidàries.
(14) El govern dels soviets ha adoptat una posició bastant franca respecte
d'això, una posició d'indiferència desdenyosa, que s'ha manifestat amb la dispersió dels més bells quadres del museu de l'Érmitatge, amb la venda a l'estranger de les col·leccions públiques i privades. Això no és, parlant amb propietat,
vandalisme o cobejança, com ho repeteix la premsa burgesa, sinó simple aplicació de la lògica marxista. Totes aquestes obres d'art no prenen un sentit sinó
en un cert context espiritual que hom vol, precisament, suprimir. Si la temptativa soviètica continua, dintre de 50 anys ja cap rus no comprendrà el llenguatge de Rembrandt. de Fra Angèlico o de Beethoven.
(15) P. 125.
(16) El problema no pot plantejar-se encara més que en el terreny teòric.
Rússia posseeix, en efecte, enormes reserves espirituals de les quals podria
encara viure més d'un segle. Bé viu Anglaterra, a l'hora actual, de reserves
que daten del segle xvi.è. Es veritat que Anglaterra ha fet un esforç gegantí de
«conservació de reserves», mentre que, al contrari, el que es manifesta a Rússia
és un esforç de destrucció. Però aquest poder destructiu del govern central
no poc}rà esdevenir efectiu més que quan les generacions que han conegut
l'antic règim hauran desaparegut del tot. Quan Rússia estarà enterament composta de ciutadans formats a les escoles soviètiques i afaiçonats pel marxisme,
llavors solament podrà ésser qüestió de civilització marxista. Abans d'aquesta
data. les activitats noves i les antigues estaran encara massa barrejades perquè
hom pugui determinar el que correspon a les unes i a les altres.
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EL GOVERN FRANCÈS PREN PART EN CERIMÒNIES RELIGIOSES. — El dia 6
de febrer, es va celebrar a Nolre-Dame de Paris un funeral en sufragi
de les víctimes dels aldarulls esdevinguts en igual data de l'any anteriur.
Formaven el dol oficial M. Flandin, President del Consell de Ministres
i M. Perreau-Pradier, subsecretari d'Estat, el president, el síndic i nombrosos membres del Consell municipal de Paris, dipulats, membres del
Consell general del Sena, el Prefecte de policia i d'altres personatges.
El Cardenal Verdier va oficiar en les Absoltes i . després de la cerimònia litúrgica, va saludar el Cap del Govern i els familiars de les
víctimes.
Pocs dies després, el 12, amb ocasió de la Festa del Papa, es va
cantar un solemne Te Deum a la Catedral de Nòtre-Dame. Trameteren
representants a la cerimònia religiosa el President de la República, el
President del Govern, i el ministre d'Estat; hi assistiren el Cos diplomàtic, nombrosos diputats, senadors, consellers municipals i dirigents
de l'Acció Catòlica. La Schola cantorum de la Catedral, reforçada per
un grup de seminaristes, va cantar el Te Deum i les antifones Tu es
Petrus, Pa paressa i Salvam fac Rempublicam. L'acte va acabar amb la
benedicció eucarística.
La mateixa tarda es va celebrar una recepció a la Nunciatura. Hi
assistiren un representant del President de la República, M. Flandin,
President del Govern, els ministres d'Estat, de Guerra i de Marina, el
Cos diplomàtic i nombroses personalitats oficials i de l'Acció Catòlica.
Sembla, doncs, que el laïcisme del Govern francès comença a minxar.—
M. R.

CENTENARI DE L'ORDE MERCENÀRIA. — El dia 17 de gener d'enguany
es complien 700 anys de l'aprovació pontifícia de l'Orde de la Mercè,
fundada pocs anys abans a Barcelona. Amb aquesta ocasió, el Sant
Pare ha adreçat al Rvdm. P. Garrido Blanco, Mestre General del susdit
Orde, una Lleta Apostòlica, data 6 de gener, en què conta a grans trets
les glòries d'aquesta institució d'origen català i els seus mèrits religiosos
i civics, en !a redempció de captius i en tota mena d'obres apostòliques
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El document pontifici comença alludint al recent Congrés jurídic dC
Roma i a Sant Ramon de Penyafort, col·laborador de Gregori IX en la
compilació de les Decretals, que tanta part prengué en la fundació del
nou Orde, juntamenl amb el rei Jaume 1. Després passa revista als
favors i gràcies que els Papes han atorgat a l'Orde mercenària i als
sants que han florit en les seves dues branques i acaba augurant que la
institució fundada per Sant Pere Nolasc doni cada dia fruits més abundosus de santedat, doctrina i caritat envers el proïsme. — M. R.

ELS CATÒLICS ALEMANYS CONTINUEN DEFENSANT-SE. — La propaganda
nt'u-pagana continua, a Alemanya, per tota mena de mitjans: en els
aparadors de lis llibreries es multilpliqucn els diaris, llibres i fulletons
on el cristianisme és combatut de m i l maneres. Àdhuc es veuen, en els
llocs de preferència, obres que semblaven oblidades per a sempre o b é
pamflets com el llibre de Miller titolat: La degeneració dels pobles sota
lu Creu; hom reprèn també els atacs contra la confessió. Notes bibliogràfiques tendencioses fan el reclam d'aquestes publicacions en bon
nombre de diaris de gran circulació.
Per a defensar-se contra aquesta literatura, cada dia més abundant,
els catòlics gairebé no tenen a llur disposició — fora dels llibres i fulletons que poden publicar — sinó els Butlletins eclesiàstics de les diòcesis
alemanyes.
Els de Berlin, de Munic i de Colònia menen una coratjosa campanya
apologètica. La de Berlin ha denunciat l'almanac pagà destinat als
pagesos alemanys contra el qual ha protestat també L'Osseruatore Romanu i on el Divendres Sant està destinat a commemorar la mort de
4.500 saxons sacrificats per Carlemany, qui és designat amb el nom
de Carles el carnicer. Els Butlletins eclesiàstics tracten, ordinàriament,
dues menes de temes. De primer, refuten les teories pseudocintifiques
del Mite del segle XX, la famosa obra de Rosemberg; després h i ha
estudis sobre l'actuació de l'Episcopat alemany en la lluita contra el
comunisme i els sense Déu.
Rom ha e m p r è s la publicació dels arteiles d'aquesta darrera sèrie
per tal de respondre a dos discursos que, a mitjans de desembre, va
pronunciar el ministre Goebbels a Trèvesis i a Berlin en els quals va
acusar l'Episcopat alemany d'haver mancat als seus deures, puix que,
per tal de no perjudicar l'entesa entre el Centre i la Social democràcia havia restat silenciós davant la propaganda comunista i atea.
Ela Butlletins eclesiàstics publiquen ara la llarga sèrie d'actes de l'Episcopat alemany contra el marxisme i el comunisme.
Un altre episodi d'aquesta lluita és el discurs pronunciat pel Cardenal Faulhaber, el dia 10 de febrer a l'església de Sant Miquel de
Munic, amb ocasió de la festa del Papa. Dues circumstàncies l i donen
espècia] relleu: la presència del Nunci apostòlic, i l'haver-lo publicat, gairebé íntegre, L'Osservatore Rotnano del dia 18-19 de febrer.
El tema del discurs fou la llibertat de l'Església. Començà recor-
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dant aquelles paraules de Sant Pau: On és l'Esperit del Senyor, allí
està la llibertat, i va anar tractant, successivament, de la llibertat de
practicar el culte, dins i fora de les esglésies; de la llibertat de predicació, per mitjà de sermons i pastorals, lamentant, de passada, que encara no s'hagi pogut publicar la Pastoral col·lectiva redactada a Fulda pel juny passat; de la llibertat per defensar-se, sobretot per mitjà
de la premsa. En arribar ací, va recordar les censures i penes canòniques que incorren els governants que dicten lleis i decrets contraris
a la llibertat i als drets de l'Església.
Amb ocasió de la llibertat de l'Església per a d i r i g i r les consciències dels fidels va tocar un punt d'actualitat. Justament el dia 13 els
pares de família havien de declarar si volien portar llurs fills a l'escola confessional o a l'escola unitària alemanya, escola sense religió patrocinada pel règim nacional-socialista, i a favor de la qual s'estava fent una propaganda descordada. El Cardenal va recordar als
pares de família l'obligació rigorosa que tenen de portar llurs fills a
escoles on s'ensenyí la religió catòlica, i va acabar amb aquest paràgraf:
«Acudiu a la inscripció escolar com si anéssiu a fer un sacrifici a
l'altar de Déu. Tingueu el coratge de d i r : els nostres fills han d'ésser
el que foren els nostres avis, això és, bons cristians catòlics, homes
de bé i patriotes. Donem a l'Estat el que és de l'Estat í a Déu el que
és de Déu.»
Els catòlics bavaresos han fet cas dels advertiments del Cardenal;
en matricular llurs infants, el 65 % optaren per l'escola confessional.
En anys anteriors, la proporció havia arribat al 84 %, però aquesta
notable minva s'explica per la pressió oficial. — M. R.
LA CANONITZACIÓ DELS MÀBTIRS ANGLESOS. — Es prepara un esdeveniment extraordinari que serà una nova pàgina gloriosa del pontificat de Pius X I : la canonització de Tomàs More, canceller d'Anglaterra i del Cardenal Joan Fisher, bisbe de Rochesler, que se celebrarà,
probablement, el primer diumenge de maig. Ambdós foren beatíficats
el 29 de desembre de 1886, juntament amb altres 52 confessors de la
fe que sofriren el m artiri durant el regnat d'Enric V I I I i els primers
anys del d'Isabel.
La causa de Joan Fisher i de Tomàs More fou represa per decret
de 18 de juny del 1930; es va tramitar per un procediment especial
i seguint un ritme accelerat que va culminar en la reunió plenària de
la Sagrada Congregació de Ritus celebrada, en presència del Papa, el
dia 29 de gener passat. A Anglaterra, d'on han vingut nombroses instàncies demanant la canonització d'aquests confessors de la fe, tothom, à d h u c els protestants, espera amb impaciència la solució. Hom
espera que la proclamació dels nous Sants, declarats dignes del culte
í de la glòria dels altars, atraurà a Romà nombroses pelegrínacions
dirigides per l'Episcopat, la clerecia i les personalitats més conspíQües del catolicisme anglès.
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Tomàs More, nat a Londres el 1480, va estudiar a la Universitat
d'Oxford; va ésser sempre home de vida moll cristiana i , amb els
sens discursos i escrits, va esforçar-se a contrarrestar la propaganda
protestant. Gran amic d'Enric V I I I , el 1529, va obtenir la dignitat de
Canceller. Quan, en 1532, el rei va trencar les relacions amb Roma a
causa del divorci de la seva muller legitima i del segon matrimoni
atemptat amb Anna Bolena, va dimitir el càrrec per dedicar-se a l'estudi i a la vida espiritual. Es va negar a reconèixer la legitimitat de
la nova reina i va refusar la prestació del jurament d'obediència espiritual que el rei exigia; per això fou considerat reu d'alta traïció
i erapresonal a la torre de Londres, on va escriure un fulletí titulat:
«Que no s'ha de defugir de morir per la fe». Fou executat el 6 de Juliol del 1535: en el patibul. recità agenollat el Uiserere abans de lliurar el cap al botxí.
La testa del màrtir, que va intentar substreure la seva filla, es conserva avui en la cripta de l'església anglicana de Sant Dunstam, a Can
torbury. Aquests darrers anys, els catòlics hi han anat en pelegrina(ió per venerar la relíquia, damunt la qual dipositen una corona de lloit-r. Alguns protestants ban pres la iniciativa de proposar que, amb
motiu de la propera canonització sigui lliurat als catòlics.
Joan Fisher, nat el 1469, féu els estudis a la Universitat de Cambridge, de la qual a r r i b à a ésser Vice-Canceller, després fou elevat a
la mitra de Rochester. Era també gran amic d'Enric V I I I amb el qual
va collaboiar en la composició del famós llibre escrit en defensa de
la doctrina catòlica sobre els Sagraments contra Luter, que el rei va
dedicar al Sant Pare Lleó X i que l i valgué el títol de Defensor de la
fe, que encara avui ostenten els sobirans anglesos. El mateix que Tomàs Morc, no volgué aprovar el divorci del rei ni reconèixer la seva
supremacia espiritual. Mentre estava empresonat a la torre de Londres, el Papa Pau I I I el va fer Cardenal; en saber-ho Enric V I I I , va
dir que quan el Papa l i trametria el capel ja no tindria cap per posar-sél. Fou decapitat el dia 22 de juny del 1535: va pujar al patibul
recitant el Te Deum.
Kl dia 10 de febrer, el Sant Pare va ordenar la lectura del decret
sobre el martiri d'aquests dos confessors de la fe. Contestant el parlament d'homenatge i d'acció de gràcies del Bisbe de Southwark, el
Sant Pare va posar de relleu els trets principals de les nobles figures
dels dos màrtir, que segellaren amb la sang llur fidelitat a Jesucrist
i a la seva Església. Digué que volia que cl quart centenari coincidís
amb llur suprema glorificació que omple d'alegria l'Església i principalment els catòlics de l'imperi Britànic. Aquesta glorificació era
deguda, en gran part, al zel del plorat Cardenal Bourne i a la diligència amb què l'Abat Dom Quentin, recentment traspassat. Relator general de la secció històrica agregada a la Sagrada Congregació de
Ritus, havia fet possible la promulgació d'aquest decret «amb tant de
resplendor de certesa històrica, reveladora de tant de resplendor i de
grandesa humana i divina de santedat.»
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£1 diumenge, dia 3 de març, es va llegir el decret anomenat de
tuto. que és la declaració que pot procedir-se a la canonització amb
tota seguretat. Assistí a la cerimònia, celebrada a la sala del Consistori, l'ambaixador anglès prop del Quirinal. En el parlament de consuetud, el Sant Pare va d i r que els reis d'Anglaterra anaven a celebrar el vint-i-cinquè aniversari de llur elevació al tron que coincidirà
amb cl quart centenari del martiri de Tomàs More i Joan Fisher; que
els dos benaurats, des de la glòria de llur corona celestial, volen retre
homenatge a la corona terrena, a la qual sempre varen ésser fidels,
puix que cap súbdit no és tan lleial com el qui no vaciUa a sacrificar
la vida per no mancar a un deure de consciència. — M. R.
El. PRESIDENT ROOSEVELT DECLARA QUE TÉ CONFIANÇA EN LA PROVIDÈNCIA DIVINA. — En un discurs pronunciat al Congrés dels Estats Units
sobre les condicions econòmiques del país, en traçar els plans que han
de donar al poble americà la seguretat econòmica i social que fretura, el President Roosevelt ha d i t :
«No és un va optimisme el que m'indueix a posar una ferma esperança en l'any corrent. Si ho volem, podem convertir l'any 1935
en un període de veritable benestar sostingut per un progrés important. Preveig que la reacció material anirà acompanyada d'una reacció espiritual, puix que el poble americà, ara com mai, s'adreça als valors eterns, independents dels fins materials de la vida. Pertot arreu
so n veuen senyals, cada dia més nombrosos. Davant aquests impulsos
d'ordre espiritual, Nos reconeixem l'acció de la divina Providència a
la qual, ara com sempre, cal que s'adrecin les nacions en cerca de
guiatge i de p r o t e c c i ó i . — M. R.
LAÏCISME ULTHANCER DEL C.OVERN TURC. — El dia 23 de desembre
passat, va terminar les seves tasques l'Assemblea Nacional inaugurada el 4 de març del 1931. El seu president Kiazim Euralp, abans de
de declarar-la dissolta va fer el panegíric de l'obra realitzada: 287
sessions celebrades, 801 lleis votades, etc... Va aplaudir els darrers
actes de l'Assemblea: la concessió dels drets polítics a les dones í la
llei sobre l'ús dels hàbits religiosos que no és—va dir—«sinó el p r i mer pas vers la realització del desig d'assolir el republicanisme integral mitjançant l'eliminació de les diferències de mentalitat!. Una altra manifestació del laïcisme és la invitació que va adreçar a la premsa
el ministre de l'Interior pregant que no es doní el nom de Delegat
Apostòlic al representant de la Santa Seu puix que r«autoritat pontifícia no està reconeguda pel Govern d'Ankara». — M. R.
HA ESTAT TROBAT UN «CINQUÈ EVANQBLI» ? — Per les noticies de la
premsa diària, els nostres lectors estan assabentats, que el British Museum ha trobat uns fragments de pergamins egipcis; uns textos que ban
fet pensar si ens trobàvem davant d'un cinquè evangeli. «The Times>,
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el gran diari londinenc, protestant, ha publicat unes extenses declaracions de Mr. H . Idris Bell, conservador del departament de manuscrits
del British Museum, sobre aquesta interessant troballa. Heus aci en extracte, les declaracions de Mr. Bell:
«Sant Lluc comença el seu evangeli de la següent forma:
«Molts s'han emprès la tasca de compondre una relació dels esdeveniments que s'han realitzat entre nosaltres, segons el que ens han dit
aquells que foren testimonis oculars dels fets des del començament i han
esdevingut ministres de la paraula. Després d'haver fet recerques exactes
sobre totes les coses des de llur origen, m'ha semblat útil de posar-les
per escrit d'una manera seguida, o excel·lent Teòfil.>
L'Església — continua dient Mr. Idris Bell — només reconeix quatre
Evangelis, inclòs el de Sant Lluc, i aquest no pot haver conegut, dels
altres tres, més que el text de Sant Marc. i Quins eren, doncs, aquests
«molts> que explicaren la vida de Jesús abans que no ho fes Sant Lluc,
i dels quals aquest evangelista fa esment en la primera frase de la seva
narració?
Els erudits han arribat a la conclusió que devien existir llibres que
actualment estan perduts (designats, per exemple, com «proto-Marc» o
« p r o t o - L l u o ) que foren incorporats als quatre Evangelis que nosaltres
coneixem. És molt probable, en efecte, que hagin desaparegut sense deixar rastre nombrosos textos evangèlics, i s'invoca a aquest propòsit la
hipòtesi segons la qual cada un dels evangelis sinòptics fou escrit primitivament per a ús d'alguna església o d'un grup d'esglésies particulars, i que, ulteriorment, els textos declarats autèntics per les comunitats menys importants foren eliminats per l'autoritat superior, llevat de
les quatre descripcions reconegudes per l'Església, i que poc a poc anaren caient en desús, fins que foren oblidats totalment.
D'altra banda, i gràcies a fragments existents i al testimoni dels p r i mers Pares de l'Església, sabem que h i hagué nombrosos evangelis apòcrifs. Les arenes d'Egipte, que contenen innombrables estocs de papirus
enterrats i que tant han enriquit els nostres fons de literatura antiga,
ens han donat diversos fragments, especialment les «Paraules de Jesús»
que podrien ésser un d'aquests evangelis locals. Però aquesta identificació no és ben certa, i de totes maneres, aquests textos apòcrifs pertanyen indiscutiblement a una època posterior a la dels apòstols. Per tant,
un recent descobriment en aquest aspecte revesteix una importància
potser capital per al coneixemnt dels textos evangèlics i llur història.
En un munt de papirus grecs i procedents d'unes excavacions efectuades a l'Egipte, que fou adquirit l'any passat pel British Museum, hi
havia diversos fragments d'una escriptura que es remunta a una època
anterior a la segona meitat del segle a. Tan aviat com donàrem un cop
d'ull a aquests textos, ens sorprengueren les lletres I H , fórmula coneguda, p e r ò no molt usada, i que és l'abreviatura del «sant nom» de Jesús. Aquestes abreviatures, ens dèiem, eren ben conegudes, i hom les utilitzava en els més antics manuscrits teològics.
Però estàvem profundament sorpresos de trobar un manuscrit i n dubtablement cristià pertanyent a aquella època. Àdhuc el papirus ano-
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menat Chester Beatly, que conté les Actes i les Epístoles de Sant Pau,
que constitueixen la nostra literatura evangèlica més antiga, no és més
que de principis del segle n i . És suficient un examen superficial d'aquests fragments per a convèncer-nos que, encara que certament havien
format part d'un evangeli, llur text diferia del dels quatre Evangelis canònics. Uns estudis més detallats permeteren de reconèixer-ne la importància capital, i confirmaren especialment la data que se'ls havia atribuït.
Els fragments trobats es componen de dos fulls incomplets (quatre
pàgines) i d'un tros petit, que probablement formà part d'un tercer full,
tot plegat procedent d'un còdex (volum de forma moderna).
Els fulls estan fets malbé de tots costats, però és fàcil de completar
els mots que manquen, mitjançant comparacions amb el text dels evangèlics canònics. Dissortadament, una de les pàgines que conté un episodi del qual no es troba paral·lel en els textos coneguts, és la que està en
més mal estat; la superfície del papirus està, en efecte, tan esfilagarsada,
que es desxifren les línies amb una gran dificultat.
De totes maneres, s'ha aconseguit de reconstruir algunes frases. L'episodi en qüestió passa a la vora del Jordà, i Jesús plantejà al seu auditori «una estranya qüestió que no deixà de sorprendre els que l'escoltaven». Encara que el context sigui molt obscur, és molt probable que
aquesta n a r r a c i ó sigui la paràbola de la veritat explicada per Jesús i recollida en l'Evangeli segons St. Joan: «En veritat, en veritat, us dic: si el
gra de blat caigut a terra no mor, resta sol; per sí mor, lleva molt de
fruit.» ( X I I , 24).
El segon full està en molt bon estat. Tota la primera pàgina i la meitat de la segona contenen un diàleg entre Jesús i les autoritats jueves. La
conversa acaba amb una temptativa d'aquestes darreres d'agafar Jesús,
o d'abandonar-lo a la còlera de la multitud. Però l'intent no té cap èxit,
«perquè encara no ha arribat l'hora de la traïció». Seguidament es passa a la n a r r a c i ó d'un incident que, en veritat, és el que relaten els sinòptics (Mateu, V I I I , 2-4; Marc, 1.40-44; Lluc, V 12-14):
«I heus ací que s'acostà a Jesús un llebrós, el qual s'agenollà i digué
al Mestre: Senyor, si voleu podeu tornar-me pur. Jesús estengué la m à ,
el tocà i l i digué: Vull; sigues pur. De seguida restà purificat de la Ilebrosia. Després Jesús l i digué: Guarda't de parlar-ne a ningú; però mostra't al purificador, i presenta-lí l'ofrena que Moisès prescriví, a fi que
això serveixi de testimoni».
Però el que revesteix una importància excepcional és el fet que els
textos d'aquest nou evangeli citin un passatge que s'assembla sorprenentment a un episodi relatat per Sant Joan. Què n'hem de concloure? Que
aquest darrer i l'autor del nostre text pouaren alhora d'una font comuna?
Es probable, encara que això no és més que una hipòtesi. El que és cert
és que els nostres textos representen el text cristià més antic que coneixem. Són, almenys, cinquanta anys més vells que els manuscrits Chester
Beatty, i ens porten a l'època «sub-apostòlica». Com veieu, el descobriment és d'importància.»
Per la seva banda, el prestigiós setmanari catòlic francès «La Víe Ca-
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tbolique» publica un interessant estudi de Maurice Brillant, en el qual
queda fixada la posició catòlica davant de la ja tan discutida troballa. Diu
aixi aquest article:
«Ja que alguns [aixi convé de traduir «polloi» i no en el sentit de
«molts» (cosa preferida per Couchoud, i que va contra la seva tesi)]
s'ban posat a compondre una narració dels fets esdevinguts entre nosaltres, segons el que ens han contat aquells que del p r i n c i p i en foren testimonis oculars...»
En la frase cèlebre amb què comença el seu Evangeli, Sant Lluc fa
al·lusió menys als dos Evangelis inspirats que han precedit el seu que als
primers assaigs de catequesi escrita i a algunes històries seguides que,
sense condemnar-les, l'Església no ha acceptat. En tot cas, sabem que
abans, durant i després de la composició dels Evangelis canònics, es desenvolupà, surà en l'aire tota una matèria evangèlica, reculls de discursos
i de «paraules» de Nostre Senyor (els lògia com se'ls anomena segons la
dita del vell Papias a propòsit de Sant Mateu), reculls de miracles, grans
conjunts (tals com la Passió o una sèrie d'episodis correlatius) o àdhuc
narracions completes. Els més antics d'aquests documents, aixi com el
famós Evangeli dels Hebreus, no han sobreviscut (excepte algunes citacions o al·lusions per part dels escriptors eclesiàstics), i les narracions
que ens han arribat, com l'Evangeli de Tomàs o el Protoevangeli de Jaume, són relativament joves. Però no és sorprenent que l'Egipte, aquesta
mina, oberta en els nostres temps, de textos profans i sagrats, d'on surten els papirus a milers, hagi conservat algunes mostres d'aquests vells
escrits, recopiats. Aquest és el cas dels famosos lògia, aquestes cadenes
de paraules del Salvador, i els fragments evangèlics trobats a Oxyrrhinque, la ciutat fecunda, i publicats per Grenfcll i Hunt, a partir del 1897.
Igualment és el cas dels nous fragments—dos fulls, si no ens equivoquem,
i bastant mutilats—que acaba d'adquirir el British Museum ( i no cal dir
que són grecs).
Aquest esdeveniment ha commogut una mica la premsa i ha nodrit les
informacions de les agències. Ell lector de bona fe, que té tanta confiança en la lletra de motllo, ha sabut coses sorprenents. («Le Temps» ha
estat el d i a r i millor informat, gràcies al Sr. René Puaux; aquest dóna
informacions exactes sobre els papirus, i jo les utilitzaré). Estem acostumats (però a tort...) a veure com els diaris, en matèria d'història religiosa, no solament antiga, sinó, ai!, contemporània i quotidiana, omplen
columnes del que poiidamcnl i confraternalment a n o m e n a r é «à peu près».
Els RR. PP. Abel i Vincent, que són uns savis massa honestos per a exagerar, afirmen que han llegit, és veritat que en un d i a r i d'Orient, la curiosa informació que «s'estaven fent actives excavacions a Jericó, ciutat
que havia estat cèlebre per la fabricació de trompetes»; i això era escrit
sense ironia, que és més fàcilment concebible en un pais europeu. La nostra premsa no va tan lluny... Expressa els seus dubtes quan anuncia que
probablement s'han descobert les restes del «Cinquè evangeli»... Això.
per la bona raó que solament existeixen quatre Evangelis canònics i un
cert nombre d'Evangelis apòcrifs, cosa que, d'altra banda, no vol d i r sempre i necessàriament herètics o condemnables. El «Cinquè Evangeli»?
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Havent sentit parlar vagament d'aquestes belles coses, potser s'ha confós
amb el que ha exhumat recentment la imaginació de M. Couchoud; suposo en veritat, que h i ha estat ajudat per l'erudició veritable de M. Turmel,
home fecund en hipòtesis audacioses, «bizarres» i malvolents, si no
odioses.
La hipòtesi és almenys curiosa i a manera d'entreteniment, val la pena
d'ésser esmentada, per a divertiment del lector. Couchoud parla de l'Evangeli de Marció, perillós heretge expulsat per l'Església romana l'any
144. Tots els escriptors eclesiàstics (que tenen prou raons per a saberho) consideren que aquest Evangeli és una falsificació—per ardit trucatge—del tercer Evangeli. Couchoud, al contrari, diu que fou el primer que
s'escriví i que es pensà d'escriure... I de les Escriptures d'aquest heretge, universalment conegut, sortiren, vers mitjan segle segon, els nostres
Evangelis ortodoxos, en aquest ordre cronològic: Marc (en llatí...). Mateu.
Joan, Lluc (el darrer). El gran historiador de Marció, Harnack, mai no
hauria pensat en això i a fer-li tan bons tractes; s'hauria arronçat d'espatlles. No cal dir que aquesta invenció va contra les dades més ben establertes, i que cap especialista no l'ha presa seriosament.
Però es tracta d'una altra cosa—només el nom, pescat a la casualitat,
és comú. Llegeixo en un d i a r i : «El Cinquè Evangeli, és a d i r : la famosa
versió egípcia del Nou Testament, que durant tants de segles ha restat
introbable...» La versió egípcia, en llengua copta, amb tot (i en dos dialectes almenys) és perfectament coneguda, àdhuc publicada, i les seves
variants són esmentades sovint en els textos crítics. D'altra banda, el papirus londinenc és grec. S'ha tingut una altra confusió, í s'ha anomenat
«Versió del N . T.» l'apòcrif Evangeli dels Egipcis que al·lega el Conservador del British Museum. Fixeu-vos com és informat el públic de
bona f e l . . .
Cal esperar una publicació científica del text per a fer-se'n alguna idea.
Segons el que se'ns ha contat, són (disposats en un ordre particular) passatges paral·lels a certs passatges dels quatre Evangelis, però amb detalls
propis i variants notables; un sol passatge (conversació de Jesús a la
vora del Jordà) sembla nou, però és molt mutilat. Evidentment, no es
tracta de simples lògia, sinó indubtablement, sigui la que hagi estat l l u r
extensió i ordre, d'una relació de forma «evangèlica». Mr. Idris Bell, se'ns
diu. ha pensat una mica en l'Evangeli dels egipcis: ignoro sobre quins
indicis (evidentment, l'origen egipci del manuscrit no és suficient; p e r ò
Harnack, sense altra raó veritable, havia pensat d'afegir al mateix Evangeli els lògia d'Egipte), car d'aquest apòcrif, del qual treien partit diversos heretges, només en coneixem un passatge, esmentat especialment per
Climent d'Alexandria, que és un curiós diàleg entre Jesús i Salomé, ple
d'«encratisme». d'hostilitat al matrimoni; és probable que fos compost
devers mitjans o la segona meitat del segle segon (Harnack, devers 130).
Detall d'importància... Segons Mr. Idris Bell — si ho tinc ben entès —
per l'escriptura, el papirus dataria de la primera meitat del segle segon.
Sigui la que sigui la data de l'original, posseirem el manuscrit més antic, la còpia més antiga d'un text relatiu a la història de Nostre Senyor
(el famós papirus Chester Beatty per als Evangelis, que d'ençà del 1933
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era considerat el nostre manuscrit evangèlic més antic, no data sinó de
la primera meitat del segle tercer). Però la còpia és posterior de molt a
l'original, és a d i r : aquest original és molt antic? És per exemple de la
mateixa època dels nostres evangelis sinòptics? iForma part d'aquesta
mena d'escrits de què parla Sant Lluc i que pogueren servir de fonts?
És àdhuc anterior al darrer Evangeli, a Sant Joan? No ho semble, i és
més probable que el misteriós document se serveix dels nostres Evangelis, àdhuc del de Sant Joan. El poc que se'ns en mostra sembla trair
un treball de contaminació, d'aproximació de diversos textos evangèlics;
per exemple, el fragment en què un passatge de Sant Joan (VII, 30: els
jueus intenten vanamenl d'apoderar-se de Jesús, redactat en una forma
diferent en cl papirus. i ampliat), se solda immediatament amb un passatge dels Sinòptics sols (Matth., V I I I , 1; Marc, I , 40; L u c , V, 12: guariment del llebrós; alguns detalls diferents); després, aquest altre fragment que reuneix en un diàleg breu paraules escampades en dos indrets
de Sant Joan (V, 39, 45 per una banda; IX, 29 per l'altra; però en aquest
versicle de Sant Joan els fariseus parlen a l'orb de naixement que Jesús
guari, i en el papirus, a Jesús mateix); la transposició i el «ciment» que
ajunta els passatges són, era sembla, visibles. Però repetim-ho: cal esperar-ne la publicació.
El descobriment és interessant (pot servir especialment a la critica
textual) i ho és més, si la data de què es parla resulta confirmada. Però
aquest descobriment sembla que no podrà canviar absolutament en res,
ni molt menys h i farà una revolució, en la critica del Nou Testament.
Som molt lluny d'un cinquè evangeli.» — L. J.

LA MORT D'UN tL-LDSTM PRIXCEP DE L'ESGLÉSIA. — El dia 1 de m a r ç
mori inesperadament el Bisbe de Berlín. Dr. Bares. Descendia d'una
família de pagesos del territori de l'Eifel i nasqué en 1871. Després de
la seva consagració sacerdotal, es dedicà de primer a la cura d'ànimes,
després estigué de professor al seminari de Trier, i més tard de regent,
actuant també en l'administració diocesana. En 1929 fou cridat a la seu
episcopal de Hildesheim; com a pastor principal d'aquesta diòcesi, menà
una lluita incansable contra les aberracions marxistes i liberalístes de
l'esperit de l'època, com demostren les nombroses prèdiques i cartes
pastorals d'aquell període de la seva activitat. «Quan, més tard, la voluntat del Sant Pare el c r i d à a la capital del Beich». escriu la «Germania» de Berlín el 2-3-35 en una necrologia de l'íUustre traspassat, «ell
sabia que els agressors i els adversaris es doblarien, i no va témer d'oposar-se obertament, sense reserves, a les forces emmascarades de la
incredulitat i del nou paganísme. El Bisbe tenia plena consciència de
l'època de transició en la qual es troba l'Església dins de la nova Alemanya i reconegué tot seguit que solament la defensa irreductible de
l'herència de la fe en tota la seva integritat assoliria acatament i seguici. Sols aquell qui no comprèn el sentit de la grandesa de la decisió
conceptualista, que està avui en joc, podia oposar-se amb critica estreta
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de mires i negativa a la confessió d'un alemany i cristià en la seu episcopal. El Bisbe Bares amb el seu ferm comportament ha conquerit respecte i reconeixement àdhuc fora dels cercles catòlics.» Havem d'avaluar molt alls els seus mèrits per la defensa de la fe i especialment també per la millora en l'organització pastoral, aixi com per la intensificació de l'aixecament de temples.
La cerimònia solemnial de l'enterrament del Bisbe Bares constituí
una gran manifestació religiosa. 40.000 creients havien passat per davant del fèretre del difunt durant els dies anteriors a l'enterrament, per
dir una petita oració pel bé de la seva ànima. La solemnitat de l'enterrament fou relatada per la ràdio berlinesa en una emissió de reportatges .El Capítol de la Catedral rebé infinitat de lletres de condol; un llarg
rengle de personalitats oficials, entre altres el canceller i els ministres
del Reich, expressaren llur condolença per escrit.
També nosaltres en associem des d'aquestes planes al dolor i a les
pregàries del poble catòlic alemany per la mort d'aquest illustre f i l l de
l'Església Catòlica. — LI. S. Sp.

CULTURA GENERAL

EL DORMIR ÉS UN MISTERI. MÈDICAMENT, ENCABA ES BUSCA UNA SOLUCIÓ. —
Per què ens adormim, o millor dit, què és el que succeeix al cos quan
dormim, és encara en el segle ving (segle d'invencions i descobriments)
un misteri. Els metges que es dediquen a aquestes investigacions en tots
els països d'Europa i Amèrica treballen contínuament sobre les probables solucions; però fins ara amb poc resultat.
Un famós especialista (del carrer de Harly) digué en un periòdic
anglès, fa alguns dies: «Moltes recerques s'estan fent sobre els intercanvis químics i bioquímics que tenen lloc en el cos, i aquestes recerques estan donant ja un resultat satisfactori. Quan aquests intercanvis
seran més ben entesos, estarem, diu ell, en millors condicions per a d i r
el perquè de diverses coses que passen i , com es produeix la son pot
ésser una d'elles.
Aquests intercanvis poden ésser molt grans, és ja ben sabut, i poden
portar moltes menes de malalties. Anant en augment els coneixements
que es tenen d'aquests intercanvis, junt amb els que es tenen, cada
dia més importants, de les funcions de les glàndules, s'explicaran
moltes coses que en temps passats romanien en l'obscuritat. Sobre
aquests punts s'està fent una veritable i valuosa recerca. Formen part
dels últims secrets que queden en la medicina. Poden ésser la clau d'alguns problemes relacionats amb el dormir i amb el no dormir.
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Hi ha molta gent afortunada que poden fer una dormideta d'una
hora o dues, a la tarda, després d'haver ben menjat, i ni el soroll no
els priva de dormir, despertant-se molt bé i descansats. D'altres fan la
migdiada i es desperten més encaparrats i cansats que abans de fer-la.
D'altres n'hi ha que gaudint de les millors condicions per a poder descansar, no poden entrar en aquest estat que s'anomena dormir i que
proporciona una estona de pau i d'oblit.
L'adormir-se depèn en gran manera d'un mateix. Molls són els qui,
en anar-se'n al llit comencen a rumiar i a amoïnar-se; aquests han
perdut el control d'allunyar del pensament les molèsties, les penes,
fatigues i treballs, que han passat durant el dia. Han perdut o no han
adquirit encara d poder de completa relaxació del pensament i del
cos, restant amli tensió i excitats, en comptes d'esdevenir dolçament
aplanats. Les persones que gaudeixen de salut podrien amb perseverança vèncer aquesta espècie d'insomni, i haurien de pensar que
una bona dormida prepara després a resoldre els problemes que semblen molt grossos de nit i es veuen més planers a l'endemà. S'ha de
tenir una mica de filosofia, i pensar que el que ha d'ésser, serà;
sense portar aquesta actitud a un extrem, és de gran ajuda. Molts veuen
les penes i trebaUs abans que vinguin. Això porta una intranquiUitat
mental, i com a conseqüència, la falta de relaxació necessària per a
dormir.
Una víctima de l'insomni una vegada va dir a un metge que creia
que el seu insomni era degut al fet que les glàndules internes no li
funcionaven degudament, i que aquests importants controladors del
cervell i del cos, no segregant bé, produïen el no poder dormir. L'especialista li digué que probablement era el contrari, que segurament
el no dormir havia alterat les seves glàndules.
És cosa ben sabuda pels metges que les glàndules que no tenen conducte aferent poden ésser seriosament alterades i per mitjà d'elles, el cos
i cervell, seriosament afectats. Les causes que alteren aquestes glàndules són principalment: l'enrabiar-se, la por, els neguits, el ensurts, etcètera, i no diem res de certs estimulants que actuen sobre el sistema
nerviós excitant-lo.
Molts se'n van a dormir amb la por que no dormiran, i aquesta mateixa por els priva de dormir; pensen que no dormiran, i no dormen.
Aquest estat porta hàbit, que prolongant-se, actua sobre la salut, l'eflciència i fins la felicitat. Particularment en sofreix el sistema nerviós,
per al qual dormir és vida. En molts casos no són, al principi, els nervis els que porten el no poder dormir, és al contrari, i llavors, com
és natural, segueixen altres desgavells.
Segons els especialistes, la causa més potent del no poder dormir,
són les insospitades digestions difícils. El passar nits intranquil·les, el
despertar-se a cada moment i el llevar-se mal humorat és degut a allò
que no hauríem d'haver menjat, o bé a l'estat dels òrgans vitals que
tornen el nostre aliment en carn i sang. Posant en ordre el sistema
digestiu, el son serà segurament normal. Aquesta part vital del nostre
cos, quan no funciona bé, actua, irritant el sistema nerviós i afecta
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la son. Ens deixa amb la sang impura que verament no és un bon mil·
ja per aquietar el cervell i portar-lo a un estat de sopitesa que ajuda
el son a fer el seu treball de rehabilitar el cervell i els nervis.

MOVIMENT

INTERNACIONAL

LA POLÍTICA SUD-AFRICANA. — Feia temps que a Europa DO se sentin
parlar dels problemes sud-africans. Refets els lligams que uneixen els
Dominis amb la Corona anglesa, ha cessat la Unió sud-africana d'ésser una preocupació per a la metròpolis. Els problemes que semblaven
insolubles, motivats per la barreja de races i costums dels colonitzadors, han quedat força esmorteïts aquests últims temps. Amb tot, el
sentiment nacionalista, que comprèn extenses zones de la població,
no deixa d'inquietar de tant en tant els somnis dels governants de Londres, que miren amb recel l'evolució de la política sud-africana. Observem quins són els seus exponents actuals.
A finals de l'any darrer, els dos partits que formen, des de la p r i mavera del 1933, la coalició nacional en l'Àfrica del Sud, s'han fusionat. El partit nacionalista (Herzog) i el partit sud-africà (Smuts) han
desaparegut per fer lloc a un Partit l'nit, el principi essencial del qual
ha d'ésser «desenvolupar el sentiment de la unitat nacional sud-africana, fundada sobre la igualtat entre els elements de llengua africana
i els elements de llengua anglesa, havent de tenir en compte cada agrupament el patrimoni cultural aportat per l'altre grup».
Aquesta amalgama dels dos partits ha tingut naturalment per efecte
consolidar encara el govern de coalició. En aquest govern, el general
Smuls no ocupa més que cl segon lloc, amb el títol de vice-primer ministre. Però si ha tingut l'encert de deixar al seu col·lega Herzog la direcció
oficial del gabinet, no ha deixat d'ésser, pel seu passat i sobretot pel
seu temperament, el gran home de la Unió sud-africana, el veritable
lider davant l'opinió nacional, i més encara de l'opinió imperial. El
seu prestigi a Londres és considerable.
Així potser convé prestar una certa atenció al discurs que ha pronunciat davant l'Institut sud-africà dels Afers internacionals. Aquest
Institut celebrava, aquests últims dies, a Cap, la seva recent fundació
i rebia els membres de la Conferència de premsa imperial, que tenia
lloc en aquells moments a l'Àfrica del sud. L'ocasió era oportuna per
a l'iHustre portantveu del Domini per a fer una declaració de politica
exterior.
HI general Smuts ha reprès enèrgicament els temes que ja havia
ilcscnvolnpat a Londres, pel novembre últim, en un discurs que tin-
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gué en el món anglo-saxó un ressò extraordinari. En el Cap, com a
Londres, el vice-primer ministre ha fundat la seva concepció de la
política «mundial> sobre la «Societat de Nacions i sobre la cooperació anglo-americana. La nota antijaponesa del nou discurs és potser
solament un xic més aparent.
L'orador ha mantingut, d'altra banda, totes les seves objeccions anteriors a una S. D. N . «niilitaritzada> i a tot sistema de sancions coercitives. Ha continuat inclús invocant els famosos complexos—de la por
en els cx-vencedors i de la inferioritat en els ex-vençuts—per explicar
les tragèdies nacionals d'Europa. El que més ressalta d'aquesta part
del seu discurs és, sobretot, que aquesta Europa desfeta per les querelles, quasi totalment dominada pels dictadors, està a punt de perdre
la seva mil·lenària supremacia.
Durant aquest temps, al fons de l'Orient asiàtic, s'alça una nova
puixança. A la seva crida, dues terceres parts de la r a ç a humana estan
preparades per posar-se en cami. El centre de gravetat de la política
universal serà d'ara endavant el Pacific. Ben entès que cal mostrar
al Japó molta simpatia i molta paciència. «Pero aquesta simpatia no
ha de tancar-nos els ulls a les realitats de la situació, ni als seus perills virtuals. Si el Japó resta insensible i vol prosseguir a tot preu
una política que mena a una intensificació dels armaments, o que
amenaça la pau de l'Extrem-Orient o la integritat de la Xina, les altres
puixances del Pacífic hauran d'actuar en conseqüència.»
D'ací la necessitat d'una activa i constant cooperació anglo-americana. Heus ací l'aliança normal, sana i saludable, i Com es concilia
aquesta aliança amb l'activitat de la S. de N . de la qual els Estats Units
fugen com de la pesta? Smuts se'n surt com pot. mitjançant una eloqüent crida a Amèrica, la qual, «àdhuc sense adherir-se a la S. de N . ,
ni contraure obligacions que la comprometin» pot fer molt per al sistema de pau de Ginebra.

* *«
Ara bé. quatre dies abans, un altre sud-africà. personatge menys important, p e r ò igualment notable, el senyor Pirow, prenia la paraula, en
aquesta mateixa vila del Cap, en la sessió d'obertura de la Conferència de premsa imperial, per donar la benvinguda als delegats. El senyor Pirow és ministre de la defensa nacional de la Unió sud-afrícana.
Si la veritat és el que h i ha de m é s bonic sobre la terra, hom pot
dir que el senyor Pirow ha acollit reialmenl els seus hostes. Aquests,
periodistes vinguts de tot arreu d'Europa, esperaven sens dubte un discurs ben oficial, fent balanç, en períodes arrodonits, dels llocs comuns
anodins. Tota altra ha estat l'aHocució d'aquest ministre. Com d i u el
corresponsal del Times, «posà resoltament els seus oients en presència de les realitats d'un Domini amb estatut independent i que pensa
primerament en els seus propis interessos.»
Estant encarregat de la defensa nacional, el senyor Pirow volgué
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tractar la qüestió que millor coneixia i parlà per tant del paper de
l'Àfrica del Sud en la defensa de l'Imperi. Aquest paper és, en p r i n cipi, segons el ministre, posar-se al costat de la raça blanca en els
conflictes amb els negres. (Hom sap que la política del Domini no tendeix a afavorir els indígenes.) D'altra banda, la Unió sud-africana ha
de defensar els seus ports i tenir-los en bon estat per tal de permetre,
en temps de guerra, un avituallament eficaç dels vaixells britànics.
Però, una vegada fet això, l'Àfrica del Sud no té la intenció, de moment,
d'anar endavant.
Fn particular, el Sr. Pirow declarà amb força que el seu govern no
es proposava en absolut de prendre part en una organització general
per a la defensa dc l'Imperi. Afirmà, d'altra banda, que no existia en
l'Àfrica del Sud cap sentiment antibritànic. Després d'això féu menció
dels records deixats al cor dels sud-africans holandesos per la guerra
del Transvaal i afirmà que, si un govern sud-africà tenia l'audàcia de
comprometre el pais «en alguna aventura ultramar», això podria perfectament terminar-se per la guerra civil. En aquest punt, la informació del Times diu que l'auditori restà parat.

* »»
\ l'endemà, a la Cambra, en resposta a una preguntasobre l'incident, el general Herzog confirmà que el seu ministre havia interpretat
exactament el pensament del Gabinet, el qual és no contreure per endavant cap compromís. Si mai la Gran Bretanya es troba implicada
en una guerra, «el poble de la Unió decidirà el que convé fer». Ni la
neutralitat, ni la participació, no seran automàtiques.
Aquests són els símptomes. Fóra equivocat d'augmentar-los, però no
han de neglígir-se.
En tot cas, recollim un dels elements que expliquen la circumspecció i les dilacions de la política anglesa a Europa. Smuts i Pirow són
les dues tendències típiques d'un Domini: la primera, que excedeix el
punt de vista del continent europeu; la segona, que no hi arriba; una.
experimentant l'atracció del Pacífic i del món americà, l'altra, estretament replegada sobre l'interès local. — L. O.

PER L'HOI.ANDA I L'EUROPA. — La política holandesa, donada l'exigüitat del seu territori, passa desapercebuda per l'opinió mundial. Ara.
però, el seu cap de Govern, Colijn, ha pronunciat un discurs a Amsterdam que ha atret, per l'originalitat de les idees exposades, l'atenció de
tots els homes d'Estat. I cal precisar que aquest discurs ha versat sobre
un lema tan àrid com són les qüestions financeres.
L'actuació del Govern començava ja a discutir-se enmig de les controvèrsies deflacionistes i inflacionistes, les quals es desbordaven en
una ona contínuament augmentada de fascicles cada vegada més confusos, provocant inclús la creació de periòdics especials. Tothom tenia
pressa de conèixer sobre aquest punt el pensament del govern.
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Abordant la qüestió: i Q u è es pot fer i que s'ha d'evitar per a alçar
el nivell de la prosperitat nacional?, el primer ministre ha vingut a declarar que no creia pas en el retorn a situacions anteriors, sinó millor
a una adaptació a condicions de vida completamente noves. Enumerà
les diverses causes de la crisi mundial, insistint sobre un factor
negligit a opinió seva: el ràpid i formidable desenvolupament industrial dels Estats Units i del Japó, el qual, excedint de molt les necessitats nacionals, havia naturalment d'exercir una influència considerable en el terreny de l'exportació.
«En tant, per exemple, que entre 1914 i 1929, Anglaterra, principalment exportadora en els països d'Àsia, veia la seva exportació augmentada solament en un 11 per 100, cl Japó registrava per a la seva a
l'Extrem Orient, una alça del 300 per 100. Per tot on el Japó no ha trobat
la porta hermèticament tancada, ha conquerit en els països asiàtics el
primer lloc, fins a tal punt que actualment, inclús en una regió sota
mandat britànic, l'Irac, la indústria tèxtil anglesa no proveeix més que
amb un 10 per 100 les necessitats de les poblacions indígenes i la indústria japonesa amb un 70 per 100. Succeeix exactament igual a les Índies
neerlandeses, a Siam, a la Xina i àdhuc a la índia britànica. És la pròpia
Europa qui, subministrant els seus capitals i el seu utillatge, ha afavorit l'expansió industrial de pobles que abans no participaven quasi
gens en la producció mundial.»
L'orador estima que enfront d'aquest desencadenament de forces
noves. Europa s'equivoca cercant un remei en mesures de simple protecció nacional. El món, en efecte, ha cessat d'ésser un tot econòmic.
Tendeix a dividir-se en esferes d'influència que es disputaran alguns
grups puixants, la formació dels quals es dibuixa cada vegada més
clarament: el grup panrús, comptant de 150 a 200 milions d'ànimes; el
grup britànic, abraçant prop de 500 milions; el grup asiàtic, sota la
direcció del Japó, i , finalment, el grup americà, amb els Estats Units
al seu cap.
Enfront d'això, no h i ha més que una Europa dividida, que ha cessat
d'ésser un factor dirigent de l'economia mundial i la qual, en conjuntures tan greus, no ha sabut imaginar-se res de millor que consumir-se
ella mateixa en un nacionalisme econòmic.
iQuè pot, doncs, fer Holanda per salvar el que encara es pugui de
la seva prosperitat?
Abans de respondre a aquesta qüestió, el President del Consell cita
algunes xifres susceptibles de donar una vista de conjunt de la situació
als Països-Baixos. Ha fet ressaltar que si de 1913 a 1928 la producció
ha estat notablement més elevada que en els altres països d'Europa, en
canvi, en 1928 a 1934 el descens ha estat molt més accentuat que a la
majoria d'aquests països exceptuada la Bèlgica.
Els innombrables remeis propugnat de tot arreu poden resumir-se
en els tres següents: protecció, reglamentació de la vida industrial i
desvalorització monetària.
Després d'haver explicat per què el govern prefereix el sistema més
flexible de la formació de contingents a l'aplicació de les mesures pro-
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teccionistes, el doctor Colijn passà a la critica de la idea de reglamentació de l'activitat industrial.
«Tot el dia, diu jocosament, des de bona hora del mati fins a hores
de vegades força avançades de la nit, no faig altra cosa que ordenar,
classificar, reglamentar. Si pogués reduir a una desena part aquestes
ocupacions! Resta ben clar que si produïm massa mantega, és necessari
que fem quelcom per disminuir la producció d'aquesta mantega, com ho
hem fet sobre el terreny internacional, i no sense èxit, per a alguns
articles, com l'estany, el te i el cautxú; això no ha anat tot sol, però, en
fi, hem reeixit a establir en aquest domini alguns reglaments dels quals
la indústria productora no ha pogut més que felicitar-se.
Mesures anàlogues són igualment necessàries en previsió de noves
condicions de la producc ió en el nostre pais. Són nombrosos entre nosaltres els qui pensen que els diversos agrupaments d'interessos haurien
d'unir-se entre ells de tal forma que cadascun d'aquests agrupaments
s'encarregués de reglamentar la seva pròpia producció, i que a la llarga
convindria de concedir també a aquests agrupaments poders legislatius
d'un abast general.
>Aquesta formació de grups no em sembla eficaç. No crec pas, en
efecte, que el sentit social s'hagi desenvolupat al si dels diversos agrupaments comercials fins al punt de fer-los oblidar llur interès particular, i considero que hi hauria algun perill a confiar-los les gestions dels
interessos de la comunitat.
tConfiar-la al govern, com desitgen alguns, fóra, en realitat, sotmetre a l'Estat l'activitat de la indústria, i el món no ha ofert encara
l'exemple favorable a aquesta sotmissió.
»Mantinc la meva opinió que en el redreçament que ha d'acomplirse, cal tenir en compte els interessos de la població sencera, la qual
suporta, en el seu conjunt, les dificultats del moment, que en la nostra
vida industrial no podem prescindir de la importància personal dels
capitans d'indústria, i que, en conseqüència, hem d'actuar sobre aquest
punt amb un redoblament de prudència, inspirant-nos únicament en
l'interès general.»
Resta la tercera taula de salvació: la desvalorització monetària.
En l'obra més interessant que ha estat consagrada fins al present a
aquesta qüestió, el Professor de là Universitat de Nimego, senyor Raaymakers, demostra clarament que aquesta desvalorització representa
per a l'exportador el paper de prima d'exportació, prima pagada, a f i
de comptes, per la comunitat.
«Aquesta desvaloritzac ió opera en segon lloc com un dret d'entrada,
però és un dret sobre tots els articles importats, àdhuc sobre les matèries
primes i els gèneres alimentosos més indispensables. Sóc contrari, doncs,
a tota idea de desvalorització voluntària. No tinc la pretensió d'afirmar
que, si el món que ens volta s'enderroques, no seriem mai obligats a
abandonar el patró-or, però en la mesura en què puc considerar la
situació, estimo que no existeix raó susceptible pe ra induir-nos a altra
política que no sigui la que ha estat la nostra flns al present.»
El ministre fini amb una vibrant crida a la col·laboració del primer
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a l'últim dels holandesos per a realitzar el que és possible d'esperar
sobre el terreny nacional, fins a tant que la situació internacional permeti més grans esperances.
Les ovacions entusiastes que han acollit aquest discurs han tingut
la més gran repercussió en el pais. I no és solament en el terreny
econòmic que el govern del doctor Colijn pot descomptar el concurs
gairebé unànime de la població neerlandesa.
ParaHelament a aquest discurs, i com si el refermessin, han tingut
lluc animats debats a les dues Cambres a propòsit de la Defensa Nacional, els quals han estat sensiblement augmentats, ço que palesa que el
Govern holandès pertany a l'escola clàssica en política exterior, un
aforisme de la qual és que tota expansió comercial únicament reïx si
està sostinguda per una força militar eficient. — L. O.

PER A LA UNIFICACIÓ D'EUROPA. — L'ex-minístre austríac Dr. Heínrich Mataja publica a la «Schònere ZukunfU del 13 de gener passat
el següent interessant article:
Quan Itàlia, en la segona meitat del segle xix, es convertí de territori en Estat, començà a traçar les línies fonamentals d'una política
exterior. Si era l'entusiasmc garibaldí, unit a la diplomàtcía cavouriana, el que havia donat vida al regne nou! La participació en la
guerra de Crimea havia procurat al regne de Sardenya l'ajut actiu de
Napoleó; la transició de Napoleó a Bismarck aportà l'acompliment del
somni unionista italià. Llavors començà la política adriàtica i colonial italiana, i el rei no es pogué mostrar insensible al crit d'angoixa
dels irredents. La guerra mundial p r o p o r c i o n à a Itàlia un augment de
poder territorial i ideal que no satisféu, p e r ò , en cap manera, les aspiracions italianes. Aquest fou un dels motius principals del triomf del
feixisme, i els èxits de la política exterior de Mussolini salten realment
a la vista. Itàlia ha esdevingut avui, al costat de la Gran Bretanya, de
França, Rússia i Turquia, la quinta potència dins el domini de l'antic
Islam, i no podem deixar d'esmentar ací l'interès del Japó, manifestat
de llavors ençà, per les qüestions mahometanes.
Les adquisicions territorials d'Itàlia a Eritrea, Trípoli, Cirenaica,
Yemen, Yubalàndia, l'eixamplament de les possessions colonials italianes a l'Àfrica del Nord i el poderós contingent italià a Tunis i Alexandria, desplacen l'autoritat política i militar d'Itàlia sempre més i més
de nord a sud. Per mitjà de la línia italiana, que passant per Bengbasi
mena al Mar Roig, la importància marítima i aeronàutica de Sicília i
de Sardenya ha guanyat enfront de Spezia i de Venècia. Els interessos
italians ja no estan enfocats a la política de l'Adriàtic, ans bé a la política mediterrània, i no hem de deixar de considerar degudament l'adquisició de l'illa de Rodes; perquè avui dia les relacions entre Itàlia i
Turquia tenen una significació especial i la costa de l'Asia Menor no
deixa d'ésser un territori important per als interessos de Turquia.
Aquesta dilatació vers el sud no disminueix, p e r ò , en el més mínim, l'interès d'Itàlia pels Balcans i el territori danubià. Quant a
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aquest darrer, el contrincant d'Itàlia és la Petita Entesa, que es recolza
en F r a n ç a . La Petita Entesa és una creació del ministre txec de l'exterior Dr. Benesch, i generada primordialment com a defensa contra
les exigències revisionistes hongareses, per les quals es veuen amenaçades, d'igual manera, Txecoeslovàquia respecte a Eslovàquia, lugoeslàvia respecte a Croàcia, i Romania respecte a Transilvània. Altrament,
aquests tres països tenen, amb tot, uns interessos divergents, i aixi la
Petita Entesa tampoc no ha assolit la importància que originàriament
se l i podia atribuir. Un consell administratiu propi hauria d'aconseguir una acció col·lectiva per tractar les qüestions econòmiques, la qual
cosa no deixa, però, de topar amb grosses dificultats.
Dos Estats de la Petita Entesa, lugoeslàvia i Romania, estan situats
als Balcans. El fet de pertànyer als Balcans tenia poca importància
mentre els Estats balcànics es batien mútuament, i els conflictes d'ells
amb ells assolien àdhuc una extraordinària agudesa, com per exemple
el greco-turc o cl búlgaro-iugoeslau. Però s'ha registrat un canvi essencial des de les mútues aspiracions d'apropament, ben manifestes en la
Unió balcànica. S'està revelant palesament una certa solidaritat balcànica i una comuna orientació balcànica enfront de la resta d'Europa,
lugoeslàcia i Romania formen el pont de la Petita Entsa cap a la Unió
balcànica i aixi recula la importància de Txecoeslovàquia, que primordialment er ala que més comptava. A això s'afegeix encara una innegable
disposició malhumorada de Polònia envers Txecoeslovàquia. Cert que
lugoeslàvia devia en gran part la seva creixent influència a la poderosa i assenyada politica interior i exterior del rei Alexandre, mentre
que el règim actual no pot ésser jutjat encara amb seguretat.
Itàlia i la Petita Entesa tenen uns interessos divergents als Balcans
i al Danubi, sols que en els interessos dels Balcans estan interessades
lugoeslàvia i Romania, en canvi, en els del Danubi és Txecoeslovàquia
la que té un més gran interès. Benesch procura crear contrapesos per
neutralitzar la importneia minvada de la Petita Entesa. D'aci p r o v é
el seu crescut interès en els protocols romans, d'aci també, en
gran part, el desig d'ésser inclòs en la garantia per a la independència d'Austria. Igualment el gran interès txec pels pactes d'Orient es deriva del mateix. És el desig de crear un centre d'interessos més septentrionals enfront de l'actual orientació sempre més meridional.
Els diferents interessos i convenis regionals fan cap, segons hom
veu, en natural evolució, vers una unió europea, com instrument p r i n cipal de la qual es pot considerar l'apropament franco-italià, amb què
han de comptar, d'aci a poc, amics i enemics. En aquest arranjament
seran compresos, malgrat totes les resistències, la Petita Entesa, la Unió
balcànica, Àustria i Hongria. Tota política que s'oposi a la unió europea està condemnada a fracassar. El comportament del Reich alemany
assolirà una gran importància, però també el comportament de les altres potències envers el Reich. Mai no serà considerada prou alta la
importància politica i econòmica d'Alemanya referent a Europa i la
importància d'Europa referent a Alemanya (1). L'Europa, així com així
ja danyada greument per la guerra i orbada de les seves millors for-
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i-es. es p o d r à mantenir sols com a bloc, al costal dels immensos territoris econòmics deia Gran Bretanya, de la Unió Soviètica, Pan Amèrica
i de l'Àsia Oriental. Malgrat totes les dificultats, s'ha despertat la voluntat europea d'afirmació pròpia, i s'obrirà camL La tendència immanent de la política de bloc és concentració i cristal·lització: les d i ferents agrupacions europees s'entrellacen tant les unes com les altres,
que a la fi la unificació es donarà per si sola. La consolidació d'Austría, que decisivament representa un Estat i no un districte, és ja una
conseqüència del manifest pensament paneuropeu. — L . S. Sp.

REVISTA

DE PREMSA ESTRANGERA

PETROLI o CRISTIANISME PER A L'ORIENT LLUNYÀ? — La revista «Amèrica» del 1 de desembre 34 publica les següents ratlles del P. Laurence
Kent Paterson, S. J., que es refereixen al tàcit acord dels E. U. amb la
Rússia soviètica, contra el J a p ó :
«No estic gens convençut que Amèrica hagi d'armar-se fins a les orelles per protegir els nostres «interessos» a la Mandxúria o per lluitar pel
principi de la «porta oberta» a la Xina. Sento, certament, ben poca simpatia pel jingoisme japonès, p e r ò veig que en la qüestió del llunyà Orient
manta cosa parla a favor del Japó. iPer què aquesta nació creixent ha
de restar encaixonada dins la seva illa, en gran part infructífera? iPer
què la raça blanca ha de fruir d'un monopoli a Austràlia, país tan poc
poblat encara? El Japó necessita el mercat xinès per a la seva existència; nosaltres no hi hem de comptar tant. El mateix any 1929, en els
dies de la més alta conjuntura, solament un 6 % de la nostra transacció
total pertocà al comerç amb l'estranger, i el mercat xinès n'era sols una
part molt petita. Però ara anem al punt principal. Aquest més preguem
per «La missió a l'Orient llunyà». Suposem ara que la Rússia i el Japó
estiguesin en guerra. Rússia venç gràcies al nostre subsidi financer i a
la nostra ajuda marítima. iQuines foren les conseqüències? El comunisme ateu inundaria com un diluvi tota la Xina i els països de l'Orient
llunyà. Avui ja, la propaganda de Moscou representa un perill constantment creixent per a l'Orient. Ja és hora que ens formulem la pregunta
decisiva: i Q u è ens estimem més, petroli per a la Mandxúria o la missió
de l'Orient llunyà; la Cristianització de l'Orient o bé la «porta oberta»?
(1) Els esforços d'Alemanya per arribar a una inteUigència amb França i
Anglaterra demostren la gran voluntat d'Alemanya d'incorporar-se a l'evolució
general vers una unió europea. Condició prèvia per Alemanya serà, naturalment,
el reconeixement de la seva igualtat de drets, i amb això, l'adjudicació d'aquells
drets i aquelles llibertats naturals, sense els quals no pot haver-hi una pau europea. (Nota de la direcció de la «Schònere Zukunfb»),
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El Micado pagà almenys garanteix llibertat i protecció als missioners;
la Rússia atea, en canvi, els assassina i destrueix llurs residències. No
em puc entusiasmar per una aliança amb Neró, ni sota pretext de defensar el tan lloat principi de la «porta oberta». No ens deixem seduir de
barrejar-nos en el caos xinès i afavorir aixi l'avanç de l'obra de l'Anticrist i omplir les caixes dels «Merchants of Death», marxants de la
mort. — L. S. Sp.
LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA A MÈXIC. — Il·lustren molt bé sobre els actuals esdeveniments a Mèxic, els següents retalls de diari. En primer
lloc, el programa pedagògic del Govern, tal com l'explica el diari governamental mexicà «El Nacional»:
«...els mestres d'escola hauran de:
Demostrar el caràcter antihigiènic de certes pràctiques religioses,
lals com el besar imatges, medalles, vestits de sants, el sòl de les esglésies, la mà dels sacerdots, etc.
Explicar com les pràctiques religioses no influeixen de cap manera
sobre els fenòmens meteorològics, sinó que, al contrari, fan perdre a
l'home temps i diners que hauria d'utilitzar per al seu treball; arribar
a la conclusió de la inutilitat i estultesa d'aquestes pràctiques.
Fer raonar els alumnes sobre el caràcter indegut de les despeses fetes
per ciris per als sants, per almoines als temples, per sufragar misses, etc,
i explicar-los que aquestes despeses són únicament profitoses per ais
sacerdots, sense que puguin modificar en res els fenòmens naturals.»
El diari «Excelsior», de la ciutat de Mèxic, publicava un manifest
del President Càrdenas, del qual és el següent fragment:
«...El Govern que tinc l'honor de presidir no és hostil en principi
als capitals estrangers, però no deixarà de protegir les indústries del
país... Entre altres coses, prosseguirà el perfeccionament de les assegurances de treball, reformarà els tribunals i la jurisdicció en matèria
de conflictes entre els patrons i les classes treballadores, i assegurarà
la protecció als drets dels obrers... El Govern cobrarà una part proporcional dels beneficis capitalistes i especialment sobre els beneficis de
les companyies estrangeres...»
Aquest manifest, evidentment dirigit contra les grans companyies
nord-americanes establertes a Mèxic, i la crueltat de la persecució religiosa, han produït una reacció als Estats Units, com la demostra la següent nota informativa, que publicava el «New York Times», de Nova
York:
«En ona resolució presentada al Congrés pel Sr. Higgins, diputat per
l'Estat de Massachussets, s'invita el Govern dels Estats Units a retirar
al Govern mexicà els beneficis del reconeixement diplomàtic.
En aquella resolució es reclama igualment la revocació immediata de
l'ambaixador nord-americà a Mèxic, Joseph Daniels, per haver aprovat
tàcitament la política prosseguida per l'actual Govern de Mèxic.»
Cal posar de relleu que l'ambaixador Daniels és amic personal del
general Calles. L'esmentat periòdic continua dient:
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«El Govern que dirigeix actualment el país—diu la resolució en qüestió—, el cap del qual és Làzaro Càrdenas, trepitja els principis de la
tolerància religiosa, que és respectada a tots els països civilitzats, i ha
fet tancar tots els establiments docents pertanyents a cultes religiosos.
Desafiant tots els deures imposats pel cristianisme i l'humanitarisme,
aquest Govern ha expulsat del país els servidors de l'Evangeli, ha tancat Uurs esglésies, ha confiscat llurs béns, i ha fet suprimir totes aquelles persones que s'han revoltat contra aquestes draconianes mesures.»
Evidentment, aquests darrers mots de la frase són una al·lusió molt
clara a la lluita a mort que l'associació de les «Camises vermelles» ha
declarat a la clerecia. Aquesta organització, totalment comunitzant, que
ja ha comès una sèrie de barbaritats, ha estat fundada i és dirigida per
l'actual ministre d'Agricultura Srr. Tomàs Garrido Canabal. El «New
York Times» acaba amb el següent paràgraf:
«Tots aquests actes susciten les més càlides protestes de milions de
nord-americans i desperten la reprovació del Congrés dels Estats Units,
que representa els sentiments de la major part de la població del nostre
pais, la qual se sent ultratjada per l'abominable situació actual de
Mèxic.»
El pretext hipòcrita de tot aquest moviment antireligiós potser ens el
dóna el següent comentari de l'òrgan del ministeri d'Instrucció Pública
de Mèxic, «El Maestro Rural», que posa de mannfest fins a quin punt és
gran la incultura i l'analfabetisme en aquell pais, a despt de tot el que
s'hagi pogut anar fent per combatre'ls. Llegiu detingudament aquest
extracte:
«...Més eloqüents que tots els discursos són les xifres, que poden trobar-se en les estadístiques recollides pels serveis del ministeri d'Instrucció Pública. El 1910, el Govern federal destinà al pressupost d'Instrucció
Pública la suma de 2.686.000 dòlars, és a d i r : a penes un xic més del
4 % del pressupost total. El 1916 la p r o p o r c i ó s'elevava al 7 %; aquest
augment fou degut principalment a l'organització de l'ensenyament superior... Els pressupostos per a Instrucció han anat augmentant contínuament.
Pel que es refereix a l'analfabetisme de la nostra població—problema que no deixa de tenir per a nosaltres una importància capital—,
acaben de publicar-se estadístiques tan exactes com eloqüents.
El 1910, el percentatge d'habitants que no sabien llegir n i escriure
era de 69.73 %; el 1921, la proporció es reduí una mica, i fou de 66.17 %;
el 1930, baixà a 59.26 %. Altrament dit, el 1910, sobre els 10.809.090 habitants de més de 10 anys d'edat que comptava Mèxic, n ' h i havia 7.537.414
qüe no tenien absolutament cap instrucció (que no sabien n i llegir ni
escriure). El 1930, la població (habitants de més de 10 anys d'edat) s'elevava a 11.748.936 habitants; d'aquesta xifra, n'hi havia encara prop de
7 milions que eren analfabets completament.
No cal d i r que aquest problema de la instrucció és una de les preocupacions essencials del nostre país. Ja és sabut que el pla sexennal
establert pel nostre Govern preveu la construcció i organització de 30.000
escoles en el territori federal. D'aquests 30.000 establiments, se n'han
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construït fins ara 10.000. És molt i és poc alhora. En efecte, en el
nostre país la població rural està encara a un nivell cultural extremadament baix. Fer-lo sortir d'aquestes tenebres és emancipar-lo i donar-li
la possibilitat d'una alliberació social completa: econòmica i culturals — L. J.

GRANDESA I DECADÈNCIA DE LA PREMSA ALEMANYA. — Com és sabut, l'adveniment del nazisme a Alemanya ha fet veritables estralls, entre altres
coses, en la premsa del Reich. Després que Hitler pujà al poder, fou totalment impossible de mantenir els diaris d'upinió. La totalitat de la premsa,
a Alemanya, només pot reflexar un punt de vista: el del Govern. Són en
gran nombre els diaris seculars que, impossibilitats d'adaptar-se al nou
règim, han preferit de deixar de publicar-se. D'altres, que s'han conformat al nou estat de coses, han perdut llur antiga clientela, que ha anat
restant fidel a les seves idees i conviccions de sempre.
El diari «De Telegraaf>, d'Amsterdam, publica un llarg estudi detallat sobre aquest procés de monotonització de l'opinió pública alemanya,
determinat per l'uniformisme de la premsa nacional-socialista. En efecte,
mentre un alemany, abans del nou règim, llegia normalment diversos
diaris cada dia, tant per confrontar les diferents opinions, com per ferse'n una de personal, l'estricta uniformitat que presenten ara els diaris
alemanys ha fet que tothom deixés de comprar més d'un diari. Per conseqüència, els tiratges han disminuït notablement. D'altra banda, els lectors alemanys no ignoren que els diaris, seguint les consignes de Gòbbels,
no diuen sempre la veritat sobre els esdeveniments, callen els que no
convenen als dirigents del Reich, o els disfressen com els sembla. L'esmentat p e r i ò d i c holandès constata una veritable crisi de confiança per
part dels alemanys en allò que diuen els seus diaris. L'alemany culte, per
poc que s'interessi pels fets del món, prefereix consultar la premsa estrangera; això explica el considerable augment que ha experimentat a
tot Alemanya la venda de diaris anglesos, francesos, suïssos, holandesos
i escandinaus. S'esmenta el cas que hi ha diaris suïssos, holandesos i escandinaus que venen tants o més exemplars a Alemanya que a llur propi pais.
Per a la política interior o estrangera, els diaris alemanys s'han de
regir rigorosament pels butlletins quotidians de la publicació oficial
«Deutsche Politische und Díplomatische Korrespondenz». A menys que
hi hagi ordres en contra, no poden prendre cap posició pròpia, n i favorable n i contrària, en el cas d'un conflicte entre dues nacions estrangeres. Àdhuc la critica literària, artística i teatral està subordinada a
les indicacions oficials, fins a tal punt, que els crítics, a més de rebre
instruccions concretes sobre com ha d'ésser considerada una obra, han
d'obeir les indicacions oficials referents a l'extensió de la crítica, el
cos en què han d'ésser compostos els titulars i la pàgina i lloc en què
han d'ésser publicades.
D'ençà de l'establiment del règim nazi, sobre 3.000 diaris aproxima-
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damcnt que es publicaven a Alemanya, han deixat de publicar-se'n 1.100.
La disminució del nombre de lectors s'avalua en uns 4 milions.
Pel que es refereix concretament a la premsa berlinesa, traduïm de
«De Telegraaf» les dues estadístiques següents:
Der Abend
60.000
Der Borsenkurrier
45.000
Die Tageszeitung
90.000
Die Deutche Zeitung
30.000
Der Jung Deutsche
20.000
Die Reichsbote
20.000
Die Rote Fahne
65.000
Der Tag
40.000
Tempo
65.000
Vorwarts
65.000
Die Vossische Zeitung
80.000
Die Welt am Abend
90.000
Die Welt am Montag
60.000
Montag Morgen
75.000
Taeglische Rundschau
25.000
En total, 830.000 lectors dels quals no se sap on han anat a parar.
La victòria nazi fou, naturalment, moll profitosa per als òrgans de
premsa d'aquest partit, especialment per al «Vòlkischer Beobachter».
que pertany a Hitler personalment i que és dirigit per Alfred Rosenberg; també «Der Angriff», el diari personal de Gdbbels, amplià considerablement el seu tiratge.
A continuació donem una estadística referent als principals diaris
berlinesos que encara existeixen i llurs tiratges respectius, al desembre
de 1931, abans de l'adveniment del nacional-socialisme, i a fl de desembre del 1934, després de dos anys del nou règim:
Bòrsen Zeitung
Morgenpost
Deutsche Allgemeine Zeitung...
Volkische Beobachter
Berliner Tageblatt
Germania
B. Z. am Mittag
Nachtausgabe
Lokal Anzeiger
Angriff
Berliner Volkszeitung
Rreuzzeitung
8-Uhr Blatt
12-Uhr Blatt

...
...

40.000
600.000
60.000
165.000
250.000
50.000
160.000
221.000
230.000
35.000
75.000
45.000
80.000
80.000

31.000
375.000
61.000
340.000
62.000
7.800
95.000
196.000
118.000
69.000
104.000
30.000
35.000
60.000

Totals
2.091.000 1.583.800
No cal d i r que aquestes xifres són ben eloqüents. — L. J.
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LA REVOLUCIÓ GREGA.—El «Manchesfer GTiardian> ha publicat un comentari sobre el moviment venizelista, en el qual, més que fixar una posició davant d'aquells esdeveniments, va a cercar els motius que els determinaren i el paper que hi representaren els diversos protagonistes:
«...Es indubtable que en aquesta revolució la victòria serà del Govern. D'ençà del 1926, en q u è fou foragitat el darrer dictador, Pangalos,
Grècia ha gaudit—amb l'excepció de la insurrecció d'un dia, de Plastiras, el 1933—d'un període de pau interior relativa. Durant una gran part
d'aquest període, Venizelos fou primer ministre, però convé recordar
que aquest arribà a la celebritat mundial gràcies a tres revolucions successives. La primera d'aquestes revolucions fou organitzada a Creta en
1908; la segona, durant la guerra, i la tercera el 1922, per determinar la
caiguda definitiva de la monarquia. El 1932, quan Tsaldaris, que era cap
iel partit monàrquic anomenat «popular», rival del partit de Venizelos,
decidí d'«acceptar» la república, fou dissolta la Lliga militar republicana, constituïda per a la defensa del règim republicà. Però republicanisme encara no volia dir democràcia, com ho entenien els grecs antics, i
quan la situació de Venizelos fou bastant compromesa (1932), a conseqüència del descontentament promogut per la crisi econòmica, Venizelos no vacil·là a utilitzar mitjans anticonstitucionals per conservar el poder. A les eleccions del m a r ç del 1933, Tsaldaris pogué obtenir una petita majoria a la Cambra, però els partidaris de Venizelos conservaven
la majoria al Senat, el qual, d'aquesta forma, pogué oposar el vet a d i verses lleis votades per la Cambra, i paralitzar la legislació. Alguns amics
de Tsaldaris impulsaren aquest a prendre mesures extremes, i Metaxas
—que primer fou ministre d'Afers Estrangers i actualment té el comandament en cap del 'exèrcit—arribà àdhuc a aconsellar la persecució contra Venizelos, com a còmplice de la dictadura d'un dia del general Plastiras. Però mai no s'arribà a poder comprovar que Venizelos hagués estat
barrejat en aquella temptativa de cop d'Estat, i Tsaldaris preferí restar
en els límits de l'ortodòxia parlamentària i democràtica; àdhuc no vacillà, fa un any, a negociar amb Venizelos. a fl d'arribar a una intelligència
política i constitucional.
Dissortadament, aquestes intel·ligències no són corrents en la vida política de Grècia í la lluita de partits sovint torna sagnant. Els populistes
declaren sovint que els venizelistes són boigs, i els venizelistes afirmen
—el general Plastiras formula aquesta opinió en nom d'ells—que llurs
adversaris s'aprofiten del poder per preparar el restabliment de la
monarquia.» — L. J.
*

Qüi VA DESCOBRIR AMÈRICA? — Hedwig Fikler ha publicat el següent
estudi a la «Deutsche Allgemeine Zeitung», de Berlín.
«Ja fa molt de temps que els medis científics han deixat de considerar el descobriment d'Amèrica per Cristòfor Colom com una gesta
única, concebuda i executada sota el cop d'una inspiració genial i sense precedent. A manera que els arxius de l'Edat Mitjana i sobretot els
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dels segles xiv.* i xv.* lliuren els secrets de la política d'expansió dels
àrabs i dels portuguesos, la gran gesta de Colom ens apareix de més en
més com un simple esglaó en tota una sèrie de temptatives anàlogues
en part reeixides; com una empresa que tingué certament més èxit que
les que van precedir-la, p e r ò que. en el fons, no constitueix altra cosa
que la realització de nombrosos i tossuts esforços anteriors que es feren en vistes al descobriment d'una ruta occidental vers les índies fabuloses. En efecte, les darreres troballes fetes cn els arxius portuguesos,
així com en els del Vaticà, i els estudis històrics de Jaime Cortesào i
Zechlín. proven que abans de l'any 1492 aquells esforços havien ja conduït a la constatació formal que a l'oest de l'Atlàntic h i havia un vast
territori i que aquell territori no era la índia.
Altrament, és prou sabut que els navegats escandinaus havien trobat
en els primers temps de l'Edat Mitjana, la ruta de Groenlàndia i d'alguns punts de la costa americana. Però aquestes incursions d'una sorprenent ardídesa. i que tingueren per conseqüència l'establiment durable de colons noruegs i islandesos a Groenlàndia, no tingueren en l'evolució històrica ulterior més que una importància episòdica. Un cas molt
diferent és el de l'expansió marítima portuguesa començada en el segle xiv.*. de la qual havia de resultar com a principal conseqüència
l'empresa de Colom, i que havia de tenir en la història del món les
repercusions incalculables que tothom sap.
Abans de precisar les diverses fases d'aquesta expansió, convé d i r
quelcom de les temptatives fetes, abans de les realitzades pels portuguesos, pels navegants àrabs al servei dels senyors i negociants musulmans.
És cosa sabuda que d'ençà de la penetració dels à r a b s a l'Àfrica
Occidental i a la península ibèrica tingueren lloc nombroses expedicions marítimes, no solament al llarg de la costa africana, sinó també
vers l'Oest. Recordem, sinó. la famosa relació del geògraf Idríssi, escrita
en el segle x n per al rei normand Roger, on es parla d'una gran expedició marítima flctada a Lisboa i que tenia per objecte descobrir noves
terres a l'Occident. Coneixem també dues relacions escrites per Ibn
Fadl al-Omari que contenen la descripció detallada de dues expedicions
del segle x m . que el rei de Guinea Mohamed Gao dotà amb mitjans financers extraordinaris i que tenien també per objecte descobrir «la costa
Ocidental de l'Oceàs
Tots els reis portuguesos, des del començament de la monarquia lusitana, van col·leccionar aquestes relacions fetes pels à r a b s , les feren
traduir, í organitzaren a l'Àfrica del Nord un excel·lent servei d'informes susceptible de secundar llur política colonial. Sota aquest aspecte,
com sota tants d'altres, cal reconèixer que els àrabs foren els capdavanters de les empreses colonials.
Des del segle xiv fins a l'any 1474. els sobirans portuguesos prosseguien sense interrupcció llurs temptatives per tal de trobar una ruta
marítima vers la índia. Ja en 1341 aquestes temptatives van aconseguir
el descobriment de les illes Canàries. Els esforços portuguesos eren, tanmateix, gelosament vigilats pels reis de Castella, que organitzaren un
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servei d'espionatge per apoderar-se dels mapes marítims que feien a
Lisboa després de cada nova expedició.
Per anuUar els esforços dels espies castellans, els reis portuguesos
van establir una rigorosa censura per a totes Ics relacions dels exploradors. Els pilots i mariners que no saberen resistir els generosos oferiments monetaris dels agents espanyols foren castigats implacablement
amb la pena de mort. I totes les expedicions eren preparades en el més
gran secret.
Fins a l'any 1474, aquestes expedicions tenien com a objecte invariable «el descobriment de les illes o les terres inhabitades situades a
l'occident. En la concessió que obtingué en 1474 el portuguès Femào
Felles, hom l'autoritzava per a «fer una expedició vers la gran terra
habitada situada a l'altre costat de l'Oceà». jQué vol d i r això? Simplement, que les darreres expedicions (empreses pel mateix Telles el mes
de gener de 1474) havien aconseguit de descobrir la costa brasilera. I
que de l'any 1484 ençà, la cort de Lisboa sabia que les noves terres
descobertes no eren l'índia, suprem objectiu, sinó un continent fins aleshores ignorat. I era aquest nou continent que al·ludia en 1484 l'enviat
portuguès prop de la Santa Seu quan va d i r al Sant Pare que el seu
rei regalava a l'Església «nous imperis i continents fins aleshores desconeguts». I és per aquesta mateixa raó que Joan I I va refusar a Cristòfor Colom en 1484 i a Monetarius en 1493 el privilegi per a una expedició en vistes a determinar la ruta occidental vers la í n d i a . /
que ja
sabia que hom no podia arribar per mar a aquest pa/s, sinó seguint la
rata que dóna la volta a l'Àfrica.
Les conclusions que hom treu dels darrers estudis sobre el problema «colombià» posen una incògnita i és la de si les expedicions que
precediren les del navegant genovès (?) van deixar cap rastre sobre el
continent americà. Avui estem en disposició de contestar afirmativament. En moltes tombes precolombianes que han estat explorades en la
costa nord del Brasil, hom ha trobat les famoses perles de vidre anomenades agri. Aquestes perles, de les quals hom ha trobat també exemplars a la costa argentina, eren fabricades a Europa i sobretot a Murano,
prop de Venècia, segons una tècnica secreta coneguda sota el nom de
«Millefiori». D'ençà que Portugal s'havia llançat a la seva gran política
colonial, aquesta nació constituïa un dels més importants mercats d'aquest producte. I és que aquest article, que els navegants portuguesos
batejaren amb el nom de «contas», era molt apreciat pels mateixos navegants, que el consideraven com la millor mercaderia d'intercanvi en
els països habitats pels salvatges.»

ELS FEIXISTES ANGLESOS I L'ANY 1935. — Segons diu el «Daily Mail»,
sir Oswald Mosley, el «duce» anglès, cabdill dels feixistes d'aquell país,
ha fet les següents declaracions:
«Si es vol conservar l'Imperi, cal governar amb energia; si no,
Perdrem l'índia. Tota la influència política a l'índia és violentament
antíbritànica i voldria destruir el nostre comerç en aquell país. Aquesta
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agitació és d'una realitat molt simple; es vol que es pugui explotar
lliurement el treball dels orientals, tan aviat com hagi desaparegut de
ITndia el nivell elevat dc la vida dels occidentals en aquell pais. La
«llibertat» i l'cautonomia» servirien únicament la causa dels financers
hindús, en detriment del poble laboriós de l'índia.
Hem de tancar l'Indi.i als productes japonesos, la qual cosa donarà
treball a 65.000 obrers de les nostres filatures. En canvi, no ens hem
d'oposar per res a la creació d'un Imperi a Mandxukuo i a Mongòlia.
S'utilitza contra el feixisme àdhuc aquest repugnant instrument que
és el govern dels soviets. Es cerca la manera d'oblidar els dos milions
d'execucions i totes les atrocitats comeses pels bolxevistes.
... Però alcem encara la veu. Prou política! Perquè en 1935 volem
conservar l'Imperi i la Pau.» — L . J.

LES EMPREMTES DIGITALS EN L'ARQUEOLOGIA. — De la «Popular Science», de Nova York:
«A Mizpah (Palestina) han estat descobertes les ruïnes d'una antiga
ciutat. Però en prosseguir les excavacions, han estat trobats diversos
objectes de terrissa barrejats entre la terra. Es tracta de vestigis de
ciutats de diferents èpoques? STia tingut la idea d'examinar les empremptes digitals que devien haver restat damunt dels objectes trobats,
i aquesta pensada permeté de determinar que els diferents objectes
havien estat fets pels mateixos obrers, malgrat que havien estat trobats
en capes geològiques d i f e r e n t s . » — L . J.

