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B A R C E L O N A

La

Pàtria

i el

Temple

visita al Monestir de Poblet, en plena febre de reconstracció intel·ligent, ens ha donat una idea clara de la gran
tasca que recau sobre la generació actual i les venidores d'aqwst
país espiritualment devastat.
Alli, el geni i l'abnegació d'un gran patrici, Eduard Toda, van
fent el miracle. Després d'un segle de devastació lenta, persistent,
cruel, arribada l'hora venturosa de la restauració, al conjur
d'aquesta paraula llançada als quatre vents com una crida religiosa i patriòtica alhora, els murs esfondrats s'aixequen, les
pedres historiades es restitueixen al seu lloc, els mobles, els objectes sagrats, els quadres i fins les terrisses acuden al clos d'on la
desolació s'havia ensenyorit, els sepulcres retroben llur antic
decor i fins els morts tornen de lluny a omplir-los, desmentint
l'obra d'un segle d'inconsciència i d'un Estat descurós de les executòries més fefaents de la seva grandesa pretèrita. I enmig, el
Temple, redimit de l'abominació i perfumat de bell nou per l'encens del culte i pel de l'oració, infinitament més accepte que aquell
al Déu occit i ressuscitat, exemple i penyora de totes les idees i les
pàtries mortes que ressusciten.
I davant d'aquest miracle de la fe vivificada per l'amor, se'ns
ha revelat la veritable idea de la restauració a què, fa un segle,
dedica el millor de les seves energies aquesta pàtria.
Ripoll, Poblet, Santes Creus, són els símbols de Catalunya. L a
inconsciència dels propis, l'abandonament, de vegades cooperador,
dels estranys que des de segles han obtingut la sobirania damunt
d'ella, la ira dels elements i la mil vegades més destructora dels
homes, han esfondrat murs, han trossejat calats i capitells, han
N « a . 117 - Juliol it 19Í»
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mutilat corteles i frisos, han esbotzat la volta, deixant l'entrada
oberta a les pluges, als vents i als ocells nocturns, han romput
arcades, han cremat teles i llibres, s'han entretingut sovint amb
crueltat minuciosa a escapçar les figures representatives dels genis
tutelars, han fet creure, per fi, que l'hora de l'assolament definitiu
no era llunyana. Però, per una Providència especial, tant als
Monestirs símbols com a la Pàtria simbolitzada, ni la fàbrica ha
sofert trontoll ni els fonaments han estat sorollats.
I l'hora de la restauració ha sonat, i llavors, al conjur d'una
crida que provenia de les profunditats de la Providència, inabastables per l'esperit de la destrucció, tots els elements constructius i
decoratius van tornant lentament a lloc, i no hi ha envestida de
fora ni reculada de dintre que pugui interrompre ni votar al fracàs
la tasca, més interna que externa, més vital que mecànica, de la
restauració de l'obra que havien bastit eis segles.
L'última irrupció devastadora, cal confessar-ho, ha vingut de
dintre. Una ventada d'impietal, disfressada de patriotisme, ha
maldat per aterrar el Temple, que era el centre i el cimal del gran
edifici, i la tasca de la restauració de la pàtria s'ha doblat amb la
de la restauració del legítim sentit del diví en les ànimes dels
catalans. Ens crèiem haver de restaurar una Pàtria i ara ens
trobem que hem de restaurar un Temple I , com en eh Monestirs
destruïts, el Temple és part integrant, i àdhuc part principal de la
Pàtria, talment que avui, i tal vegada sempre, fa més catalanisme,
ni que sigui incomcientment. qui treballa ben orientat en el redreçament religiós que qui treballa en el redreçament patriòtic de
Catalunya.
Ripoll, Poblet, Santes Creus, es van reconstruint. Mentrestant,
es va reconstruint Catalunya Les turbonades passen; la Pàtria i
el Temple resten. L a ira és passatgera; la vida és contínua. L a
ventada revolucionària, sempre destructora i per això sempre
estèril, pot semblar, a estones, que compromet l'obra j a secular de
la reedificació, pot alentir-la i fins destruir part de la tasca feta,
però, en realitat, concentra i enforteix la vida i augmenta automàticament les seves defenses.
E l fet que els elements revolucionaris no participin en el jubileu
patriòtic per la restauració de Poblet, el fet que hagin arribat a
dir que si s'alegren de la seva reconstrucció és perquè així podran
tornar a destruir-lo, és profundament lògic, profundament simptomàtic, i doncs, profundament alliçonador.
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Bastíem una Pàtria i ha resultat que bastíem un Temple E s
tot u. Els enemics del Temple resulten, a desgrat llur, enemics de
la Pàtria. Sols amb el culte tradicional i fervorós restaurat en els
esperits serà possible de consumar l'obra del renaixement de C a talunya. Com la Jerusalem regada amb llàgrimes de C r i s i , només
tornant a ell podrem conquerir-li la llibertat i preparar els camins
de la seva grandesa.

Un greu cas de consciència en
el matrimoni
El

Mètode

Ogino-Knaus-Smulders a
Teologia

la

llum

de

la

Moral

Perquè la humanitat pugui treure tot el profit que Déu li concedeúc d'esperar dels descobriments amb els quals s'ha anat
— i va — enriquint-se el món, cal que faci a cadascun d'ells dos
estudis. Més o menys fàcils, més o menys difícils, però absolutament necessaris: tècnica l'un i moral l'altre.
Davant la màquina acabada d'inventar s'imposa l'estudi del seu
funcionanu nl abans d'usar-la. Heus aquí l'estudi tècnic. Però encara manca un altre estudi de caràcter moral, no menys necessari
que el tècnic. És a dir: estudiar quan i com l'ús d'aquesta màquina
serà bo o perjudicial a la societat i a l'individu, no sols considerant
el fi d'aquesta vida, sinó mirant també el fi darrer de l'home.
Aquesta segona qüestió a voltes sembla passar desapercebuda,
perquè, en algunes ocasions, ni es planteja, per ésser massa clara
per a tothom: Per exemple: en ésser inventada la guillotina, ningú
no es proposà d'estudiar si seria bon ús de fer-la servir per a degollar innocents. Tots havien vist de seguida que això en fóra un
mal ús. Tant és aixi, que si sols hagués de servir per a aquest
fi, o més ben dit, si la humanitat sols n'hagués fel aquest ús, més
hauria valgut que mai no hagués estat inventada.
Sense aquesta segona qüestió, o estudi, no tindríem de les coses
i dels invents més que una il·lustració, i per més necessitats que ens
trobéssim del seu just ús, mai no arribaríem a aprofitar-nos-en.
No tindríem la formació moral, i sense aquesta formació moral,
la humanitat, amb la propensió de la naturalesa al mal, a cada
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nou invent en lloc de treure'n profit, en sortiria perjudicada pel
mal ús que sempre en faria.
Cada invent, o descobriment, té un fons ètic que cal estudiar
per tal d'esbrinar-ne l'ús bo o dolent.
Aquesta qüestió no és d'ara, ni del cas que volem tractar aquí,
ni de les nostres terres. És de sempre, de totes les coses i de tots
els pobles. Aquesta qüestió es plantejà davant dels primers pares
el dia en què es veieren enriquits amb el do de la paraula, perquè
també se'n pot fer un ús bo o dolent. E l mateix podríem dir de la
llibertat humana, de les màquines, de les noves fórmules i reaccions químiques, del cinema, de la radiofonia, etc, etc.
La teologia moral és la més universal de totes les ciències perquè comprèn totes les accions humanes. Les accions humanes no
són res més que l'ús que fem de les coses que Déu ens ha donat,
i aquestes, materials i espirituals, constitueixen el món univers,
sens dubte poc conegut encara per la ciència.
Per als incauts i per als incultes, és molt perillós de prescindir
d'aquest estudi moral abans de fer ús d'una nova invenció, sobretot quan la moralitat de la seva aplicació és tan poc clara com greu
en les seves diverses ocasions i circumstàncies.
Aquest perill pervé a ésser greu quan es tracta d'assumptes, o
coses, que ja per la seva pròpia naturalesa són més aptes per a
aconseguir dels homes un mal ús que un ús bo. Aleshores quan
més gran serà la necessitat i la dificultat —passional í científica,
subjectiva i objectiva— de la matèria, serà necessari un estudi
més detingut i ardu, i per tant es farà segons una norma o direcció moralista.
Inútil seria de lamentar-nos per la publicació d'un nou invent
que fos d'aquesta manera perillós. Kl mal veritablement greu seria
de deixar publicar-lo sense l'acompanyament de les normes morals
per al seu bon ús.
Un bon pare o preceptor, mentre el fill o alumne va sabent
coses noves, ha de dirigir-lo en l'estudi de l'ús bo o dolent d'aquestes coses el coneixement de les quals augmenta cada dia, si és que
el vol educar i formar bé. Desgraciat el jove que aprèn certes coses
al carrer o en un altre lloc, sense les oportunes normes de moralitat dels pares i preceptors. Avui amb la profusió de publicació
literària, cinematogràfica, radiofònica, etc, és necessari que el
pare o preceptor s'avanci i ensenyi moralment el fill o alumne
d'aquelles coses que aprendria immoralment ben prompte i en
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moltes ocasions, o almenys en ocasions i circumstàncies en què no
lii haurà l'interès moral del pare o preceptor i dominarà la impetuositat de la passió juvenil, per ningú allí nó refrenada.

* * *
Pertocant a la matèria que hem de tractar, cal dir que si el
doctor Smulders, d qual fou el primer que féu conèixer la teoria
d'Ogino-Knaus a Europa, ha pogut dir com a metge que aquesta
teoria mereix ésser divulgada, els teòlegs catòlics hem de dir que
és convenient la divulgació d'una teoria que pot assenyalar la manera de limitar o d'evitar els fills (quan això sigui d'absoluta
necessitat, ja s'entén) sense necessitat de practicar la continència
absoluta i sense la interposició de mitjans i pràctiques radicalment culpables. A part d'això, la teoria Ogino-Knaus, mirant la
mal iria humana, té un camp infinit d'abusos pecaminosos sobre
els quals també és necessari d'advertir.
De dos anys ençà constantment es publiquen, i en les llengües
vulgars, propagandes (acompanyades d'informe moral o sense
aquest informe) de la teoria Ogino-Knaus, principalment en les
publicacions periòdiques d'Holanda, Alemam'a, Estats Units, etcètera. E l doctor Smulders, holandès, n'ha estat el més abrandat propagandista. En escriure la seva obra (1), la preferi acompanyada
de rinforme moral d'un doctor catòlic, i per aquest fi demanà al
doctor Pare Heimeijer, S. J . que li fos permès d'utilitzar un estudi
que aquest Pare havia publicat en francès a la revista dels Pares
jesuïtes «Etudes» el març de l'any 1931 (2). E l jesuïta accedi amb
gust i amplià a més el seu treball, i aixi ampliat i traduït a l'alemany, fou publicat com un capitol més juntament amb l'obra de
Smulders (3). Alli mateix el doctor Smulders agraeix al P. Heimeijer d'haver posat la seva ciència teològica al servei de la Medicina i de tots aquells als quals pugui interessar aquesta qüestió.
Aixi mateix s'ha publicat després traduïda al francès.
E l canonge J , Couke, professor de teologia moral al gran Seminari de Bruges, ha publicat en anglès un pamflet, que es ven a
totes les llibreries catòliques d'Anglaterra i dels Estats Units. Duu
l'autorització eclesiàstica del Cardenal Hayes. Ja abans el doctor
Latz havia publicat amb la mateixa finalitat un petit llibre, cThe
(1)
(2)
(3)
Dr. P.

Periodische Enthaltung in der Ehe. Methode Ogino-Knaus.
Pàgs. 224-237.
En l'obra alemanya de Sumlders, a la pàg. 35 comença el trebaU del
Heimeijer: Periodische Enthaltung und katholische Moral.
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Rhythm», afavorit per l'aprovació dc l'Arxidiòcesi de Xicago,
i amb un prefaci del doctor Rev. Pare Remier, S. J .
A França s'ha parlat del mètode Ogino-Knaus manta vegada
des de la prestigiosa revista L'Ami du Clergé i des de L a petite
revue du Clergé, principalment, on li han dedicat llargs estudis i
hen documentals. Al «Rulletin de la Société Médicale de SaintLuc», número de setembre de 1931, n'hi ha una bona informació.
Però el que té un interès de més relleu és el degut a la ploma del
doctor Guchteneere, a la «Revue françise de Gynécologie et d'Obstétrice» (4). E l Pare Mayrand, O. P., ha publicat un llibret de cent
pàgines (5) i darrerament a Marsella s'ha publicat un llibret de
dotze pàgines, el qual porta com a titol Le cas de concience du
mariage chrétien. L'autor s'amaga sota el pseudònim Un teòleg.
Tot palesa una propaganda tan abundant com popular.
Kl doctor P. Heimeijcr, S. J . , el doctor P. Mayrand, 0. P., i el
teòleg de Marsella es declaren a favor de la licitud del mètode
Ogino-Knaus, per bé que quan es tracta d'evitar o limitar els fills,
exigeixen motius suficientment sòlids.
E l doctor P. Mayer (6), professor del gran Seminari de Paderborn. i cl doctor Van-Mierlo (7) són decidits partidaris de la iHicitud del mètode d'Ogino-Knaus. E l doctor Overbecke, 0. P. (8),
felicita el doctor Mierlo per la seva obra tot desitjant-U que sigui
llegida per tots aquells als quals pugui interessar aquesta qüestió.
Si bé és cert que el doctor Meyer retirà de la circulació la seva
obra sense que se n'hagin sabut els motius, fàcilment suposen els
qui coneixen de prop el seu temperament que han estat els escrúpols de creure tan perjudicial la pràctica d'un rigorisme excessiu
com la d'afavorir les males passions amb una condescendència
massa liberal.
Esperem confiadament fer desaparèixer tals extrems. Més que
als sacerdots ens dirigim a les ànimes nobles i cristianes, que en
llurs lluites iiilcriors no cessen de demanar llum per a l'ús dels
seus drets i dels seus deures. E l sacerdot al confessionari no té
temps ni oportunitat per a tractar d'una manera pràctica i segura
— cosa que, per altra part, tampoc no entra pròpiament en el seu
(4) Març, 1933.
(5) Un probléme moral. La continence periodique dans le mariage suivant
la mètode Ogino-Knaus.
(6) Erlaubte Geburten-BeschranKung? (Bonifacius Druckerei. Paderborn.)
(7) Huweliksdoel en periodische Outpouding Het Oginoïsme Geosoloofd?
(8) En la revista Holandesa tKultuurleben».
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radi d'acció— el mètode Ogino-Knaus. Però ell podrà recomanar
a tothora la lectura d'un llibre «ad hoc».
CUimament la nostra finalitat és pràctica i apostòlica. Del
mètode Ogino-Knaus no donarem m é s que les explicacions necessàries per al seu ús lícit, sense les inquietuds espirituals del dubte
i del remordiment.
E l mètode Ogino-Knaus, o sigui la periòdica continència en el
matrimoni.
Àdhuc en els nostres temps d procés biològic de la generació
humana és sens dubte un enigma. Per alguna raó deien els antics
que era el secretum Creatoris, el secret del Criador.
Fins a l'any 1929 fou admès generalment que la dona normal
tenia per a la fecundació una aptitud iUimitada. E l doctor Van der
Velde intenta de presentar arguments per refusar, d'una vegada
per sempre, la seguretat de no tenir fills per mitjà d'una abstinència periòdica, és a dir, abstenint-se de l'ús del matrimoni solament mentre duri el temps en què la fecundació és segura.
L'any 1930, Fraenkel declarà en la revista mèdica holandesa
«Roomsch-Katolick Artsemblad» que «absolutament parlant no hi
ha en la dona un període estèril per a la fecundació».
Afirmaven generalment els autors, amb Capellman al davant,
que hi havia en la dona un temps menys probablement apte per
a la fecundació. Però ningú no s'atreví a assenyalar un temps en
què la fecundació fos imposible. E n aquest sentit cal entendre la
fórmula generalment admesa en els nostres manuals de teologia
moral: «Agenèsia els catorze dies després de la menstruació i els
quatre abans de la nova».
Amb tot, aquesta vella opinió és refusada i tinguda com falsa
per les modernes invencions de la ciència experimental.
EI doctor Knaus, professor austríac a la ciutat de Gratz, publicant els èxits obtinguts de les seves medicals investigacions, deia
l'any 1929: «Cada dona té, durant el curs del seu cicle sexualmenstrual, un temps o període d'esterihtat, però distint en cadascuna». E l s experiments d'aquest doctor, fets no certament in anima vili, sinó en subjectes humans, permeten d'arribar a aquesta
afirmació: «Després del dia onzè abans de la nova menstruació és
certament impossible tota concepció».
E l doctor Ogino, professor japonès de la ciutat de Nugata, con-
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sidcrant que no hi ha cap relació entre la darrera menstruació i
la nova ovulació, i que l'ovulació no seguida de fecundació provoca
la menstruació, es dedica a estudiar especialment l'ovulació. No
certament, com els altres metges, respecte a la menstruació passada, sinó en relació a la menstruació que encara ha de venir.
Amb aquest estudi i ai In Is propòsits ha pervingut a la següent
afirmació apodictica: «En cada dona l'ovulació es troba distant
de la seva menstruació següent el mateix temps».
Coneixent, doncs, aproximadament el dia de la menstruació
següent, no serà difícil de senyalar el dia en què hagi de tenir lloc
l'ovulació, la qual és col·locada generalnu nl pels ginecòlegs en el
temps que va des del dia setzè al onzè abans de la nova menstruació. Amb això ja es podrà determinar el temps de fecunditat i
d'agenèsia en una dona.
Simplificant: la conseqüència certa, que dedueix dels fets la
teoria d'ügino-Knaus, és la següent:
Una dona és:
a) estèril els onze dies anteriors a la seva menstruació.
b) fecunda els vuit dies immediatament anteriors a aquests
onze.
c) altra vegada estèril els dies precedents a aquest període de
fecunditat.
E l feliç descobriment d'aquests moderns doctors presenta a
metges i confessors la solució del cas sumament difícil d'un matrimoni en el qual la dona perillaria de mort en un nou part o embaràs, segons dictamen dels metges. E n aquest cas, fins ara, no hi
havia més que la tontinèncía absoluta, puix que tota possibilitat
d'embaràs era inevitable. Avui, en aquest cas, aconsellant la continència o abstinència solament temporal —això és, solament mentre duri el temps assenyalat sota b)— desapareix completament
el perill o possibilitat d'un nou embaràs (9).
Quants pecats d'onanisme i quantes ocasions d'ovarotomia es
podran evitar amb aquesta temporal continència, apar ja clarament. Amb aquest invent els casats bons cristians i decidits cercaran les millors condicions, fisiològiques i morals, més aptes per a
la fecundació, en el temps de fecunditat. Però també és cert que
els qui durant aquest temps s'abstinguin d'usar del matrimoni, evitaran de néixer molts fills.
(9) Es a dir: abans hi havia alguns dies de probable infecunditat; avui es
senyalen dies de segura i certa infecunditat.
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^Serà bo el procedir d'aquests darrers, cercant per mitjà del
mètode Ogino-Knaus d'evitar l'indesitjat embaràs de la dona?
Heus aqui ja la gran qüestió moral.
^Es pot permetre als casats, en circumstàncies normals, l'abstenció de l'ús del matrimoni durant el temps de fecunditat, per
tal d'evitar els fills? ^Es pot permetre l'ús del matrimoni als casats
normals solament durant el temps d'agenèsia, amb aquestes intencions ?
ANTECEDENTS
No s'ha de perdre de vista que es tracta d'un consentiment
deliberat d'elegir per a l'ús del matrimoni precisament el temps
d'agenèsia. i de la plena i deliberada voluntat d'abstenir-se d'aquest
ús durant el temps apte per a la fecunditat. Aqui, doncs, es tracta
de la plena i deliberada voluntat d'evitar tota possibilitat de tenir
fills, o, el que és el mateix, de concepció.
Es tracta, a més, d'un consentiment mutu, o sigui d'ambdós
casats, per tal de practicar aquesta continència. Car no tractem el
cas en què un dels casats imposi a l'altre l'ús del matrimoni solament durant el temps d'infecundital, perquè ambdós tenen perfecte dret de realitzar-lo els dies i temps que els plaguin.
Finalment advertim que es tracta aqui de la continència en
si mateixa, ja que, per especials circumstàncies (per exemple en
el cas d'una dona que, segons dictamen mèdic, perilli de mort en
un nou part) resulta del tot licita i fora de qüestió.
G R A V E T A T D E LA QÜESTIÓ QUE E S DISCUTEIX
Segons la solució que es doni a la qüestió, hi ha perill:
a) de notable minva de la natalitat, en els temps nostres ja
bastant accentuada, i perill greu, per tant, per a la raça blanca
davant el notable augment de natalitat de les races d'Orient.
b) d'un menyspreu encara major del manament del Criador:
Creixeu i multipliqueu-vos;
c) d'un nou maltusianisme, o almenys, de pervenir al mateix
fi del maltusianisme;
d) de difícil conciliació amb les paraules, per cert ben clares
i greus, de l'Encíclica Casti connubii, que recorden la gravetat del
fi principal del matrimoni;
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e) de difícil conciliació també amb la llei canònica que declara la nul·litat d'un malrimoni contret amb voluntat positiva de
contrariar el fi principal del mateix matrimoni, que és la procreació dels fills.
E L S QUI ADMETEN L A L I C I T U D
A la qüestió proposada respoíien alguns teòlegs dient que l'ús
de la periòdica continència en el matrimoni, segons el mètode
Ogino-Knaus, és lícit en si, o sigui absolutament.
Raons que presenten
L'acte no és culpable perquè no vagi seguit de la concepció;
car la causa de la no-concepció no és l'acte en sí, sinó la mateixa
naturalesa aixi disposada i ordenada ja pel Criador, el qual va
tenir certament les seves arcanes intencions en crear els òrgans
genitals de la dona i en assignar-los algunes temporades d'esterilitat. És prec isament per això que la periòdica continència segons
el mètode d'Ogino-Knaus es distingeix del maltusianisme, perquè
en aquest l'ordenació de l'acte a la procreació és desviada del seu fi
per mitjà d'una acció positiva i voluntària, que ja l'Encíclica Casti
connubii reprova com antinatural i intrinsecament deshonesta. És
cert que el fi d'ambdós procediments és el mateix: evitar els fills;
els mitjans, però, són radicalment distints. E n el primer cas els
presenta la mateixa naturalesa; en el segon els cerca i posa l'home.
No sempre reprova l'Encíclica la frustració o evitació de tal fi,
la qual pot per greus raons (perill de mort en un nou part) ésser
justificada, sinó l'ús de determinats mitjans per aconseguir-la,
exposats en la següent fórmula general, a bastament clara: «Tot
ús de matrimoni, qualsevol que aquest sigui, en l'execució del
qual, per mitjà d'un artifici humà l'acte sigui privat de la seva
natural potencialitat per produir la vida».
També distingeix l'Encíclica del neomaltusianisme la continència virtuosa, que és un mitjà passiu (sempre que els dos casats
hi convinguin) per a evitar els fills, car l'Encíclica parla d'actes
viciosos.
Si la continència periòdica hagués estat coneguda al temps que
el Papa escrivia l'Encliclíca, probablement n'hauria fet menció.
L'acte matrimonial, posat segons les indicacions del mètode Ogino-
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Knaus per tal d'evitar els fills, no es veu privat de la seva natural
potencialitat de produir la vida per mitjà d'un artifici humà.
És, per tant, lícit.
Segons aquests, doncs, la continència periòdica en el matrimoni, en la forma indicada pel mètode Ogino-Knaus, és en sí mateixa, lícita.
D I U E N MÉS ENCARA
Tampoc no és il·lícita la voluntat dels casats en elegir el temps
d'esterilitat per a exercir les relacions matrimonials.
L a fórmula: «Creixeu í multíplíqueu-vos» és una ordre o manament, que imposat directament a Adam i Eva, es dirigeix a tot el
gènere humà col·lectivament pres, car és necessari que el gènere
humà es continuï i es propaguí. Però a la societat humana es tan
necessari com el progrés material i numèric, l'espiritual í específic. E l bé social, doncs, resta suficientment atès no precisament
formant tots i cadascun famílies, sinó també renunciant alguns
a això, tot dedicant-se a la contemplació i estudi de les coses de
l'esperit i de Déu; de la mateixa manera que en un exèrcit ben
ordenat no cal que siguin tots precisament combatents amb armes,
sinó que uns són abanderats, cornetes, tambors, proveïdors, metges, etc. (10).
«La Providència divina, diu el mateix Sant, ha donat tot el
que és necessari per a l'cspècíc tota. Però no es pot deduir d'aquí
que cada home ho hagi de fer tot. L'home ha rebut l'enginy de
l'arquitectura, el de la música i el de la guerra, per exemple; però
han d'ésser tots i cadascú arquitectes, músics i guerrers? De
la mateixa manera l'home està destinat per Déu a conservar i propagar l'espècíe humana, però no es dedueix que cada home hagi
de procrear. I precisament perquè la procreació i conservació de
l'espècíe no és necessària per a l'individu, sinó per a la societat, no
cal ni és necessari tampoc que tots i cadascun dels homes tinguin
fills.
»Així, doncs, el precepte donat als primers pares significa la
natural inclinació que hi ha en tots els homes respecte de la conservació dc l'espècíe per mitjà d'un acte generador, i així no és
necessari que sigui acomplit per tots i cadascun d'ells, sinó per
alguns» (11).
(10) St. Tomàs. 2.». 2.» qüaest. 152, art. 2, ad 1.».
(11) Summa contra Gentiles, I - I l l , cap. 137.
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Malgrat que aquests alguns hagin d'ésser els qui estan units
pel matrimoni, car solament dintre el matrimoni és lícit Tacte
generador, no és necessari que siguin tots els qui estan dintre el
matrimoni. Dir altrament seria ignorar que si els fills són el fi
principal del matrimoni i cl més noble, no són certament el fi únic.
L'ajut mutu i el remei de la concupiscència són també fins del
matrimoni, encara que secundaris. Seria sobretot ignorar la llei
canònica que té com a vàlid cl matrimoni dels estèrils i vells
(can. 1068). Seria, finalment, ignorar la legitimitat de la continència, de la qual ara mateix anem a tractar.
Els casats poden sens dubte observar continència, perquè «el
contracte inalrimonial és un acte de la voluntat, mitjançant el
qual cada una de Ics dues paris contraents lliura i accepta respectivament el dret perpetu i exclusiu al cos de l'altrc en ordre
a aquells actes que de si són aptes per a engendrar fills>. De tot el
qual solament se segueix que no es pol negar l'ús del matrimoni al
consort que el demani.
Però cal distingir el dret de l'ús del dret, per tal d'entendre
que solament el dret. i no l'ús del dret, és l'objecte del contracte
matrimonial. Per tant, sense destruir el contracte matrimonial els
consorts poden renunciar a l'ús del dret. Això i res més és el que
fan els casats en la periòdica continència.
La periòdica continència, doncs, no va contra l'essència del
contracte matrimonial.
1 si diu algú: certament és lícita la continència així en general,
però no la continència precisa í solament mentre dura el període
de fecunditat, perquè això indica massa clar la voluntat de desferse de les càrregues del matrimoni (els fills) í de cercar solament
la fruïció de Tacte sexual: això és, es vol Tevitació del fi principal del matrimoni precisament per a fruir Tacte sexual sense la
càrrega dels fills.
Responen: Aleshores tindríem que la continència temporal
sena immoral, essent així que no ho és la perpètua í absoluta;
o sigui, que seria immoral precisament per ésser temporal i periòdica; mentre que la perpètua, pel seu caràcter de perpetuïtat, és
niés contrària al fi principal del matrimoni í al contracte matrimonial, i no obstant no és immoral. L a continència temporal és
nus fàcil d'observar per la flaquesa humana, i és a més aconsellada pel mateix Apòstol. Per què, doncs, ha d'ésser il·lícita?
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Serà per raó de l'elecció del temps? No, perquè per una part
la continència cs lícita, i per altra les relacions sexuals del matrimoni són també licites en tot temps i hora. No apareix, per tant,
per què el recurs als dies agenèsics hagi d'ésser pecat. Tot el contrari: tal pràctica és una prudència dels casats davant el perill
de llur incontinència i es troba perfectament legitimada i justificada pels fins secundaris del mateix matrimoni, fts el remei de la
concupiscència. «És millor casar-se que ésser cremat» (12).
No es digui que els casats eviten el fi principal o primari del
matrimoni, perquè com hem visi més amunt, aquest acte guarda
el seu ordre i natural relació al propi fi, que és la procreació, la
qual per altra part no s'imposa a tots i cadascú.
Afegim a això que la teoria sobre els dies de fecunditat i agenèsia no era coneguda pels antics autors de Teologia moral, com
ho és avui entre nosaltres, i, no obstant, indicaven i prescrivien
algunes vegades la continència.
Ballerini aconsella que la dona proposi amb insistència aquesta
pràctica al marit per tal d'apartar-lo dels vicis de l'onanisme, i
dóna aquesta raó: «Si és permès als cònjuges, de comú acord,
d'observar una virtuosa continència; si és permès que la continència guardi o difereixi la consumació del matrimoni fins al vigèsim o trigèsim any, o fins el temps en què ja és impossible de
néixer una nova vida; si és permès l'ús del matrimoni per raó
d'altres fins (com en el cas «l'un onanista) durant cl temps d'absoluta i certa esterilitat, quan ja ha desaparegut per complet tota
esperança de fecunditat (13), i què podrà impedir als casats de
guardar la continència periòdica en la forma que hem exphcat?
Diu Tanquerey, en la seva Synopsis theol. moral (llibre de text
en alguns dels nostres Seminaris): «La pràctica que consisteix a
exercir l'acte conjugal solament durant el temps en què la concepció poques vegades té lloc, és molt diferent de l'onanisme. Tal
pràctica no és pecaminosa, perquè els consorts poden guardar continència el temps que els plagui i res no fan contra el fi del matrimoni» (11).
Capello escriu: «Aquesta manera d'obrar és lícita, com es pot
veure per la mateixa naturalesa de les coses, ja que en ella res no
es fa contra el fi del matrimoni» (15).
(12) t Cor. vn-9.
(13) Compend. Theol. Moral edit. 1880. Vol. I I , pàg. 917.
(14) Supl. ad tract. de Matrimonio. n." 43.
(15) De Matrimonio, n.0 819.
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Génicot-Salmanticenses: «Res de dolent no fan els qui, emportats per una esperança veritablement racional d'evitar els fills,
s'abstenen de la còpula quan hi ha majors probabilitats de fecundació» (16).
Altres autoritats podriem presentar; però totes consonen
amb l'esperit de la resposta de la Sagrada Penitenciaria (17) la
qual afirma que els casats que així obren en l'ús del matrimoni, no
han d'ésser inquietats pel confessor i que aquest ho insinuarà amb
prudència a aquells als quals amb moltes raons inútilment han
intentat de fer dessistir de les seves detestables pràctiques onanistes.
Ningú no digui que això no ve al cas i que està fora de la
qüestió, perquè la Sagrada Penitenciaria té solament la intenció
d'evitar el vici execrahle de l'onanisme. Kls qui diuen això no perdin de vista que la mateixa Sagrada Penitenciaria, l'any 1853, preguntada pel Bisbe d'Ainiens amb aquestes paraules: «Alguns
casats que segueixen el parer dels metges els quals asseguren no
tenir lloc la concepció molts dies del mes. ,, han d'ésser inquietats
per usar del matrimoni solament aquests dies?», respongué:
«Negativament, perquè res no fan contra natura» (18).
Bo serà també de reproduir aquestes paraules de Pius X I en
l'Encíclica Casti connubii: «No han d'ésser considerats com
actes contraris a la naturalesa els dels casats que usen el seu dret
segons la recta i natural raó, encara que per causes naturals de
temps o d'algun defecte físic, no pugui venir una nova vida».
Aquestes darreres paraules ens duen a tractar del goig cercat
pels casats en els casos de què venim parlant.
JOAQUIM MANYA
(Seguirà)

(16) InsUtut Theol. Moral. 1922, t. I . n ° 551.
117) 16 juny 1880.
(18) Citat per May rand, pàg. 52.

UN G R A N O R A D O R CATALÀ
Fra G a s p a r Esteve, O . P.
(Amb motiu del IV centenari del seu traspàs)

Per no haver valoritzat Catalunya tots els seus valors espirituals, jqué n'hi ha de feina a fer encara en aquest sentit!, no falta
qui hagi dit que el nostre poble no ha produït oradors o que
almenys n'ha tingut en quantitat molt minsa en comparació amb
ela altres pobles llatins. E l que hi ha és que en sa gran majoria
ens són desconeguts, ('.oiifesscm, però, que els períodes de decandiment d'un poble i d'una llengua no són gaire avinents per aquesta mena de floració espiritual, i el decandiment de Catalunya, com
a poble, ha durat més de tres centúries.
Amb gust faria una llista d'oradors sagrats que tingué l'antic
Convent de Santa Calarina de Barcelona, on pertanyé el nostre
Fra Gaspar Esteve. Per ésser breu no esmentaré més que uns
quants fills d'aquella Casa i del Patriarca Sant Domènec del qual
es diu en el seu Ofici, que «lucebat quasi facula» que il·luminava
com una torxa mitjançant la seva predicació. Torxes brillants
foren en la predicació el Beal Pere Cendra en la primera meitat
dé la XIII centúria, el qual, essent per a ell petites les esglésies,
bavia de predicar no poques vegades a ple camp; F r a Antoni Ginebreda del qual diu el «Lumen Domus» de Sia. Catarina que fou
«grandissim predicador i de t'ama». E n temps de Joan I fou nomenat arquebisbe d'Atenes; posseïa, cosa moll poc general en el seu
temps, una notable cultura clàssica. E l Benaventurat F r a Jofre de
Blanes, de la il·lustre Casa d'aquest nom, deixeble de Sant Vicenç
Ferrer, qui com el seu mestre va recórrer molles comarques, terres enfora de Catalunya; el P. Bafael Moner, molt gran predicador en la setzena centúria. E l P. Bebullosa, famós per la seva
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rloqüència i també pels seus escrits; el P. Ribé, cèlebre exclaustrat
de 1835, el qual amb tant de gust com profit espiritual escoltaren
els nostres avis.
Per escaure's enguany (1) el IV centenari del traspàs de F r a
Esteve, esdevinguda a la ciutat de temp, em plau escriure un
breu comentari sobre la seva actuació i ensems donar a conèixer
algunes dades de la seva vida, gairebé desconegudes, però tanmateix ben interessants per tractar-se d'un personatge de notable
relleu en la història de la setzena centúria.
Fra Gaspar Esteve, reconegut unànimement com un dels més
grans oradors sagrats d'aquell segle, era fill d'Hàbit del Convent
je Sta. Catarina de Ham lona. Cap historiador no fa esment del
oc de la seva naixença; possiblement era de Barcelona mateix,
i almenys d'algun lloc del seu bisbat. Hom ignora aixi mateix
- xactament l'any en què va néixer, però tenint en compte que fou
elegit provincial l'any 1515, en el Capitol celebrat en el Convent
de Sta. Catarina de Barcelona, i que abans d'aquesta data ja havia
estat Vicari Provincial de València, hom pot calcular la seva naixença envers l'any 1485, mica ençà mica enllà. E n les comarques
valencianes on actuà de ben jove deixà, diu el P. Diago, un bell
record de la seva predicació i del seu exemple. Aconseguí, entre
altres coses, que la Comunitat Dominicana de la ciutat d'Oriola
que estava bon xic a les afores de l'esmentada ciutat, en l'ermitori dit de Sant Pere Màrtir, es pogués traslladar al lloc on. anys
després, en temps de F r a Ferran de.Loaces, Patriarca d'Antioquia
Arquebisbe de València, fou convertit en Universitat amb els
lateixos privilegis que k s do Salamanca, Lleida, Alcalà i Vallaolid. Gràcies a l'ajut moral i pecuniari de l'esmentat Arquebisbe
dominicà, fill d'Oriola, s'aixecà un gran i bell edifici encara avui
subsistent. E n el Capitol General de l'Orde tingut a Roma en 1546
hom acceptà la creació d'un Col·legi en aquell Convent amb aquestes paraules: «Acceptem en la provincià d'Aragó, el Col·legi que
vol erigir el Reverendíssim Bisbe de Lleida (Fra Ferran de Loaees. abans d'ésser Patriarca i Arquebisbe havia estat Bisbe de
l-leida) en el Convent d'Oriola i la dotació corresponent segons
el Decret del R. P. Provincial, al qual donem plena autoritat en
aquest assumpte».
E l CoHegi-Universitat d'Oriola subsistí fins a l'exclaustracíó
(1) No he pogut consultar les actes dels Capítols on consta amb tota certesa
1 any del seu traspàs.
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de 1835. Restaurades les Ordes religioses a Espanya al segle passat, la Companyia de Jesús fou autoritzada de posar alli un Collegi de segon ensenyament. Després de la recent dissolució dels
Jesuïtes a Espanya s'ha convertit l'edifici en Institut de segon
Ensenyament. Bé podem dir que els inicis, si més no materials,
d'aquella vasta obra foren deguts al nostre F r a Gaspar Esteve.
Poc temps després d'ésser Vicari Provincial en cl reialme de
València fou elegit Provincial, com ja hem dit més amunt.
Dos anys solament manà la Provincià F r a Esteve, car
l'any 1517 en el Capítol Provincial tingut a Colliure (Rosselló) en
el mes de setembre, féu renúncia del seu càrrec, per tal de poderse consagrar plenament al ministeri de la predicació. L a predicació era la seva vocació i per ella Déu l'havia dotat de qualitats
extraordinàries que esmerçà en bé de les ànimes, sense cercar
mai la pròpia glòria ni el guany personal. Diago, que escriví la
«Historia de la Província de Aragón» uns seixanta anys després
de la mort del P. Esteve, diu unes paraules que em plau de copiar:
«Era en ella (la predicació) maravilloso y tenido en todas parles
por celebérrimo. y entre otros muchos predicadores resplandecia
como el sol entre las estrellas. Predicando de cualquier matèria
era discreto, docto y vehemente, aunque mas lo era cuando predicaba del juicio final y de la Pasión del Senor; entonces era vehementísimo y como una celestial trompeta».
Aquest historiador, sempre ben documentat, í que havia visitat
tots els Convents de la Província abans d'escriure la seva «Historia», no és pas exagerat: en emetre aquest judici no fa més
que reflectir l'opinió de la gent del seu temps i constatar les dades
que havia trobat resseguint els Arxius de la Província, especialment el de Tremp.
L'any 1520 va publicar a Boina la seva obra: «Tractatus in
defensionem ecciesiasticae immunitatis et libertalís», un volum
en quart.
Des de 1520 fins al 1521 fou dues vegades Prior del Convent
de Sta. Catarina, segons consta del «Liber Professionum» de l'esmentat Convent. Donà l'hàbit i la professió a qui sap els postulants i novicis, els quals gairebé tots moriren de pesta; entre els
pocs novicis que restaren amb vida d'aquella plaga que tant d'estralls féu en el nostre país, n'hi hagué un que després esdevingué
notabilissim: F r a Jaume Ferran, qui portat de noiet captiu de
Trípoli de Berberia a Barcelona fou batejat, i després prengué
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l'hàbit a Sta. Catarina on s'estatjava encara el caliu de tradició
raimundiana, d'afecte i espiritual simpatia envers les nissagues
aràbiga i jueva per tal de dur-les al coneixement de Crist. Un
altre cas més esclatant encara fou el de Fra Pau Cristià, cèlebre
controversista del temps de Sant Ramon, convertit del judaisme.
F r a Jaume Ferran fou diverses vegades Prior d'importants
Convents, notable lector, mestre en Sagrada Teologia i dues vegades Provincial: 1550 i 1559. És autor de l'Ofici de Sant Ramon
del qual molls anys abans que fos solemnement canonitzat per
l'Església, el Papa concedí que se'n pogués resar en la Província
Dominicana dita d'Aragó.
Acabat el Priorat de Harcelona, F r a Gaspar Esteve fou elegit,
i tal vegada fortament suplicat que acceptés el Priorat de Montalban a l'Aragó. Aquella Casa de recent fundació passava una
forta maltempsada, í es necessitava un home del talent, energia i
eloqüència del Pare Esteve, per tal d'obviar no poques dificultats,
allí sorgides, especialment amb els hereus del fundador que fins
arribaren a impugnar la propietat del Convent a la Comunitat
que legítimament el posseïa. Uns tres anys, mica ençà mica enllà,
feia que era a l'Aragó quan fou elegit Prior del Convent de Sant
Jaume de Pallars de Tremp, que amb el nomenament del nou
Prior va rebre una forta embranzida.
Feia una trentena d'anys que el venerable religiós i notable
predicador Mestre F r a Gasset havia fundat aquella Casa mercès
a l'ajut, principalment, de la noble senyora donya Teresa d'Ixar,
la qual entre altres coses regalà a aquell Convent un preciós Reliquíari que havia estat del Príncep Carles de Viana, el qual, aquest
Príncep, havia donat a la Duquessa donya Catarina de Beaumunt,
mare de donya Teresa.
Res d'extraordinari no tingué aquella Casa, els religiosos de la
qual es dedicaven a la predicació en aquelles comarques, aleshores,
segons sembla, bon xic necessitades d'operaris evangèlics, fins a
l'arribada del nostre F r a Gaspar Esteve en què va prendre una
empenta formidable, dissortadament de no molta durada per la
mort prematura del P. Gaspar. L a llavor que ell va sembrar no
va caure en terra eixorca, sinó que grellà i assoli forta brostada,
no tanta, però, com si hagués viscut més temps el reformador.
«Hizo tanto por aquel Convento, diu el P. Diago en la seva «Historia», que estuvo muy a piqué de ser uno de los mas famosos de
toda la Orden, así en el número de sus religiosos y concierto de
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ellos, tomo en letras y devoción». Ací també escau de dir que no
peca d'exagerat el P. Diago, com veurem pels projectes que tenia
i que, en gran part, hom va veure realitzats. V a canviar el nom
del Convent de Sant Jaume que tenia per el de «Schola Christi»,
perquè volia convertir realment aquest Convent en una veritable
escola de Crisi, mitjançant la predicació i l'ensenyament. E l seu
pla era que sempre hi hagués en aquella Casa setanta-dos estudiants de l'Orde, en memòria dels setanta-dos deixebles de Crist,
i Irenta-lres e studiants seglars en memòria dels anys que el Senyor
va viure en aquest món. De l'ensenyament, formació intel·lectual
i religiosa dels estudiants d'aquell Estudi n'havien de tenir cura
un Regent d'Estudis, un Presentat en Teologia, un Mestre d'Estudianls, un Lector de Bíblia, un Lector de Filosofia Moral i de
Casos de Consciència, un Lector de P'ilosofia Natural i de Melafisica i un Lector de Lògica. E n aquesta Escola hi havia d'haver
també quatre missioners, que ell deia evangelistes, la finalitat
dels quals era. dues temporades a l'any, sortir a predicar i confessar en els pobles de la muntanya de Pallars i del Pirineu. Del
seu esperit abrandat de gran fervor apostòlic- en són proves
fefaents el que un cop en marxa el Col·legi amb els quadres complets de professors i estudiants es fes contínuament vetlla davant
Jesús Sagramental, pregant per les necessitats de l'Església i del
Sobirà Pontífex com així mateix pels benefactors del Convent.
Allrament va fundar un Confraria de seglars —avançant-se de
moll a les disposicions del Concili Tridenlí— que tenia per objecte
l'ensenyament de la doctrina cristiana als petits i als grans mancats d'instrucció religiosa. A 29 del mes d'octubre de 1531 la hi
aprovà i confirmà el Provincial, i després el General de l'Orde,
Joan de Fenàrio.
Aconseguí també de l'esmentat General i del Papa que el Convent de «Schola Christi» de Tremp fos ascendit a Estudi General,
i de fet el Sant Pare Climent V i l amb data de 8 de setembre
de 1532 ho confirmà amb la seva autoritat apostòlica, i concedí a
l'esmentat Estudi moltes gràcies i privilegis tals com els que gaudien els Estudis Generals dominicans de Lleida, Perpinyà, Luxenl
(València) i Tortosa. E n el foli 280 de la seva «Historia de la Província de Aragón» el P. Diago publica íntegra la Butlla del Sant
dieu els Estudis GeGneral dominicans de Lleida, Perpinyà, Lutxent
Per la qual hom veu que en aquella Casa es podien examinar i
obtenir el grau de batxiller i llicenciat en Filosofia i Teologia i de
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Mestre en Sagrada Teologia, tants els alumnes eclesiàstics com
els seculars i que podien ensenyar en altres Universitats o Estudis
Generals les matèries en què s'havien titolat. D'iguals privilegis
gaudien els alumnes de l'Estudi General de r«Schola Christi» de
Tremp.
E l P. Gaspar Esteve, un xic somniador —lots els grans homes
ho han estat— preveia que en faltar ell, com realment va succeir,
la seva obra havia de sofrir una davallada si no tenia un sosteniment econòmic assegurat. Amb tal motiu es determinà a demanar a l'Emperador Carles V l'explotació d'unes mines d'or i argent
que hi havia a les muntanyes de la comarca. Carles V, que havia
sentit predicar el P. Esteve moltes vegades, li contestà: «(',Què
millor mina d'or voleu que la vostra boca?» No eren un refús, sinó
un bell elogi de l'eloqüència del P. Esteve les paraules de l'Emperador. L i va concedir en efecte l'explotació tal com desitjava. Però
quan havia fet els preparatius i dispendis necessaris, poc després
de començada l'explotació, va fallar el P. Esteve, puix Déu el
cridà d'aquest món per donar-li el premi dels seus treballs apostòlics. No devien ésser molt productives Ics mines, quan sembla
que hom les abandonà tot seguit.
Passà aleshores una forta crisi l'Estudi General de Tremp fins
que alguns anys més endavant el rei Felip II concedí a l'esmental
Estudi les rendes del Priorat de Manlleu, i amb aquest ajut es
pogué continuar l'obra del P. Gaspar, si no amb l'esplendor i
puixança per ell ideats, almenys amb una modèstia ben envejable
fins a la destralada de Felip V contra tots els Estudis Universitaris
de Catalunya per tal de centralitzar-lo lot a la Universitat de Cervera. Com a Estudi particular de l'Orde, continuà igualment fins
a l'exclaustració de 1835.
Els avantatges d'ordre moral i fins material de l'Estudi General de Tremp foren grans, enlairant el nivell de cultura d'aquelles
altes comarques i exiliant la ignorància i supersticions que vivien
arredossades en algunes d'aquelles afraus. Aquests avantatges es
palesen més encara en la setzena centúria pel gran perill que hi havia que s'estengués a Catalunya, esmunyint-se pels colls del Pireneu, l'heretgia protestant que tants estralls i sang causà a França.
Que aquest periU hi era, n'és una prova la creació en aquell temps
del Bisbat de Solsona, desmembrat en gran part de l'extensíssim de
la Seu d'Urgell, que les autoritats de Catalunya i el rei Felip II
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demanaren del Sant Pare, per tal de posar una major vigilància i
impedir l'entrada dels errors protestants.
Diguem de pas que si l'heretgia protestant a la setzena centúria, com l'albigesa en la tretzena, no infectà el nostre país, sinó en
una forma molt esporàdica i individual, molt és degut a l'Orde
de Predicadors que prengué possessions des de bon principi en
la ratlla fronterera nacional: Colliure, Perpinyà (Convent fundat
pel rei Jaume I en 1243, a instàncies probablement de Sant
Ramon de Penyafort, Puigcerdà i Seu d'Urgell, aquest últim per
consell de Sant Ramon, segons consta de les actes del Capítol General de l'Orde celebrat a Trèveris l'any 1266). Totes aquestes fundacions són de la tretzena centúria. Vingué després la de Pallars,
a finals de la quinzena, a completar la Unia de defensa espiritual
del nostre Pireneu, com feia observar el doctor de la moderna
Catalunya, el Bisbe Torres i Bages en la «Tradició Catalana».
Que sigui aquest humil treball cbm un homenatge a la memòria, dissortadament massa esblaimada, de F r a Gaspar Esteve, glòria del nostre pais i de l'Orde al qual pertanyé.
F R A J O S E P M." C O L L , O. P.

La santa de Florència
XVIII
(Continuació)*

L a vocació de Santa Magdalena de Pazzi. — Arribem ara a
una de les etapefl més culminants de la vida de la Santa. Tots els
antecedents i aspectes que fins ara havem estudiat en ella, no
••ren pas altra cosa que preparatius per a anar-la disposant a fi
que esclatés en un bell dia espiritual per les solituds obagues i
xardoroses del Carme.
E l procés seguit per la Santa, contemplat a través de la Fe,
és, en aquest punt, dels m é s alliçonadors.
E n el primer moment l'Esperit de Déu — que avança a pleret
' per graus — la mou, com movia S. Lluis Gonzaga (1)—vers
un monestir, el que sia, en el qual, com constatava el savi P. L e zana (2), «hom visqués amb veritable observança i, particularment, on fos servada m é s solitud».
E n el segon moment la faç radiant de la nostra jovencella i
el seu esguard divinal eren alhora en front de tres monestirs de
Florència als quals, amb colpidora coincidència, s'inclinaven la
Santa i el seu confessor (3). L'un d'ells, anomenat de la Creueta,
que era de monges Dominiques, atreia particularment la Santa
perquè la llunyania gairebé absoluta del món amb què elles vi-

m Xlgeu- el íasc· de desembre últim.
(1) Cl. Vida del bienauenturado S. Luis Gonzaga, pel P. V. Cepari. S. L.
P- I . cap. V I I I . p. 97 (Barcelona. 1891).
};> í,lda dc la Santa, pel P. Lezana (ed. castellana), cap. X, p. 32. Roma, 1648.
(Madr d 8VÍd0 de ^ MaTÍa Maa- de Pazzis· Pel p- Cepari, cap. I I I , p. 31 i ss.
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vien, li feia pensar que li seria ben faent viure-hi més unida
amb Déu.
Un altre monestir, el de les monges de Santa Clara, li arrossegava encara el cor, car la pobresa i menyspreu del m ó n que
s'hi observava li sadollaria, sens dubte, el fort desig que sentia de
patir per Jesucrist i de viure humiliada.
E l terç i últim monestir a què la Santa també s'inclinava era
el de les Carmelites Calçades, perquè alli les monges combregaven
tots els dies, i ella vivia, com ja havem vist, en gran fam del
Santíssim Sagrament.
Després de l'anàlisi que havem fet de la vida sobrenatural de
la Santa fàcil és concloure vers quin d'aquells tres monestirs l'Esperit de D é u la decantaria.
Remarquem de bell principi que, per la seva estructura sobrenatural, era impossible que Déu l'emmenés vers aquella Santa
que, com dèia la famosa clarissa Picarda Donati,
...alia cul norma
al vostre mon lla jus se vest e's vela (4).
E n aquest sector floridissim i singularment gloriós de l'Església
hom ret un culte especial, per bé que mitjancer, a la senyora
Pobresa, la qual hi és viscuda en dues etapes espirituals ben diverses.
L a primera, ideal, és de menyspreu i d'humiliació de l'ànima
que es veu reduïda a l'esfera social m é s abjecta i hi va sojornant
en gradual despullament i nuesa de les coses terrenes.
Regula conflata. paupertas sancta renata.
Buida, cada vegada m é s , del m ó n , atreu alhora dins ella una
creixent invasió de l'Esperit Sant, acomphnt-se aixi en aquest
radi aquella llei ja consignada en el Gènesi (I, 2 ) : L a terra,
emperò, era informe i buida... i l'Esperit de Déu es movia
sobre les aigües; i en el Salm L X I I , 3: E n terra deserta i intransitable i sens aigua, així apareixia en la teva presència en el santuari; i espiritualment entenedora en aquella altíssima i gràvida
exclamació de Job (I, 21): nu de mancaments he aparegut al
món espiritual de l'Església, nu he de tomar a la meva terra
(4) Paradiso, III, 98-99 (La Comèdia de Dant Alíighier, trad. de Andreu Febrer, pàg. 16, Barcelona, 1878).
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que és el Paradís. Moment, durant el qual, l'ànima, a mida que
avança, va perdent l'aspecte penitencial i de classificació per a
anar prenent l'afrós i suggestiu de víctima i determinar per mitjanceria de les ànimes de vida activa la salvació de molts (5).
E n arribar a aquest punt bé cal que el lector sospesi i consideri l'abast espiritual del següent text de la M. Santa Clara,
efusió tota gemada del seu cor: «Que res no s'apropiïn les Germanes; ni casa, ni lloc, ni cap cosa, sinó que. com a peregrines
i forasteres en aquest món, servint al Senyor en pobresa i humilitat, enviïn a demanar almoina confiadament. Ni se n'han de
donar vergonya, car el Senyor es feia pobre per nosaltres en
aquest món. Aquesta és aquella excel·lència de l'altíssima pobresa que a vosaltres, caríssimes Germanes meves, us va instituir
hereves i regínes del reialme dels cels, us va fer pobres de béns
temporals i us sublimava en virtuts» (6).
Així, per aquests viaranys, les ànimes que marxen fidelment
en seguici de la santa Pobresa són de mica en mica replegades
per l'Esperit Sant vers llur punta suprema, seu, com havem dit
abans (7), especialissima de Déu, sentit i comprès com a Amor
que viu el sacrifici de la Creu i esclata a dojo en delitoses sorgents de Caritat, d'expoliació passiva i d'humiliació. Per això
constatava el Beat Tomàs de Celano en la seva Llegenda de Santa
Clara: «Tenia clavada i fonamentada la flor i atenció de l'intern
desig en la divina Llum» (8) i és prou coneguda l'amor ferventissima que la Santa tenia a la santa Creu, a la Passió í a les santes Plagues (9).
1 aquesta és la segona etapa de la santa Pobresa i com la seva
suprema glorificació aci a la terra. E n la primera, marxa l'ànima dins l'amor vers l'Amor, sostinguda en el martiri lent d'una
progressiva nuesa. E n la segona, però, i a semblança de nostre
(5) Deia S. Francesc: «Sunt multi fratres... qui quum populo praedisaverint
et noverint aliquos inde aedificari vel ad paenitentiam convertí inflantur et extollunt se de opere et lucro alieno... et nihil sibi secundum veritatem operati
fuerint, nisi tamquam instrumenta illorum per quos vere Dominus huiusmodi
fructum aequisivit, nam quos credunt per scientiam et praedicationem suam
aedificari et ad paenitentiam convertí, Dominus orationibus et lacrymis sanctorum pauperum humilium et simplicium fratrum aedificat et convertit, licet ipsi
sancli fratres ut plurimum hoc ignorent, sic enim est voluntas Dei ut illud
nesciant ne inde valeant superbire». Speculum Per/ectúmis, p. IV, cap. LXXII.
(6) Regla de Sta. Clara, cap. VIII. Hom pot consultar el text original en el
Bullarii Franciscani Epitome. del P. C. Eubel, O. F. M. Conv. p. 251 i ss. (Quaracch.i 1908) i la versió castellana en qualsevol Constitucions de les Clarisses.
(7) Cf. n." 89 de LA PARAULA CRISTIANA, maig de 1932, p. 415 i ss.
(8) La Legenda di Santa Chiara d'Assisi, cap. XIV, p. 42, ed. de 1925.
(9) Ib., cap. XXI-XXIII.
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Senyor Jesucrist, torna roent d'Amor, amb la faç macilenta i
amb aspecte plenament victimal. Fruïa Santa Clara contemplant
els mossos de pa que li eren duts d'almoina; cortrista restava ella
davant els pans sencers que alguns fidels li trametien (10); joiosa rentava i besava els peus de les seves monges (11); però, dins
aquest panorama sublim d'abjecció, provocava l'Esperit Sant
grans incendis (12) que lot ho arrossegaven (13).
Per tal, l'ideal definitiu de les monges Clarisses consisteix a
viure sobre si i murallades alhora i com protegides per una extrema pobresa, fita que exigeix ànimes sobrenaturalment amarades de aquella nobilissima coratgia representada amb tanta de
vivesa en el rostre i el posat de la Santa Clara atribuïda a Cimabue, pintada en el Iransepte de la seva basílica d'Assís (1283), i
en el magnífic fresc de Simone Martini (1285 ?-l344) (14) de la
basihca inferior del Sacro Convento de la mateixa ciutat; coratgia divinal que, per comanda de la mateixa seràfica Mare Santa
Clara, transportaven a Barcelona Santa Agnès Peranda d'Assís i
Santa Clara de Gènova (15).
Segons ja veurem ben aviat, no era pas el sojornar sobre
si la fórmula precisa i plena de la vida sobrenatural de Santa
Magdalena de Pazzi. Bé ens cal, doncs, abandonar aquest sector espiritual i adreçar-nos al dominicà, regió essencialment lluminosa, presidida per la misteriosa estrella del front de Sant
Domingo
celi amorós amant
de Crestiana Fe... (16),
í que tan bellament contrasta amb la fillada de Sant Francesc. Reproduïm ací aquells tan sabuts versos del Dante:
Tot fo la un seràfic en ardor,
L'altre'n terra per sapiença fos,
De querubica lum un resplendor. (17).
(10) Ib., cap. X.
(11) Ib., cap. IX.
(12) Cf. Floretes de S. Francesc, versió catalana de Josep Carner, cap. XV,
p. 56 i ss. (Barcelona, 1909).
(13) Llegenda citada, cap. XTV.
(14) Cf. Sainíe Claire d'Assise, per M. Beaufreton, París. 1925.
(15) Cf. Sanía Inés Peranda de Asis y Santa Clara de Janua en Barcelona,
per Pablo Vinyolas, p. 15, Barcelona, 1930.
(16) Paradiso, XII, 55-56 (trad. cit, p. 468).
(17) Paradiso, XI. 37-39 (trad. cit, p. 461).
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Sojornen en aquest sector i com en reialme propi les ànimes
que, altres que sien, viuen en si, dins el marc d'una lògica perenne, no perden mai el contacte amb si mateixes, i marxen en seguici de la Llum fent-ne alhora un culte raonable (18) a la Divinitat.
Tot és ací serenor, simplicitat i equilibri, qualitats sempre
albiradores i permanents que veiem projectades en totes les manifestacions dominicanes i particularment en l'organisme de les
Dccretals, ou ambdues Summes, en els frescos del Beat Angèlic. Qui no es recorda amb emoció del St. Tomàs d'Aquino de la
Coronació de la Verge pintada per aquell artista, en contemplació serena, racionalissima i profundament joiosa, del tarannà sistemàtic i diàfan de la Vida espiritual de St. Vicenç Ferrer i del
Libro delia Dottrina dc Santa Catarina de Siena, o de la ponderació i simplicitat lluminosa i equilibradissima de Santa Maria
de la Minerva de Roma, i l'ms de Santa Catarina de Barcelona? (19).
L'ànima genuïnament dominicana, influïda i enlairada que
sia per la vida sobrenatural, viu sempre en el marc humà i lògic
de les coses, en la seva interpretació més justa. Les antigues Conslitucions dels Frares predicadors—per què no dir-ho?—en són un
monument clàssic. Les fórmules oficials cientifico-acadèmiques
de l'Ordre reverberen una placidesa interna i un sentit de justesa que ultrapassen la mateixa brevetat. Posem uns pocs exemplars. Per tal de regular les discussions escolàstiques, diu una
Constitució: «Llavors que un proposa o pregunta quelcom, callin els altres a fi de no destorbar aquell qui parla» (20). I la resolució del Tribunal que ha de jutjar sobre la capacitat d'ensenyar d'aquells que pretenen el magisteri, ha d'ésser redactada en
aquests termes precisos: és, o no és, al nostre judici, apte per a
ensenyar (ib. cap XIV, § V I I ) . Segles a venir el gran teòleg dominicà Bànez es farà ressò viu d'aquesta llei de simplicitat escrivint: És supèrflu dir amb dues paraules allò que es pot dir amb
una de sola.

'18) Rom. X I I , L
ÜHí £f- Sanlo Catalituí, per Adrià Casademunt, Barcelona. 1886.
ma 1690)
tÍtUt'0neï FF' 0rd" PraedicatoruTn· dl51- II· ^P- XIV· 5 V11 (Ro-
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Les antigues lleis do les religioses Dominiques segueixen també aquesta trajectòria, amarades com són de ponderació i de sentit humanissim.^ «Tot d'una, diuen, que sentin la primera campanada os llevin amb madura pressa» (cap. I ) , i en regular el modo
de recitar l'ofici Divi ordenen que «de tal modo sia recitat que
los Sors no perdin la devoció i de cap manera no es trobin dificultades les altres coses que ois cal fer». E l cap. X V enclou un text
tan simptomàtic i artístic alhora que el volem transportar ací tal
com apareix en l'original: «se ad cameras contineant ut oculos
sublimes non habeant... quid orent, et quam silenter ut alis rugilum non faciant».
E l mateix s'esdevé en fullejar l'auri tractat De Vita Spirituali de St. Vicenç Ferrer, dens i particularment suggestiu en aquest
punt (21). Però no cal pas insistir més.
Tant com de la franciscana, divergeix la psicologia del sector
Dominic de la del Carme.
E l dia 5 d'agost de 1586, Santa Magdalena de Pazzi, trobantso on èxtasi, escrivia una carta (22) a la gran Dominicana Santa
Catarina de Ricci invitant-la ardidamont a col·laborar en la tasca
de reforma que ella es proposava. «Vulgueu—li deia—o carissima mare meva, ésser coadjutora: Vulgueu, o carissima mare
meva ésser coadjutora meva en manifestar l'obra de tanta importància i agradable a Déu». L a Santa de Florència, impulsada
per l'Esperit Sant, escrivia, per la seva part, sengles cartes al Papa
Sixte V, als Cardenals, a l'Arquebisbe de Florència, i a algunes
Superiors d'Ordres Religiosos. Però Santa Catarina de Ricci responia a aquella Santa on uns termes plenament reveladors de la
psicologia Dominicana: «Sé bé que si no voleu anar equivocada,
altra cosa millor no podeu fer que consultar-ho tot amb tota humilitat al Pare espiritual i seguir el seu consell». Una mateixa
llum, un mateix foc, a través de dos plans espirituals ben distints, com aquell que abrandava els cors, en si tan diversos, de
St. Francesc, i de St. Domingo el qual—com ja és sabut—invitava un dia el seu sant amic a fer dels Predicadors i dels Menors
un sol Ordre.

(21) Ha estat publicat per la Casa P. Lethielleux de París (1924) amb una
versió francesa del P. M.-J. Rousset. O. P.. i es troba extensament explanat en
el Direcforium Asccticum del mateix P. Rousset (Herder, 1893).
(22) Ha estat publicada en l'obra S. Maria Maddalena de Pazzi, de R. Cioni.
(Biblioteca dei Santi, p. 254, i ss., vol. 24). Milano.
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Santa Magdalena de Pazzi es sentia moguda a viure, i vivia,
fora de si. Tal és l'ideal suprem i la fita de les solituds del Carme. Per això, atreta particularment per la Comunió diària que
tenien les Carmelites Calçades de Florència, es decidia la Santa
a prendre-hi l'hàbit. Viure negada i transformada en la mar immensa de la Divinitat era la seva llei. Però de tot això en parlarem, si a Déu serà plaent, en el pròxim article.
Pere M. BORDOY-TORRENTS, Prev.
(Seguirà.)

CRÒNIQUES DE L'ESTRANGER

DE

F R A N Ç A

De M . André Tardieu a la deflació
La missió d'un cronista no és pas, per definició, la n a r r a c i ó dels
fets; però, posat que té per comesa de reflectir els guspireigs que provoquen els esdeveniments, o certs homes, dintre les ànimes, i h a de donar
compte, també, dels sedasseigs? Les xafarderies poden comparar-se, en
relació amb les llums veritables dels fets històrics, a una mena de focs
artificials o, si voleu, de focs follets. EI millor és prendre nota de tot,
i el lector que jutgi.
Doncs si, les festes del jubileu del rei d'Anglaterra han desvetllat un
interès enorme entre la plebs francesa. Els diaris iUustrats, el mateix
dia de les cerimònies a Londres, publicaven fotografies molt grans transmeses pel procediment magnífic, degut a un investigador francès, de la
televisió. I jo no hauria donat crèdit a la nova que corria als voltants del
Ministeri de l'Interior, si no hagués fet una enquesta pel meu compte
entre la gent de condició humil. Hom secretejava quina policia havia
informat l'Interior que la vista i la descripció de les cerimònies angleses
havia fet tantissims reialistes a F r a n ç a , que el ministre, alarmat de veure
com els francesos es tornaven reialistes, ni que fos reialistes anglesos,
havia donat ordre als diaris sotmesos al seu vet que s'abstinguessin de
tota publicitat monàrquica baldamenl fos aliada! El cert és, d'una banda,
que nombrosos botiguers, porters, empleats i empleades exclamaven, en
veure l'entusiasme anglès pel monarca: «Això si que és bonic! Si més no,
els nostres veïns poden adorar un personatge. En canvi, nosaltres, quan
Lebrun es trasllada a Longschamps, no podem confondre'l de cap manera amb la República. Perquè la nació fos encarnada en un home
caldria que el més humil dels seus súbdits tingués temps almenys de
fer-se'n ben capaç, i , malgrat el cinema i els fotògrafs, el mandat presidencial, que dura només set anys, és insuficient. Els anglesos estan de
sort; ells tenen un ideal». D'altra banda, hi ha també que els diaris,
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després d'haver començat a conlar-nos hora per hora totes les cerimònies, s'han aturat abans que aquestes finissin.
El Govern, a la tornada de Moscon on ha signat un Tractat d'Aliança,
no autoritza pas d'una manera oberta la propaganda soviètica. Em direu
que això no impedeix que el partit comunista hagi aconseguit guanys
notoris, tant en les eleccions municipals com en les eleccions als consells
generals. Això és certament una prova que la propaganda comunista pot
treure fruits i , per tant, justifica el lenior del Govern de veure generalitzar-se aquesta publicitat. El filòsof no ha de retenir d'aquest segon
aspecte de la passió popular sinó la consideració següent: el poble, que
no està poc ni moll disposat a embarcar-se per una paròdia de Rei d'Anglaterra a França, sembla propens a apassionar-se per una instauració
dels soviets a Paris.
La frase de l'home del carrer, això és. que el poble necessita un ideal,
és jusla en si, però mal expressada. El poble, cap poble, no ha perdut
el seu ideal. Però el que manca — almenys al poble francès, en aquests
moments — és una concreció del seu ideal. La minoria francesa que somia amb una autoritat, parlamenlària altrament, d'un Cap d'Estat a la
manera de Jordi V, i la pobhnió força més nombrosa que voldria que
s'establis a França la disciplina de la ü . R. S. S., volen dir, amb aquest
manlleu a l'estranger d'una fretura francesa d'ideal, el buit en què es
troben pertocant al règim. Allò que ha estat traduït amb infinita complaença per Daniel Rops: la trifulga que passen els francesos d'avui
prové del fel que la República s'ha mostrat tan distanciada dels principis
catòlics, que ha deixat enfangar el pais en el materialisme; aquesta tesi
que ha situat entorn de: Aíorí, gu'as-lu fait de la vicloire? (Plon), només
toca un aspecte del problema. La matemàtica i perfeccionada administració de l'anticlericalisme a França al començ d'aquest segle féu desprendre de la República la gran categoria de persones que, tot i ésser
indiferents a la forma de règim sia el que es vulgui, no se sentien dissortats per tal com els restava una raó moral de viure, una compensació
a llurs penes, una esperança en el treball, una certesa en la justícia més
d'hora p més tard: la Fe. La tolerància, per part de massa governs, de
mestres que han sembrat la llavor de l'ateisme, ha deixat espletar amb
massa ufanor una generació d'incrèduls perquè de cop i volta i sense
ningú ajudar-los-hi els descontents del règim s'adonin que tot embafament
polilic lé un refugi: la religió. Aquests desemparats, incrèduls per educació i en avanl per babitud, no han servat sinó un darrer respecte mins
" un darrer temor lleu a l'esguard de l'Estat (per lal com aquest perilla
o de proporcionar-los funcions lucratives o d'obligar-los a la guerra),
com és natural, han demanat a llur darrer idol, l'Estat, que vulgui
alimentar aquesta suprema reserva de l'home, sense la qual recorreria al
-suïcidi: el seu ideal. Testimoni imparcial com sóc, he de dir que el 6 de
febrer del 1934 ha estat més que res una multitud que s'adreça a l'Estat
Per tal de demanar-li justícia contra els seus propis monibres, moltitad
quasi ridícula atès el sentit que justamenl anava a demanar a uns parlamentaris, que sabia compromesos en un escàndol, que fossin inflexibles
contra aquells dels seus components que eren niés tarats! En això hi ha
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una prova certa que l'ideal no ha abandonat mai el poble i . sobretot, que
la gran majoria, republicana del poble francès, incapaç de conhortar-se
recorrent a la religió, esperava de l'Estat-idol que l i donés un nou
evangeli republicà. Aquest estat d'ànim del 6 de febrer es troba explicat
admirablement en el llibre que acaba de publicar-se: Au temps des assassins, per René Vincent (Rédicr). Però cal veure'n les conseqüències.
Aquesta marxa vers el cap nacional, ja sia aulòcrata o bé col·lectiu, que
es tracti de l'embranzida de IDI Un poble cansat de l'anarquia com els
italians de la marxa sobre Roma, o que es tracti de l'aplec pacífic dels
anglesos entorn de llur sobirà ran del seu Jubileu, tradueix una esperança i és, fel i fet, la demanda que es corregeixi o renovi la Constitució
Nacional, és a dir, la sèrie d'avantatges que confereix als ciutadans la
carta que els uneix amb llur govern. A F r a n ç a , com que el 6 de febrer
fou seguit de l'escamoteig de responsabilitats i de sancions pel Govern
Doumergue, i no donà lloc a cap revisió de Constitució, la multitud, que
en 1934 era unànime, s'ha dividit a poc a poc en tres clans d'impòrtància desigual.
Q primer, minoritari, ha desvetllat entre els ciutadans sedegosos
d'ideal la tipificació de l'ideal en un Rei.
Kl segon, que creix més i més cada dia, ha posat el seu ideal en la
depuració violenta soviètica.
Resta la part de ciutadans que treu el seu sosteniment d'un estat de
coses desordenat que es prolonga cada vegada m é s : els beneficiaris de
la república radical-socialista. 1 aquests últims tampoc no estan mancats
d'ideal. Sinó que el conceben com els creients iconoclastes s'afiguren
llur Déu: un xic informe, impersonal, com una mena de teoria filosòfica
no gens a posta per a ésser encarnada. Ara bé, la Història ha demostrat
sempre que aquesta llei de creients mancats d'imaginació serveixen una
religió fràgil, poc resistent a les invasions irreligioses, comprenent-hi
l'ateisme, i que si fan fidels a les èpoques de vida fàcil, de prosperitat,
minven quan el temps de la decisió, de les .reformes, truca a la porta.
És això el que s'esdevé a França. Els conformistes radicals-socialistes
segueixen governant per la força adquirida, però, incapaços com són
d'elaborar un pla de reformes serioses, es troben completament indefensos davant els requeriments cada vegada més precisos i de més en
més imperiosos dels descontents.

* **
Ks per això que suara queia el Ministeri: perquè no tenia la llibertat
de prendre partit en un debat que no admet tergiversacions: en la qüestió financera. Pot prolongar-se la vida d'un govern bo i ajornant el
moment en què s'hauran de disminuir les pensions dels antics combatents, les pagues dels funcionaris antics, les economies indispensables,
però no quan l'agiotatge ha produït dubtes (inversemblants!) entre els
cuitadans sobre la seguretat d'una moneda absolutament sana i que reposa sobre una base de més del 80 per 100 d'or! La república, en la
seva forma radical-socialista, creia haver sobreviscut a la condemna que
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va colpir-la el 6 de febrer del 1934. Politicament. i posat que no s'ha
produït cap pertorbació al carrer, semblava que tenia raó. Però, com
que no ha sabut esmenar-se, refortnar-se i , sobretot, redimir-se, ha deixat
l'oïda dels ciutadans atenta a les sirenes més temibles del modernisme:
la gent que no us parla mai de política, però que us insinua coses que
us duen a fer política, els agíotístes que us fan dubtar de la tradició
més sana, més proverbial, relativa a la llei econòmica que vol que el
patró d'una moneda sigui la mateixa quantitat d'or en barra que la
garanteix en el soterrani del seu banc d'emisió. Ei govern radical-socíalista. per haver pecat contra l'esperit, per haver pecat en altre temps
contra -la religió, s'ha imaginat que els seus adversaris no eren sinó els
seus propis administrats. I ha ordenat a la seva premsa que no lloés
més les festes réialistes de Londres, i que no pintés amb massa delit les
benaurances del paradís soviètic. No s'ha adonat, o no s'ha volgut adonar, però, que havia deixat entrar, i fins havia acollit favorablement, el
seu pitjor enemic: l'agiotísta. Fora de França també el coneixen. Fou ell
qui provocà la desvaloració del franc belga, dient que havia d'ésser el
remei de tots els destrets. Els belgues ens en podrien il·lustrar... És ell
qui a hores d'ara s'aferrissa amb el florí, amb el franc suís. És ell qui
afirma que té entre els seus projectes la disminució de valor adquisitiu
de la pesseta, és a dir, la manera segura de provocar pertorbacions a
Espanya.
A F r a n ç a , l'agiotísta ha clivellat i somogut en certes ànimes senzilles
i en certs cervells sense cultura internacional, sense cautela política, la
certesa que quan hom té una moneda sana, no convé de cap manera
lliurar-la als jocs de l'especulació. Desgraciadament, tota aqueixa part
de gent moderna que s'és abandonada a la vida fàcil, sense pensar en el
demà, dels gaudís immediats; aqueixa gent que no s'està de res, que
menysprea la propietat familiar, camp o casa; aqueixa gent que rodola
d'hotel en hotel, desertora de tota obligació social, que es trufa cínicament de la moral; aquests vagabunds no demanen sinó una cosa, i és la
depreciació de la moneda. Si de cas ells tenen un deute de 50,000 francs,
el redimiran quan. gràcies a la depreciació, no els en costi més de 25,000.
Aquesta gent és la que hipoteca el seu propi, sí es dóna el cas que encara
li'n resta. Per ells, els deutes, sempre esdevenen guanys. Per això llur
ideal no pot encarnar-se sinó sota la forma de la dea fortuna.

* **
iEs sacrificarà el treball fatigós de l'obrer d'ínfima condició que ha
posat de recó alguns dinerons i que aixi es trobarà que se l i redueixen
a la meitat, posat que l i seran depreciats? ^S'abandonarà al carrer el
funcionari retirat, la pensió del qual ja no bastarà per a comprar pa í
per a vestir-se? El rendísta. que en compte de divertir-se, d'engreixar
el vici en una forma o altra, ha deixat els seus diners a l'Estat, o a empreses de treball, ies trobarà amb títols de renda l'interès dels quals no
li permetrà ja ni morir de fam? La desvaloració és el crim fatal d'una
tradició de governs ateus que, com que no han tolerat mai que es beneís
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un bressol, encara poden comprendre menys que l'ombra de la creu de la
lomba familiar faci sagrat el patrimoni i doni al seu possessor, que sovint
cl conserva amb veritable heroisme, drets sobre el vagabund, el platxerlós desarrelat, és a dir, el lliurepensador de què coneixem tants exemples: gent arrodoladissa. arribada sovint als honors i als profits atorgats
per aquesta púlrida democràcia després d'haver abandonat la dona i els
fills. Podrien donar-se els noms...
Com pul veure's, la qüestió d'inflació o de deflació DO és poc ni molt
del domini financer. Pertany completament a la moral. És l'últim atac
i— aquest camí vital — contra les persones que encara creien en la noblesa de la tradició familiar, en la terra patriarcal, en la llar que hom
embelleix cada dia un poc més i en la qual una mà emocionada amoixa
la poltrona on expirà una àvia, en el temps en q u è les manetes d'un
infant malden per atènyer aquest boci de fusta santificada pels anys i
que una calor humana i familiar no han deixat mai de gomboldar amb
la seva escalforeta.
De manera que assistim a l'espectacle còmic — i tan tràgic que é s ! —
de veure parlamentaris que. sentint llur vida realment amenaçada, miren
de desfer-se del ramal parlamentari culpable. Heus aci François Pietri.
cl qual cerca en el passat un remei per al mal present. El seu gros volum
de més de 300 pàgines: La Réfoïpte de l'Éltil aa XVIIIt stécle (Ed. de
França) examina les iniciatives de Lluis XV, del 1789, Iotes Ics tesis dels
governants que, davant l'amenaça i les necessitats de crisis econòmiques,
s'esforçaren a desencallar l'Estat. iCom és que Pietri. quan va ésser
ministre, no proposà el remei que ara ofereix d'una manera tan literària
i històrica?
I n historiador, Jean Jacoby, anuncia: La guerre rouge est declarée
(Ed. de França). Aquest llibre insisteix a demanar si hi ha cap mena
de p r o p o r c i ó entre les forces de propaganda dels soviets i la força pura
i simple de llur exèrcit militar. En resum, i p o l interessar a una república
d'aliar-se amb els soviets?
Però aquests exàmens de consciència de professionals de la política
són superats pel crit que. aquest mes, envaeix les vitrines de les llibreries. L'antic President del Consell André Tardieu ens adverteix que som:
Sur la pente (Flamraarion). H i ha, no cal dir-ho, una bona part de justificació. Gom és sabut, l'autor tracta dc demostrar que, si més no, ell
no ha estat mai embolicat en l'afer Stavisky. Un lector estranger trobarà,
en la mateixa confessió de l'autor, les raons de força actes de política
internacional francesa durant molts mesos. Hom s'adonarà que abans els
ministres esperaven que fossin completament arreconats de la política
per publicar Ihirs memòries, quan aquestes no eren púdicament pòstumes. En la nostra època, el temps va tan de pressa que indubtablement
aquests senyors tenen por d'ésser oblidats quan vingués el moment de les
lostes confidències... André Tardieu ret homenatge a la política alemanya, remarcant que la seva tradició, de Bismark ençà, és «de d i r prèviament la veritat». Del punt de vista nacional, facilita una xifra: el francès
paga en 1934 més impostos que en 1930, car ha de compensar una disminució de renda nacional que puja als 80 mil milions. Mostra els greus
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errors comesos amb lleis criminals sobre el blat, el vi i . en f i , tota l'agricultura. Hom desitjaria que aquesta requisitòria anés seguida d'una
condemna. Hom voldria que Tard ien deduís com a conclusió que la
causa de tol això deriva d'haver admès al poder gent que, en compte
de posseir terres, cases, una llar, no són sinó vulgars agiolistes que
especulen amb els diners dels altres... Quant a les opinions de Tardieu
sobre la democràcia, renuncio a copiar-les. Sembla increïble que sigui
un ministre republicà qui les ha escrites.
Diria's que allò que sobresurt d'aquest llibre és que un dels principals
Presidents del Consell de la I I I República la condemna com ningú. I això
confirma el que dèiem suara, situant-nos per damunt de les consideracions sempre passatgeres sobre els règims: lot govern ha d'alimentar
l'enlusiasme i personificar l'ideal sospirat pel poble. Kl que condemni la
república, a França, en la seva forma radical-socialista, no serà perquè
l'hagi enderrocada un altre règim, ni una lluita d'altres déus, sinó perquè el poble acaba de descobrir que allò que havia pres per un temple
erigit a la cosa pública no era res més que un simple magatzem de
vanitats i d'interessos, un soterrani de banc sense cap divinitat. El
poble té horror dels temples buits. Jo no sé sí l'esforç destructiu intentat
avui pels antics ministres d'aquesta república radical-socialista era necessari. Klla ja eslava a punt de caure sota el pes dels propis pecats,
i l si fos que els seus grans sacerdots, en veure que les parets van esquerdant-se, han cuitat a posar-se la túnica d'una honestedat perfecta per tal
que el poble no confongui els servidors del fals culte amb les mentides
de la doctrinal Covardia o prudència...
El mateix fenomen es produeix a Grècia, i em sorprendria no poc
sí, a primers de juliol, quan sortiran al públic aquestes ratlles escrites a
començaments de juny, no vèiem ja aquella nació sota un règim que
ofereixi a un ideal tenaç la divinitat flamant, o restaurada, d'un cap
únic, tanmateix responsable i tradicional. Car el mateix fenomen de
fretura d'encarnació de l'ideal ha provocat allí els regirons de tots coneguts, i el país és favorable per tradició, més que cap altre, a les deïficacions.
El poble té horror dels temples buits.
ADOLPHE DE FALGAIBOLLE

Crònica Occitana

Lo moviment regionaliste s'espandis dins tota la Fransa e mai que
mai en Occitanla. Se sentis un bezonh populari de se sarrar al entorn
del cloquièr mairal sens qu'açò pòsque portar dòl al ensemble dels
païzes francezes. D'unis sinnes que son pas mesorguièrs mòstran mai
que tol lo trabalh que se comptis. E d'albors, Paris el-mèmes qu'a sucat
de lònga la mezola de las provincias, per se reviscolar e se donar de
vanc. azenga dins sa cinta de fèstas provincíalas ont las vièlhas costumas e los vèstits d'un còp èra son al onor.
De tot caire s'auzis parlar que de fèstas provincialas, mas se pòd
dire qu'es encara Occitanla qu'es al p r i m i è r reng dins aquel bolegadis.
Deu acò, al solide. al Felibrige que sas escòlas son espandidas un pauc
pertot sui terraire occitan, servant ambe son mescladis de modèrn e
de tradicional lo milbor del èime populari. Lo sinne de familha, com a
dich Mistral, la lenga, ten dins la bona dralha un moviment que se
podria de còps escartairar. Es pas per res que los felibres an volgut
d'abòrd mantene la lenga. Lo miracle de la respelida se farà amb ela
perquè fóra d'ela res de seriós se pòd complir.
...Podèm pas aici donar un reson de tot só que s'es facb de bon
dins totas las provincias de lenga d'Oc. S'òc voliam far, auriam pas
pron de plasa per parlar un bosinèl dels libres e de las revistas. Praco,
podèm pas mancar de sinhaiar que lo l*r de mai l'Acadèmia dels Jòcs
Florals de Toloza donèt son prètz de dèts mila francs al libre occitan
d'En Paul-Emili Grenier «La dona al unicórn>. Podèm pas tant-pauc
demembrar de dire quicòm del festenal annadièr del Felibrige, la Santa
Estèla. que se tenguet ongan à Clar-Monf l'Eraut los 8, 9. 10 e 11 de junh.
Aqui se nomèt tres novèls majorals per remplasar de mòrts e demest
elis lo majoral catalan canonge Bonafont que l i succedls d'ara en-là
lo profesor Joan Amade, profesor à la Facultat de Mont-Pelbèr. Aqui
s'estrenèt tamben lo «Bòsc de Santa Estèla» plantat suls penjats d'una
sèrra de vèrs Sanl-Adornin, en remembre dels felibres mòrts per la
Pàtria al cors de la guèrra de 1914-1918. I parlèron lo cònse de SantAdornin e lo capolièr del Felibrige. I cantèt lo «Cant de la Copa» lo
majoral Anfós Arnant, capitani de la Nacion Gardiana, que cap à Catalonha lansèt la d a r r i è r a estròfa dins un grand moviment d'eslrambòrd
frairenal:

CRÒNICA OCCITANA

39

Pèr la glori dóu terraire
Vaulre enfin que siàs counsènt.
Catalan, de liuen, o fraire,
Goumanien toutis ensènl (1).
Per que se serve lo remembre d'aqucla glorificacion, Calenduu a consacrat son numerò de junh à-n-una pichòla antologia dels felibres mòrts
à la guèrra. Dins un quarantena! de pajas, verses e pròzas se mèsclan
d'òmes que serien estats d'afogats aparaircs de nostra Cauza santa. En
bojant lor sang per Fransa l'an tamben bojat per Occitania e mai que
mai lors noms se vénon ajustar à la tonga tièra de nòstres martiris. Aquel
numerò de Calendau es de conservar pietozaraent dins la bibliotèca còsta
los librcs ont es contada la sannoza istòria albigeza que Calendau tamben
i a consacrat dins son numerò d'abrilh una meza al punt requista jos la
sinnatura d'En Pèire Azéma.
Dins aquel article titolat «Los tres albigismes» lo valent majoral
clapasièr dona las razons prigondas qu'abèm de nos reclamar sempre
dels Albigezes quora se parla de la Pàtria occitana. Es qu'à l'albigisme
religiós qu'es de regretar e que debèm fòrabandir s'ajústan l'albigisme
literari, un pauc ncsci. e l'albigisme polític que nos deu interessar solet.
D'un mòt coma de cent. l'albigisme polític es lo simbèl de la rezistensfl
felibrenca al poder centralizaire.
—Dins «Le Fédéralisle». revista de lenga franceza qu'espells un c ò p
cada tres mezes, DÒstre jove amic En Marcèl Carrières. a publicat un
estudi: «L'Occitania, minoritat francezat ont i a de bon e de mens bon
mesclat d'unas errors de detallis que vénon de sò que los joves vòlon
anar trop rabenlament sens s'asabentar dins sò qu'an fait lors dabancièrs. En Marcèl Carrières es d'aquela tièra de redactors del jornal
-Occitania- (òrgan de la joventut occitanista) que son afogament l i fa
de còps pasar l'òsca. Se comprenem que calgué dins nòstre sècle d'electricitat un pauc adobar la vièlba formula: <S'es pas uèi. serà deman», cal
pas p è r d r e de vista que lo que s'afana de tròp risca de se prene los pèds
dins totis los trabucs. E es pas acò que pòd faire abansar plus vite.
—Lo Colètge d'Occitania qu'a grclhal dempèi uèit ans sui terraire
lengadocian e qu'es bailejat pel valent majoral abat Salvat, ven de tancar
sas pòrtas ambe lo mes de junh. Se sab que dins aquel colètge modèrn
los debers se fan per correspondència. Se n'es corregit ongan un pauc
mai de tres mila, sò qu'es de segur de bon treballi per l'espandiment de la
lenga e de las idèas nòstras. Los criticaires del Felibrige que dizon que
s'i parla de tròp podran pas res dire aqui desús perqu'al Colètge s'escriu
mai que se parla. E ara s'alestison los corses annadièrs de vacansas de
Ripòll ont lo nòstre Salvat acompanhat del senhe profesor Thomàs, de la

(t) «Lo Cant de la Copa» es lo que faguèt Mistral en 1867 per gratnaciar
los patriòtas catalans de la Copa d'argent escrinselat qu'elis l i abian donat en
seguida de l'aculhensa facha en Avinhon al trobaire Don Vitor Balaguer. Lo
Cant de la Copa es devengut l'imne nacional del Felibrige, e quand se canta
lo darrièr coblet totis s'arbòran en onor de Catalonha.
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Facultat de Mont-Pelhèr, vendran donar lors lüsons dins la d a r r i è r a
setmana del mes d'agost... Erem, l'an pasat, à-n-aquelis corses e n'abèm
servat un tal remembre qu'aprofitam aquela informacion per diré aici un
reson de lot sò de bèl que n'abèm retengut. La frairetat occitanò-catalana
pòd pas xnesprezar aquel escambi d'idèas que mostra mai que tot cosi
nèstras lengas è nòslras rasas son sorres encara mai que germanas.
—...Vaqui dos libres, Madeloun Pourtoulago d'En Grabièl Berhard e
Mas Espingadas d'En Enric Mouly, qu'ai mezis qu'ai volgut l'un còsta
l'autrc d ' a b ò r d que los metèt atal, o pauc se n' manca, la jurada dels
Jòcs florals setenaris del Felibrige del an de Dius 1934.
Cal dire sui còp que se sémblan pas brica si-que-non que son totis
dos escrits cn pròza. Mas lo primièr es provensal un pauc rodanenc e lo
segond lengadocian del ròdc roèrgat. L'un e l'autre exprimon d'idèas
terradorencas, un pauc adobadas dins l'òbra de Grabièl Bernard e naturalas dins la d'Enric Mouly. Un vol fa figura de roman, d'aquels que,
dis un de sos criticaires, que podrian èstre editats en vila de Paris
mentre que l'autre camina dosamenet dins los remembres d'enfansa de
son autor. Un objèctiu, l'autre subjèctiu, autant dire que son al opauzat
l'un del autre. ò m demora estonat que la jurada qu'abèm dicha aje
pogut los desparlir dins de guerdons non parièrs. La razon de la cauzida
de la Rèina del Felibrige pel vinceire dels Jòcs Florals podia pas èstre
una empachadoira à-n-un ex-oequò perquè se sab de lònga cosi s'enmàrgan las cauzas. Solels. i pòdon creire encara los popaires!
Que que ne siagoe, se p ò d dire que Madeloun Pourtoulago, se pòrta
pas res de nòu dins la literatura felibrenca, es una òbra de bon biais.
Al segur, son autor, noirit dins lo respèt dels ancians felibres, l'auria
pognl escriure dins una d'aquclas tièrasas de verses qu'èran al onor al
temps del Roraantisme. Que siague benezit d'aber cauzit la pròza. Acò
nos a permès de legir d'un cap al autre lo raconte d'una istòria que
s'auria pogut plasar dins qun país que siague e meritar atal l'edicion
parizenca. Lo contilhòt n'es pron simple. L'accion se pasa dins un vilatgc
de carbonirs. I a una Ròzà, maridada à-n-un brabe òme, que fa de farotarias de vèrs lo Joan Founteirin, lo contra-mèstre dels carbonièrs. Se
ii' fa aimar. Mas aquel Joan es aimat de la Madeloun Pourtoulago, una
jove pastra, e l'aima lamben sens òc saber al just. Quand se n' maina,
s'arranca del amor de la Ròzà. Mas ela que lo vòl pas p è r d r c , se dis que
s'ère veuza, lo Joan se maridaria amb ela. Aprofita una nèil de fèsta
ont sab que son òme d i n t r a r à bandat al ostal per armar lo bras del
inocenl del vilatge, lo Pierroun, «amorós sens espèr e sens razon de
l'una pèi de l'autra, segon la sazon o la luna» e qu'es à-n-aquel moment
son calinhaire mul gaireben. Lo Pierroun partis per tuar l'òme de la
Hòzà e s'auzis dins la nèit lo còp de fuzilh. Mas l'inocent s'es enganat sus
la dralha, a blasal lo Joan qu'anaba al ostal de la Madeloun e aquel m ò r
dins los brases de las tres fem nas que l'an aimat d'un biais diferent: sa
maire. la Ròzà e la Madeloun.
En Grabièl Bernard a saput tirar las cordèlas d'aquclas titès de l'eternala tragèdia umana. L'a fach onèstament, sens mai, compte tengut que
metèm dins aquel mòt tot sò que vòl dire de qun punt de vista que se
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plase lo legeire. Los retrats dels personatges, dels principals coma dels
segondaris, son plan tirats, mas i manca belèu un pauc de vida vidanta,
de moviment. Al nòstre avejaire, sembla trop, malgrat de pajas plan
reüsidas, una lièra de figura de cira qu'un automate animaria.
Pel contra, lo libre d'Enric Mouly azonda de vida. Las «espingadas>
son los degrats ont se buta de pèds e d'onglas lo dròlle que cada jorn
que Dius fa se nausa de l'enfansa à la vida d'òme. En Enric Mouly es
nascut dins una paura bòrda d'aquela provincià de Roèrgue ont la tèrra
es bona maire noiridora à qui la sab e la pòd trabalhar; mas es un
païs montanhos traucat de valadas prigondas ont los viatges son malaizits e las relacions precarias. Los Roèrgats que n'i a un fum, cada an,
que quitan de lor païs son d'òmes grands, fòrls, drudis, negres de pel,
testuts, e fidèls saquelà e se sab que tòrnan sempre dins lor terraire per
i morir. Entre lo Naut-Lengadòc e l'Auvèrnia, lo Roèrgue es un païs
tranzitòri ont la lenga es mai rufa que suls bòrds de la mar latina, ont
se dansa la borèia als sons de la bodèga o de la cabreta sò qu'es d i r é
parièr de dos mòts diferents.
Jansemin, lo trobaire gascon, coneguèt que sa familha èra paura en
vejent partir son grund per l'espital ont, dizia, «totis los Jansemins
mòron». Mouly nos parla pas de la paurièra dels seus perquè sa vida
d'enfant del campèstre ajèt pas à sofrir que mai d'un estat qu'èra lo de
lotis dins son ròde. Cap d'enveja se manifesta pas dins son òbra que vei
solament sò seu, valent-a-dire las jòias e las dolors que son de pertot.
Se sos jòcs son menuts, se sas penas son pas plan grandas, jòcs e penas
s<>ii à la mezura del ostal ont a conegut lo gost de la vida. Una autobiografia tala que la que nos es prezentada dins aquel libre retipa segurameat totas las autobiografías que se pòdon trobar de sa de la. Mas sò que
fa la valor de l'òbra de Mouly es qu'es pastada de vida occitana. Es
coraola de la bona flaira que s'enaura al entorn dels cloquièrs de nòstre
Païs e mèraes, mai lènhs d'elis, de totas las bòrdas semenadas dins lo
campèstre, izoladas dins las pradas o prèp d'un rodelet de bòsques.
Lo biais de Mouly d'aber publicat Mas Espingadas dins la fòrma de
piçhons tablèus, de contaralhas de qualquas pajas. es bon perquè mal
leugèr e mai dins l'esperit que volia donar à son libre que deu èstre
quicòm coma de «tròses cauzitsi pels mainatges. Cal dire que Mouly es
regent de son mestièr e que pensa sempre d'ensenhar. Mas, coma las
grandas personas que son que de mainatges qu'an prezis d'atge, se
pòdon interesar à son òbra, e demest elas los crítics, aquel biais rezistis
mai que mai à l'analizi. I a pas brica de punts relipaires ont s'apugar
e ne podèm tirar qu'un ensemble de soscadises concernint la pensada
del autor e de la lenga.
Abèm dit — e òc podèm tornar dire — que Mas Espingadas es pastat
ae vida occitana. Es afortir que la pensada del Roèrgat es bona e plan
endralhada. Segon que ne vira es gaujos, finòt, pertocat, esmòugut sens
jamai anar tròp prigondament dins lo rire o dins lo plor. Los sentiments
exprimils son à flor d'ama, de sentiments de dròlle que s'afana de rire
<lc tot mas que sas dolors son pas encara de las que màcan. Es lo libre
d'un òme uros qu'aima la vida e son païs e que sab, quand òc cal, tibar
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la còrda del patriotisme occitan... La lenga de Mouly es druda coma
son païs, mas se cal planhe pracò que nòstre autor se sapie pas dezencabestrar d'unis mòts afrabats de la lenga popularia e de biais de prononciar que dezòndran sa grafia. I a belèu plan de dècas d'estamparia
d'abord que nòstra Occitania a pas encara d'estampaire que conéison
d'à-fonze nòstra lenga, mas se los autors se survelhàban pron, es de pensar que n'bi auría mens.
Madelon Pourtoulago, raconte per Grabièl Bernard (Edicions Macabet, Veizon-la-Romana-Val-cluza).
Mas Espinoadas. per Enric Mouly (Carrère, editor, Rodés-Aveiron).
ANDRIU-J. BOUSSAC

D ' A U S T RIA

El dia 29 de maig darrer el canceller Schuschnigg pronuncià al Parlament un magnífic discurs, que el poble austríac considerà com a gran
esdeveniment nacional per a Àustria, i com a gran esdeveniment polític
per a la resta del món. Les sales del parlament austríac ja han estat
escenari de mant altre gran discurs, però precisament en els moments
actuals, les paraules del canceller sobrepassaren de molt el marc d'un
discurs parlamentari, prenent gairebé el relleu d'un esdeveniment històric per a la política centro-europea. Amb paraula vibrant i frases decidides el canceller Dr. Schuschnigg fixà els drets d'Àustria per a servar
la seva llibertat i independència, refutà els atacs dirigits contra les
necessitats vitals del país, i el poble austríac segui amb gran tensió i
amatentment les paraules de l'actual governarit. En els locals i pels carrers
hi havia una gran gentada que escoltava, a través dels altaveus, aquestes
declaracions fonamentals.
L'actual política i l'objectiu d'Àustria queden resumils en tres requeriments; Àustria reclama: igualtat de tracte, igualtat de drets, i reconeixement de l'igualtat d'honor. Després d'haver fet un extens resum i
donat els resultats assolits fins ara per totes les activitats de l'actual
govern en els diferents aspectes econòmic, social i polític, i d'haver
parlat amb entusiàstiques paraules de tot quan falta fer encara i dels
plans que s'han traçat per a l'esdevenidor, el canceller passà finalment
a parlar de política exterior.
Digué: «En primer lloc ens cal fer constar una estricta diferenciació,
a la qual ens atenim absolutament: El nacional-socialisme del Reich
és un afer purament alemany, el qual no ens interessa en el més mínim,
mentrea quedi limitat als propis ciutadans del Reich. No h i ha hagut
mai cap dubte quant a aquesta concepció, que considero correcta, inconfusible i totalment inatacable. Tal com respectem la llei avui dia vàlida
a Alemanya «per a l'assegurança de la unitat entre partit i Estat>, tan
inacceptable fóra per a nosaltres el requeriment de reconèixer la unió
entre partit i poble, allà on les fronteres de poble i d'Estat no coincideixen. Àustria s'ha confessat sempre, i mentre visquem nosaltres continuarem fent-ho. s'ha confessat sempre Estat alemany. Això el món ho sap,
i ho saben especialment aquells països amb els quals ens uneixen convenis culturals; i en el fet que ells ho sàpiguen, i en el fet que nosaltres
ens h i confessem, rau — això sigui dit amb molta modèstia — el
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servei d'Àustria, continuament efectiu, a favor de la cultura alemanya,
servei que havem acceptat de l'antiga Àustria com a llegat preciós.
El nacional-socialisme austríac és un afer purament austríac i està
subordinat exclusivament a la sobirania del nostre Estat. Així hauria
d'ésser! Perquè, que en la nova Àustria no hi pugui caber, no obeeix
en darrer Hoc, al fet que nosaltres no puguem compartir el concepte
«que l'assegurança del germanisme (Deutschtum) suposi la destrucció
d'Àustria», com es d i u en una obra molt esmentada i fonamental, com
tampoc no som de l'opinió que la vella Àustria, l'uniforme de la qual
dúiem amb gran honra i la qual ens era pàtria, hagi estat un error de
la història i hagi merescut la designació d'«Estal cadàver». En la polèmica política ho condemnem absolutament si a Àustria es vol identificar
el nacional-socialisme amb el germanisme.
Que Àustria tingui molts amics a la resta del món, que sigui reconeguda la seva importància política i cultural, molt superior a la seva
població i extensió, que la seva actuació en terreny polític i econòmic
sigui inseparablement lligada al record del Dr. Dollfuss, que en tot cas
sigui respectat per damunt de tot el record del malaguanyat canceller,
ço que aporta al nostre país simpatia i consideració, que es reconegui
l'Àustria com a factor cultural amant de la pau al bell cor d'Europa,
que es dignifiqui la seva lluita per la llibertat i la independència, tot això
són fets que ens emplenen d'una gran satisfacció, i que han d'ésser avaluats com a exclusivament pro-austríacs, i mai com a antí-germànics.»
Seguidament el canceller-Schuschnigg glossà amb cordials paraules
les bones relacions d'Àustria amb els països veïns i amb les dues grans
potències occidentals, F r a n ç a i Anglaterra, i esmentà principalment l'amical relació cultural i econòmica de la nova Àustria amb la nova Itàlia, amistat que ha suscitat una certa inquietud i à d h u c indignació en
gran part de la població. Schuschnigg fa constar que Itàlia no ha fet
mai la m é s lleu provatura d'una inlromissió en la política interior austríaca. «Naturalment fórem uns mals patriotes» continuà dient, «si no
recordéssim amb profund dolor la p è r d u a de la guerra i les seves conseqüències, la desfeta de l'antiga pàtria. P e r ò el conveni cultural efectuat
amb Itàlia cau precisament dins de la línia del deure especial que
havem d'acomplir en terreny nacional, i que considerem una obligació
moral, no una qüestió de tàctica que pugui canviar-se avui per demà.
També Àustria es pren el dret de poder fer política realista. Valguin
per a aquesta situació dues dites de dos coneguts alemanys, l'un un
genial poeta austríac, l'altre un genial home d'Estat i polític alemany.
Grillparzer, el poeta austríac, deia: «La unió alemanya no era dolenta
en p r i n c i p i , representava també una salvaguarda en tots els casos de
perill, p e r ò suposava una cosa passada de moda, la lleialtat i l'honradesa.» I l'altre, el polític, el genial Bismarck, deia a la mateixa è p o c a :
«Allà on es tracta de l'existència de l'Estat no conec lleis, m'ajunto també a la revolució i on trobo ajut.»
Després Schuschnigg parlà de l'intent d'una propaganda artificial
a favor d'un plebiscit, pel qual alguns nazis austríacs creuen poder
comptar amb la simpatia i comprensió de les potències occidentals
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d'orientació parlamentària-democràtica. «Però, no se'ls pot dir més que
això» digué, «han fet tard! Tinguérem un plebiscit el 25 de juliol
passat, i també els dies següents i en l'acte de l'enterrament del nostre
Pflhrer. Veritablement, no pas preparat per nosaltres, n i volgut, n i
sorgit per culpa nostra; tingué lloc el plebiscit, amb sang preciosa, amb
sang inoblidable a tot austríac. El resultat val i resta el mateix: l'Àustria
lliure, independent vers tots cantons!»
Heiordà després la gran pena que sentia el malanguanyat Dollfuss
per la lamentable tensió existent entre els dos estats alemanys, que
tan bé i pacificamnt podrien viure l'un al costat de l'allrc. «Tot i que
els austríacs no oblidarem mai els moments més tràgics d'aquests
darrers dos anys, que han accentuat encara més aquesta trista tensió,
DO som pas rancorosos i estem sempre a punt d'estrènyer una mà amical que s'estengui vers nosaltres amb honradesa. Però, fins aci, aquesta
mà no l'havem vista eucara clarament.»
Parlà després del llarg parlament pronunciat uns dies abans per
Hitler, i s'alegrà de les paraules prometedores de pau del Führer alemany, i especialment de la declaració del canceller del Reich de no tenir
pas intenció ni voluntat d'immiscir-se en els afers interiors austríacs,
ni de voler l'anexió o l'Anschluss.»
Considerà també molt just el desig d'Hitler d'obtenir una definició
niés exacta del concepte d'«intromissió», perquè ningú més indicat que
Àustria i la seva història recent per a donar unes valuoses aportacions
a la definició d'aquest concepte, «aportacions que són conegudes per tot
el món i sense el nostre voler, perquè els fets han parlat sols i les tombes
no es poden amagar».
Acabà resumint el programa austríac en tres curtes fórmules: Àustria
creu reclamar amb tota justícia i com a qüestió de p r i n c i p i : la igualtat
de tracte, la igualtat de drets, i el reconeixement del mateix honor.
«Tols els austríacs havem de pensar així, i sobretot nosaltres que
havem viscut la pèrdua d'una pàtria, que portem dins nostre el record
d'una desfeta, i que som els qui havem d'evitar de totes passades la
repetició d'un esdeveniment semblant a casa nostra. I si alguna vegada
sorgís aci o allà una diferència d'opinions, cosa que pot passar arreu,
llavors els dos que es disputen han de cridar d'un mateix alè: Visca
la pàtria I>
El discurs del canceller tingué un èxit sorollós i l'orador fou aplaudit frenètícament en diversos passatges del seu llarg parlament, pel
públic nombrós i entusiasta que s'havia congregat al local.
Però, i s e r à possible als actuals governants d'Àustria, serà possible
al poble austríac, d'assolir aquest comprensible desig de servar i d'assegurar la llibertat i la independència del pais?
L'anunciada conferència danubiana de Roma s'ha anat ajornant,
1 continua encara tirant-se cada dia més enllà. Una sèrie d'altres assumptes han vingut a desviar un xic l'atenció de les grans potències
d'aquest perill latent que contínua amenaçant la pau de l'Europa central. Itàlia, que fins ara semblava la més interessada en el problema
austríac, està plenament ocupada en l'afer d'Abissínia. França i An-
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glaterra no s'han estat de mostrar a Itàlia llur desacord quant a la política d'aquesta a l'Àfrica oriental, í els alemanys han aprofitat aquest
moment propici i psicològic per iniciar un apropament amical vers el
feixisme; no tindria res d'estrany que dintre de poc tornéssim a veure
renovades les antigues relacions cordials existents entre els dos potents
dictadors europeus actuals, relacions que quedaren bruscament interrompudes amb l'acte de la mort violenta del canceller Dollfuss.
És molt comprensible que Àustria segueixi amb el més v i u interès
aquestes vacil·lacions inconstants de la política de les grans potències,
que a Stresa es declararen francament protectores seves. De tota manera continua tenint-se gran fe en l'ajut italo-franco-anglès, i s'està fermament convençut que per a Itàlia ha de tenir forçosament una importància molt més vital una Àustria independent i lliure de nazisme alemany, que no totes les conquestes d'Abissínia.
Malgrat, doncs, l'actual palès refredament d'interès de les potències
protectores, i les dificultats i condicions entrebancadores que posen
també els països de la Petita Entesa, malgrat tot, els austríacs no han
deixat decaure l l u r optimisme, i esperen pacientment la solució definitiva d'aquest problema tan cabdal per a llur pais.
EDELWEISS
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En aquesta secció es faran recensions crítiques de totes les obres que
ena siguin trameses en doble exemplar.

GOTIMS DE LLUM (Poemes), de Joan Janer. — Col·lecció tNova Joventut». 1935.
Joan Janer ha publicat el seu primer llibre de poemes. Un primer Uibre sempre és una il·lusió i una temença. Il·lusió de poder veure impreses aquelles emocions que fan tremir de goig o de dolor. Temença de pensar el favorable o desfavorable acolliment que tindrà el llibre. Cal. tanmateix, provar fortuna. A Janer.
al nostre entendre, la sort no l i ha estat pas adversa. Si bé alguns dels seus
poemes—els primers que inicien el volum—pateixen del defecte de la inexperiència jovenívola, tenen una frescor i una gràcia que els redimeixen de les petites
falles. A més. el nostre novell poeta sap copsar l'encís de totes les coses sense
retoricismes i amb notable precisió de llenguatge. És clar que. de vegades, notem
en les estrofes dels versos relleus que entorpeixen la fàcil lectura. Quants poetes,
però. han traspassat aquests esculls? Ben pocs. Per això cal no fixar-nos massa
—en un primer llibre—en les entrebancs difícils de vèncer, i . en canvi, cal
assenyalar la intensitat d'alguns accents com aquests:
Tota la nit, alegres, els estels
s'han capbussat en una mar de plata
i ara. cansats, es perden dintre els cels.
abrigallats amb un barnús d'escata.
Els temes preferits per Janer són: la joia primaveral, l'albada, la bellesa
femenina dins un paisatge net i clar. És a dir, la seva poesia canta tot allò que
encisa la seva retina àvida de color i de llum.
En els versos del nostre poeta hi ha influències vistents de Sagarra, Verdaguer, Guasch i Perarnau. Tanmateix, la poesia de Janer té una serenor encomanadissa, i . alhora, desenrotlla els motius dels poemes amb força originalitat.
«Festeig»—un sonet reeixit—n'és un exemple.
Fill de la plana de Vic. sap cantar-la amb aquell to enamoradís que tan escau
•Is lírics. I els seus versos, de vegades, prenen una plasticitat i una color justlssimes:
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Plana de Vic: Mar verda, reposada,
sota d'un cel color de lliri blau.
Ciutat de Vic: Bella illa endormiscada
sobre aquest mar de somnis i de pau.

En el recull Gotims de llum, hom pot veure una evolució progressiva en la
tècnica i en la selecció. El poema «El somni», magnífic de íorma i dens d'imatges,
revela que el nostre líric, en volar per les regions del somni, sap endurse'n
retalls de bellesa immarcescibles i d'un lirisme xop de claredat.
En són una mostra aquest versos:
Un rossinyol,
que dins la cabellera
d'un desmai
havia vigilat tota la nit
unia el cel al llac
amb un sens fi d'escates.
El poeta que ha escrit aquestes esparses líriques no hi ha dubte que podem
confiar-hi, puix que sap copsar la bellesa amb simplicitat i , al mateix temps,
ens és dita amb una gràcia i una frescor de veritable artista.
Els poemes «Fidelitat» i «Divagació nocturna» ratifiquen, encara, l'apreci de
la poesia de Joan Janer.
LEANDRE AMIGÓ

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA SEGUN LAS ENCICLICAS «RERUM NOVARUM» i «QUADRAGESIMO ANNO», por el R. P. G.-C.Rutten,
O. P. Traducción espanola del R. P. Càndido Fernàndez, O. P. Introducción
del R. P. Luis Urbano, O. P. —Editorial Poliglota. Petritxol. 8, Barcelona. 1935.
Potser no seria exagerat d'afirmar que el R. Rutten és l'escriptor particular
més autoritzat del món per a exposar l'aspecte obrer del problema social i les
solucions que l i proposa l'Església. A la seva summa competència teòrica uneix
aquell coneixement amarat d'emoció i de dolor que només dóna l'experiència.
L'anècdota dels anys de vida obrera del P. Rutten és prou coneguda perquè hàgim de repetir-la. Per això fou un gran bé per a la Sociologia catòlica que el gran
dominicà belga es decidís a compondre una exposició científica de les dues grans
Encícliques socials sortides de la Seu Apostòlica a quaranta anys de distància.
Després de tres capítols introductors, un de destinat a demostrar la necessitat i l'oportunitat d'aquest comentari i a determinar el títol amb què el Papa
intervé en la qüestió, un de segon que exposa el pla sintètic de l'Encíclica Q. A.
i un altre que explica l'evolució de les idees socials en el camp catòlic, vénen sis
capítols doctrinals on són exposades quasi sempre literalment i comentades amb
saviesa i documentació abundant i oportuna els nuclis principals de la doctrina
continguda en els dos grans documents pontificis. Heus-en ací els títols: la jus-
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ticia social, la propietat, el salari, la intervenció de l'Estat, les organitzacions
professionals i la dictadura econòmica. Segueix un capítol de crítica històrica del
socialisme i un de consideracions morals sobre la reforma dels costums, preparació indispensable al triomf de la doctrina social catòlica. Amb gran encert
s"insereixen després les dues Encícliques comentades, en una acurada traducció
castellana.
No cometrem la petulància de criticar una obra reconeguda com a cimal per
l'escola social catòlica de tot el món. Amb dir que completa les Encícliques amb
aquelles dades textuals i estadístiques que la gravetat i universalitat dels documents pontificis no comporta (per bé que l'exactitud i la matització de llurs afirmacions alambinadissimes fa endevinar darrera llur una documentació completíssima), que el P. Rutten és talment un escriptor de raça, que pot prescindir
dels recursos de l'emoció i de l'oratòria i fiar a la força persuasiva del seu estil
planer i de la seva enorme capacitat de condensació de les doctrines en frases
lapidàries tot l'èxit de la seva obra; que fins pot permetre's el luxe de la generositat envers els enemics abstenint-se de tota indignació i reconeixent llurs mèrits, sense que en pateixi gens la vigor de la seva refutació i que el resultat de la
labor de l'insigne sociòleg desborda el títol i l'intent, puix que més que un comentari a les Encícliques li ha sortit una veritable enciclopèdia sociològica condensada, ens creiem que la recomanació de l'obra queda feta a consciència.
Ara, si ens és permès, podem remarcar algunes gemmes que hem anat recollint durant la lectura. En el cap. I I I , p. 42, fa una justissim i oportunissima defensa de la prioritat de l'Església sobre el socialisme en la condemnació del l i beralisme econòmic: ho assenyalem als nostres propagandistes socials per la utilitat apologètica i polèmica que pot reportar-los.
Al capítol IV (pàgs. 64-69), trobem una meravellosa aproximació de la solució
cristiana del problema sòcial amb el dogma de la Comunió dels Sants que també
recomanem encarídament als nostres propagandistes socials com especialment
fecund en suggestions iUuminants i salvadores. Amb ella poden Instruir eficaçment el públic en matèria religiosa i en matèria social.
Al cap. V I (pàg. 108) condensa la refutació del productivisme (darrera forma pseudo-humanitària del liberalisme econòmic) en aquesta fórmula lapidària: «La indústria s'ha fet per a l'home i no l'home per a la indústria».
Sobre les reformes desitjables en el règim del salari, diu en el mateix capítol, pàg. U6: «Actualment ens trobem en una corba perillosa, i no és pas en les
corbes perilloses on s'ha d'accelerar la velocitat».
Al cap. VII (pàg. 123) remarca que el cap. XIII del Tractat de Versalles no
conté res que no hagués estat dit per Lleó XIII. Per als qui parlen de l'esterilitat de l'actuació obrerista de l'Església! Al final del mateix capítol es pot veure
com la reconstitució dels gremis, o corporacions professionals, desfaria el fetill
socialitzant i estatista que avui té corpresos els Estats i molts dels seus directors, perquè tomaria a la societat sanitosament organitzada moltes funcions que
avui va absorbint l'Estat, en perjudici de l'acompliment de les seves funcions
Pròpies.
Podríem seguir espigolant. Preferim que ho faci el mateix lector, perquè opincm—' no és tribut a la rúbrica—que aquest és un llibre de lectura obligada
Per a tot catòlic i per a tot home que es preocupi del gran problema que malmena el nostre temps.
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Sigui'ns permès, per a acabar, d'estampar una reflexió dolorosa que ens inspirà repetidament la lectura d'aquest llibre d'or massís. Llàstima que a Espanya aquesta doctrina sigui gairebé esotèrica!
El P. Lluís Urbano O. P. posa a aquesta versió un pròleg inspirat per la darrera convulsió, la del 6 d'octubre, soferta per Barcelona, on, després d'una succinta biografia de l'autor, fa un plany més sobre l'abandonament en què tenim
ací la classe obrera. El seu estil abrandat contrasta amb la gustosa serenitat i
exactitud científica del P. Rutten.
La traducció és bona, però potser alguna vegada, poques, podria ésser millor.—C, CARDÓ.
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HISTÒRIA I CAUSES DE LA NOSTRA DECADÈNCIA, per Louis Dimier a «La Vie Intellectuelle» de Paris. 10 i 25 de maig de 1934. Trad. L. B. i P. (Acabament.)
VI. — Com l'esperit armà els braços
La secessió alemanya no havia de limitar-se a dur el cisma als esperits.
Havia de dur el trontoll fins a la política, dreçant al cor d'Europa la unitat alemanya, fonamentada damunt els seus principis; i . per l'exemple que se'n va seguir, havia de causar fora d'ella tants de trasbalsos, com pobles hi havia propensos a Imitar-lo. El primer d'aquests trasbalsos fou el que l i donà naixença,
fruit de l'estat turbulent que d'aleshores ençà no ha deixat d'agitar el món.
Diem pertot que això és culpa de Prussià, del militarisme prussià. Però.
què és el militarisme prussià? El punt a tenir exèrcits preparats, a armar-los
bé i a comandar-los bé. Això incumbeix a tots els governs previsors: per tant.
no és una característica. Acabem per figurar-nos que és un sistema, una doctrina filosòfica. I . qui féu mai del manteniment d'un exèrcit una finalitat? i Qui hi
posà el seu fi i la seva satisfacció? Només és un mitjà, i tots hi són obligats,
mentre hi haurà guerres i caldrà preparar-s'hi. I si hom entén amb això un apetit de conquestes, que hom comenci per anomenar-ho amb el seu nom. Es veurà
que Prussià en la seva història no s'ho mereix més que una altra.
Era una potència de vell estil, allunyada de les aventures, donada a progressos lents, a adquisicions limitades, i que no s'enlairà sinó a força de temps.
Qualssevol que hagin estat les seves ambicions, justes o injustes, avantatjoses o
no per a l'equilibri europeu,' no han estat, preses en gros. d'una mena diferent
que les de les altres potències. Maistre ha anomenat Prussià el «pecat d'Europa»;
però costa de concebre netament què és el que l i mereixeria aquest anatema. A
l'interior el seu règim fou feliç. Proporcionà seguretat, prosperitat, instrucció a
un poble abans no tan ben servit. El gran Frederic es féu creditor a la seva reconeixença. Fou de la mena dels conqueridors prudents i dels polítics benefactors. En la nostra aversió per la Prúsia. només hi ha un motiu plausible: és que.
en les darreres guerres que hem patit, ella anava al front de la invasió.
Però això no canvia res a les lliçons d'aquesta història. Car si és veritat que
la unitat alemanya, consumada a detriment nostre, ho ha estat pel braç de Prussià, no és pas de Prussià que venia el cisma intel·lectual que precedí aquesta
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unitat. Les seves províncies no hi han pres una part important i Frederic hi
girava l'esquena. Si la seva casa es va ajuntar a la unitat alemanya, no fou fins
més tard. potser per seducció, potser per l'interès de fer-hi un primer rol; però
no hi va posar ben seguir ni les seves tradicions, ni l'esperit del seu poble; no
en fou mai més que l'instrument.
És a Weimar. província saxona, que es va pastar l'esperit alemany: els seus
clements eren reclutats pertot. Més tard, va elegir estatge a Baviera, on el Valhall, bastit a Stauf prop del Danubi, es vanà de reunir, sota aquest vocable
escandinau, totes les veus que concorren a la dissidència germànica, amb la
història d'Armínius i de Thusnelda la seva esposa, representada en frontons
grecs. Prussià va prestar les seves armes, la seva política, la seva dinastia, a
aquest moviment; però ella no l'havia concebut ni infantat. De manera que, en
la unitat alemanya considerada en els seus principis, no és amb Prússia que
ens les hem d'haver, sinó amb Alemanya.
Tothom sap els moviments produïts en aquest país l'any 1813, quan les tropes de Napoleó reaparegueren a la frontera russa en tomant de la campanya
funesta que va ésser el tocar a morts de la seva puixança. Tothom sap que
aquesta agitació no es va acabar amb la sortida de les nostres tropes; que fins
i tot va anar creixent quan les grans monarquies, recobrant llurs Estats, van
haver eliminat del territori els vestigis de l'ocupació. Això prova que Alemanya,
en vint anys que va durar la Revolució francesa, havia canviat d'esperit públic. Reclamava llibertats de part dels governs que l i tornaven l'antic règim;
sobretot reclamava allò de què abans no s'havia fet qüestió: la imitat política
de la nació. El primer era fruit de l'exemple de França: el segon l i venia d'ella
mateixa: i és d'això que es tracta.
Duia la seva marca d'origen. La Lliga de la Virtut, o Tugendbund, que ajuntava en aquest objectiu tots els partidaris, lligà la seva propaganda als records
d'Armínius i de Witikind. que va resistir a Carlemany (com als Romans el primer). Ella, en llatí, anomenava el seu país no Germania sinó Teutònia. L'evocació del passat més llunyà n'era el ressort. En una paraula, era fet i fet el moviment nacional, processat per Lessing cinquanta anys abans en les lletres, el qual,
passant a la política, armava en fi uns conjurats. Així tenia el seu fogar a les
universitats, entre els professors i entre el jovent de les escoles. Són ells que,
l'any 1813 van donar al moviment el seu esclat, amb cants, discursos, commemoracions, corteigs. Un filòsof, Fichte, consumava el caràcter intel·lectual d'aquesta revolució amb els seus discursos a la nació aletnani/a, que resumien l'esforç de mitja centúria treballant els esperits.
•
Per un comú, els historiadors no fan sobressortir ,en tot això, més que el redreçament contra l'estranger o el desig d'una constitució; deixen a l'ombra l'essencial, que covava en la crida a l'Alemanya dels esperits per a constituir l'Alemanya de carn, i per a constituir-la — com la dels esperits — en separació del
gènere humà. La generació precedent no se n'havia preocupat. No s'hi havien
vist patriotes. Ningú no es meresqué menys aquest nom que Schiller, Herder o
Goethe. Content de l'autonomia que s'havia guanyat amb la ploma, el pensament
germànic no pensava llavors a forjar l'Estat alemany. Això va ésser la tasca de
Fichte i dels seus contemporanis.
Aquest filòsof, en els seus Discursos, comença per remarcar que una nació o
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lot altre agent que no gaudeix d'independència, és privat d'acció sobre la seva
època, i experimenta en el seu desplegament la impulsió de la causa forana a la
qual aquesta època és sotmesa; de manera que aquesta època no és pas seva.
i els diversos períodes en són assenyalats pels esdeveniments històrics pertanyents a d'altres nacions. En una gerga filosòfica que jo no sabria traduir més
clarament sense destruir-la. afegeix:
«Perquè ella surti d'aquest estat, és necessari que un món nou s'aixequi per
a ella. mitjançant l'adveniment del qual pugui començar en el temps una era
que l i sigui pròpia i que empleni d'ella mateixa i del seu avançament. Però com
que està subjecta a una força estrangera, cal prendre esment que aquest món
nou pel qual ella s'ha d'afranquir resti desapercebut d'aquesta força en la seva
naixença i no desperti sospites; millor encara que aquesta força se senti duta
a no ésser obstacle a la sorgida d'aquest món nou.
«Donat que un món hagi de crear-se així, que permeti l'infantament d'una
personalitat nova i d'un temps nou, a pro/it d'una raça que haurà perdut, amb
la seva personalitat, un temps per a contenir-la i un món per a suportar-la,
aquell qui pretén pronosticar l'esdevenidor i no tindrà el deure de dir en què
ha de consistir aquest món?»
És a dir, que estant Alemanya ajupida, sotmesa a la dominació francesa i
patint fins en el seu pensament la influència del nostre país, aquest estat per a
canviar exigeix que hom procedeixi abans de tot a l'afranquiment de la intelligència alemanya. Ha de néixer un món intel·lectual nou, un sistema d'idees alemanyes, de pensament alemany, que, obrint una era nova, dugui Alemanya a
prendre el seu lloc en el món com a potència material. Això era escrit l'any
1807. quan tot cedia encara a la puixança francesa. Perquè aquest pla reeixís
(és el sentit del que segueix) calia amagar-ne la importància a la nació que
dominava Alemanya; de manera que. un cop creat el nou món intel·lectual,
França i Europa es trobessin davant un encadenament de circumstàncies ineluctables, aconduint al poder polític, militar i econòmic d'Alemanya. És el que s'ha
esdevingut
Tots els historiadors han remarcat almenys aquest tret particular de la nació
alemanya: que la seva unitat s'era formada en els esperits abans de realitzar-se
en l'Estat. Però no van més lluny. No han vist, de bon començ, que la formació
dels esperits havia estat un separatisme; no han vist. després, que, deliberadament, llur educació havia estat enfocada a la creació de la potència. De cap a
cap d'aquest moviment, tot procedia de l'isolament nacional, contrari als interessos de l'esperit i a les seves passes naturals. La intel·ligència no hi apareixia
sinó per a fins estranys; de tal manera que, en aquest encadenament d'efectes,
l'empenta de l'esperit no era sobre l'Estat, sinó la marca de l'Estat sobre l'esperit.
El contrast de la Itàlia de l'Edat mitjana i del Renaixement posa en evidència aquest punt. Per bé que repartida en gairebé tants d'Estats com l'Alemanya del
segle xvm, aquesta contrada feia figura de nació per als esperits, però no per
via de secessió, solament per via d'excel·lència, perquè en un esforç no tendent
més que a servir el món civilitzat, a enriquir el treball comú de l'Europa, els
fruits de l'aplicació i del geni es manifestaren, del segle xiv fins al xvi, de cap
a cap de la península. Cap altra intenció no dictava aquest esforç. No tingué mai
Per objecte la creació del poder, no fou ordit a títol de ressort d'un Estat polí-
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tic a néixer. Més d'un desitjava aquest Estat, però era per un sentiment de tota
altra mena. El cansament de les faccions, la set d'una seguretat que no deixava
d'inquietar l'estranger, feien desitjar la unitat per a la pacificació i la defensa.
Aquest desig, empès de vegades per grans artistes o grans poetes, no canviava
per això de caràcter, i hom tendeix a enterbolir aquest quadro quan hom, per
exemple, celebra el geni del Dant com l'anticipació dl risorgimento. El designi
de la unitat fou el de la política; el pensament i el gust romanien universals.
A Alemanya no ho eren pas, perquè hom els hi feia dependre de la naturalesa, i no de la cultura; de les energies primitives, i no del progrés dels esperits ; de la naturalesa i de les energies primitives d'un cert poble, i no comunes
al gènere humà. El principi de la raça hi limitava l'horitzó. Havia de limitar-lo
més encara en l'Estat, el principi del qual és particular. El moviment del 1813
s'encarregà d'introduir-l'hi.
I és ací que cal parlar dels principis de la Revolució.
i On no trobareu escrit que la Revolució, en recórrer Europa, dugué a les
nacions la consciència d'elles mateixes? Fora més just de dir que ha donat als
pobles la idea d'erigir-se en nacions. I com? Pel seu exemple? Feia temps que
França i els grans Estats d'occident s'oferien en espectacle a Europa, sense produir aquesta emulació. Per les seves predicacions? No, ben cert. Al contrari,
el que ella ensenyava era la unitat del gènere humà. I pertocant la distribució
dels pobles, no se l i coneix sistema. No que no en fos capaç, pèr poc que hagués
empès per aquesta banda el principi que redueix tot fet d'ordre públic a les
proporcions de l'individu. Car, el tal principi, impotent per a fundar un règim
i que per aquesta consideració fou aviat confiscat pels parlaments a l'anglesa,
és a mida per a marcar les fronteres entre pobles, fundant les nacionalitats.
I com? Amb el joc de la raça, principi d'unitat material, que, pres per
únic fonament d'una unió nacional, no posa tot justament en el cos de nació
res que no sigui en els individus. La raça és tota entera en cada un d'aquests;
la nació en aquest sistema no fa més que addicionar-lo. De manera que la nació,
concebuda com depenent de la sang, realitza, en la distribució dels pobles, un
principi d'individualisme absolut. En l'ordre natural de les coses, la ciutat
precedeix la nació; en aquest, a la nació tant se li'n dóna d ela ciutat per a formar-se; ella existeix per efecte de la naturalesa.
Els Jacobins no van fer aquest raonament. No van pensar en aquesta conseqüència, que hauria entrebancat llur política exterior. Ni una sola vegada en
les repúbliques que ella fundava, la Revolució no es vanà d'afranquir races. Els
donava noms antics, que perillen algun cop de produir-ne la il·lusió; però només
cal fixar-s'hi per a veure que la imitació de l'antiguitat n'era la causa, no el
designi de tomar els pobles a llurs orígens. L'afranquiment que ella aportava
era d'ordre purament cívic, no pas nacionalista. No eliminava sinó els tirans,
i no són pas els Jacobins qui tingueren la idea d'alliberar els transilvans donant-los el rei de Romania per cap, o la sang croata sometent-la al rei dels
serbis. Però allò que ells no feien, d'altres rumiaven de fer-ho. El principi
que ells sembraven va produir els seus efectes en el nacionalisme alemany.
Alemanya va recollir aquest principi, però va inventar-ne l'aplicació. En fou
el primer exemple; i a la història dels mals d'aquest món importa de no equivocar-se sobre l'autor llur.
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La cosa que el va facilitar va ésser l'evocació d'un passat tenebrós a la qual
es donaven a Alemanya. Car ningú no contradiu que en nacions bàrbares, nues
de vida social, de règim regular, alguns cops sense habitacle fix, la raça ha
pogut formar tot el vincle nacional, bastar per a unir els homes sota un cap;
però íquè tenen de comú amb nosaltres mes que ei nom de nació? Cap nació
civilitzada no s'ha fundat sobre la raça; totes són filles de la història, és a dir
d'esdeveniments en què les circumstàncies donen lloc a produir llurs efectes
adés a la sang, adés a l'habitud, adés a la religió, adés al mateix caràcter. Com
que aquestes circumstàncies són fets d'atzar, la creació de cada nació no ha
depès sols de causes diverses, ans també de conjuntures que cap filosofia del món
no sabria reduir a sistema. Cap mena de fatalitat no presideix la formació de
les nacions; encara menys la fatalitat de la raça, subjecta a tants entrebancs
en la seva història, a tants d'errors en la seva constitució!
Fichte sentia la dificultat de copsar-la. Per això, bo i predicant-la, es basquejava per preparar al principi de la nacionalitat alemanya un refugi d'on no
el poguessin desallotjar. iQuè volia ell d'aquest principi? Fundar el germanisme, o per parlar com ell, la «germanitat»: Deutschheit. Però aquesta germanitat no és res si no és sentida, i si és sentida iper què cercar-li altre fonamnt que ella mateixa? La consciència ino és més certa que la història?
Deutschheit: ço que la posa fora de dubtes, diu, és la consciència qüe cadascú
en pren. Cadascú; però què? tota una nació? multituds?. No. Milers de testimonis que s'aixequessin per a testimoniar-la no afegirien res a l'afirmació interior; si és per a contradir, no sabrien guanyar. Una sola consciència és suficient i ho conté tot.
«1 quan un sol, deia Fichte, contra milions d'homes, es presenta i afirma que
ell sent això, que això és, que la individualitat alemanya, que el patriotisme
alemany és en ell, ell té raó contra tots els altres. 1 poc importa si jo que sóc
ací i que us parlo, sóc l'únic a afirmar que existeix alguna cosa que és el
patriotisme alemany, si sóc l'únic qui sent el preu inestimable del seu objecte».
Així, contra les regles generals de la raó i del gust, hom havia començat
per predicar el fet històric dels orígens. I aquest fet històric es volatitzava per a
no ésser més que la consciència: és a dir que a la disciplina humana, hom no
oposava més que la fantasia de l'individu, de l'individu alemany, dient el seu
fet a l'univers.
«Si jo que sóc ací i que us parlo... dcr ich nun geradc rede...» Cal imaginar
l'efecte d'aquestes paraules sobre un auditori, que d'altra banda, patia de l'ocupació. «Etíamsi oroncs... 1 si no no en resta més que un...» Tot un món d'humiliacions, d'esperances fallides, de sofrences. sostenia aquest sobressalt d'eloqüència. La metafísica passava junt amb això.
Vessava una embriaguesa ardent. Afegiu-hi el civisme exasperat de què
la Revolució havia dut el model, el patriotisme temeràriament copiat en el de
Grècia i Roma, que feia una virtut de l'odi a l'estranger. La violència, la crueltat mateixa, entraven en aquesta virtut nova. A l'exterior, a l'interior, contra
els tirans, contra l'opressor bàrbar, dicta, segons els casos, la revolta o l'assassinat. No hi ha dubte que el record de les lleves franceses del 92 actuava poderosament aleshores damunt les imaginacions alemanyes.
Un cant patriòtic mediocre: Was isí das Deutschen Vaterland? Uquè és la
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pàtria alemanya?) corregué el país com una amenaça, repetit per milers de
veus, que reclamaven una sola pàtria del Rin a l'Oder, de la Frísia al Tirol. Ruckert abocava al país les rimes desencadenades que duen el nom de sonets cuirassats. «Dempeus, deia: dempeus alemanys, dempeus en tots els vostres cantons!
Què espereu a llançar-vos, amb crits de furor, a una confiança desesperada?
Brandeu com els vostres avantpassats la vostra maça i esbocineu, de manera
que cap déu no ho pugui refer, la vostra vergonya i llur columna».
Aleshores hi havia un autor, les comèdies del qual, notables per un diàleg
planer i agradós, es representaven a tots els teatres d'Alemanya; ara la seva
obra és bandejada dels manuals de literatura, per seguil- l'escola de Wieland.
Era Kotzebue. Musset se l i assembla en alguns caires. No era un mal alemany,
car a un lacai que, en una de les seves composicions, diu a l'amo: «Senyor
comte, jo tinc un cor alemany», fa respondre per boca del comte: «Guarda'l
bé. Als temps que som, és una raresa». Però estava per les corones, contra la
crida per la unitat. Havia estat amic del tsar. Un estudiant de Jena, anomenat
Sand, anà a Manheim, on s'estava Kotzebue, es presentà a casa seva, va donar-li
un paper a llegir, i , mentre el prenia, el va acoltellar. En el paper hi havia
aquestes paraules: Sentència de mort executada contra August Kotzebue el
28 de març 1819. Feta la gesta, Sand es posà a cridar: «El traïdor és mort, la
pàtria és salvada. Visco Teutònia.'
Tal és el fanatisme que respirava en la seva naixença el nacionalisme alemany. De llavors ençà no ha deixat d'apel·lar a les violències civils i a la
guerra. Quan l'Estat prussià va lligar-s'hi i la política en prengué la direcció
va esdevenir no tan funest i alhora més perillós; més perillós perquè aquesta
política l i proporcionava el mitjà d'arribar a terme, i no tan funest perquè el
moderava. La casa de Brandeburg no s'hi donava més que a mitges. Quan el
parlament de Francfort l i va oferir la corona, Frederic-Guillem IV va refusarla. El seu fill la va cenyir en 1870. D'ençà d'aleshores la dinastia no deixà
de retenir el poble. Quan el poble n'arriscà la darrera aventura, ella hi deixà
la vida.
S'ha fet creure a l'opinió el contrari, i que per una d'aquelles barrabassades
fatals dels prínceps, era el príncep qui empenyia Alemanya a la guerra del 1914.
La història ensenyava tota altra cosa: que el nacionalisme és en si el contrari d'un sentiment dinàstic, el qual és el fet d'una família, mentre aquell parteix
de l'opinió, nua a tot arreu de raó i de mesura. Quan un mal principi, simple i
poderós la inspira, es llança a tots els excessos. Sense veure's primer lliure de
l'ocupació l'opinió d'Alemanya es trobà un altre cop com en 1813 i com en 1819.
i encara amb escreix, degut al fet que ja no són els mestres de la inteUigència qui
ara parlen en el seu nom. La raça ària hi ha reemplaçat el germanísme sense
canvi essencial, ja que al món no hi ha més ari pur que els germànics. En
proclamen el principi amb una amplària, un soroll i una intemperància, que
no miren res. Les provocacions són enormes, les pretensions s'estenen sense
mesura; però el fons és semblant. Àdhuc les subtilitats, encara que sembli
increïble, són guardades.
El canciller, com Fichte, es malfia de les falles del principi d'on treu el
seu fort. Té altra cosa en reserva. «Si la raça ària, ha dit Rosenberg el seu
braç dret, no existeix, existirà.» La consciència, més ben dit el capritx de l'alemany, n'ocupa el lloc; com en els Discursos a la nació alemanya, del 1807.
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V i l . — La balcanització d'Europa

Quan hom segueix la història del moviment revolucionari que no ha cessat
gairebé d'agitar Europa i el món d'ençà del 1813, hom s'adona que de les
dues causes que ara l'una ara l'altra l'han inspirat: la lluita per les llibertats
públiques i la lluita de les nacionalitats, l'una ha fet vessar onades de tinta,
i l'altra onades de sang. És un contrast remarcable.
La lluita per les llibertats públiques ha fet víctimes en nombre limitat, no
havent en general suscitat sinó avalots, reprimits per accions de policia; la
lluita per les nacionalitats ha desfermat la guerra, i amb això ha fet arribar
a milions el nombre de les víctimes, produïdes alhora entre els patriotes, entre aquells dels quals esbatia el jou, i entre els pobles que no donant-se'ls-en
res de la guerra, s'hi veien arrossegats per llurs aliances. La guerra del 1914,
declarada a interès de la nacionalitat serba, ha costat al món mil i cent mil
vegades més de sang en quatre anys que no n'havien costat les revoltes civils
en tot un segle, jornades del 1930, febrer i juny del 1848, any foll de Berlín
i la resta, compresa fins i tot la carnisseria de la Commune. Si hom afegeix
les guerres engendrades, a Alemanya i fora d'Alemanya, del nacionalisme alemany, les d'Orient, les d'Itàlia, eixides de causes semblants, el contrast encara
és més fort. Ultra les guerres, poseu al compte les llargues anyades d'inquietud
que en diversos temps aquesta lluita ha causat a Europa, pesant sobre el comerç, la indústria, els treballs intellectuals. les negociacions polítiques, i la
remarca esdevé encara més colpidora.
Amb tot, sembla que la literatura no hagi tingut ulls ni sentiment més que
per als moviments del carrer. Les guerres d'independència hi passen a segon
terme. La batalla de Plevna, que acabà de posar en llibertat les nacionalitats
dels Balcans, i obrí per a Europa la sèrie de noves pertorbacions d'on eixiren
els darrers desastres, és molt menys coneguda que les matances del carrer
Transnonnain. D'ací pervé un error en el judici sobre els mals de què ha patit
i continua patint el món: l'epopeia de les revolucions interiors acaparant tota
1 atenció, sigui dels qui les detesten, sigui dels qui les enalteixen. Hugo n'ha
dut l'esclat a proporcions inaudites:
Partout pleurs, sanglots. cris junèbres...
La pdle liberlé git sanglante à ta porte...
Mais ü semble qu'on se reueille.
Est-cc tot que j'ai dans l'oreille?
Bourdonnement du sombre essaim?...
Dormez, rois, ie clairon dit aux tyans victoire,
et l'orgue leur chante hosanna.
Qui répond d cette fanfare?
Le beffroi.
Lazare, Lozare, Lazare,
Lèue-toi.
H bé, de què es tracta? D'associar dues cambres elegides amb ministeris
responsables, emparant-se arreu d'Europa del poder que els reis exercien, altrament governant com ells, fent-se sentir damunt els súbdits, de la mateixa
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manera: res no s'assembla tant a les grans monarquies d'abans del 89, per les
prerrogatives de poder, l'ordre que fa regnar, la major part dels deures que
imposa, com les constitucions civils que ocupen llur lloc. Si la teoria del poder
ha canviat, els seus efectes són romasos els mateixos. Fins Hugo va acontentar-se
d'això. Quant a l'element dramàtic mesclat a la lluita que les ha imposades,
quant als avalots, a les barricades, els vaixells-presó, simplement han desaparegut, han desaparegut de l'esceiia política. El seu record ha deixat d'actuar.
Pertocant al que resta dels partits extrems, és allò que hom anomena la confiscació de la revolució pels burgesos.
En canvi, l'agitació de les nacionalitats no ha fet més que créixer i desplegar-se. El nacionalisme alemany n'havia fornit el model. Àdhuc abans d'haver
reeixit, va trobar imitadors, començant pel nacionalisme eslau. En un poema
de la Filla de la glòria, imprès l'any 1824, Kollar, que estudià a lena i fou amic
de Gothe, s'expressava aixi: «Qui és, doncs, aquesta donzella que corre pels
camps? És la nostra Bohèmia. Eslaus, no més discòrdies entre nosaltres. De
l'Athos a la Pomerània, de Constantinoble a Kamtxatka, abracem-nos.» En
qüestió de marca alemanya, ja no es pot demanar més.
La crida a la raça per la llengua, la formació per mitjà d'aquesta, del caràcter i de l'esperit nacionals, incomunicables als altres pobles, en feia l'essència.
I pertocant a les reivindicacions, el poeta les exposa, començant per plànyer-se
que uns «colors estrangers» hagin fet un «parrac» del vestit de la seva Bohèmia,
però tenint en revenja com un dret de conquesta sobre l'Athos i Kamtxatka
la llengua que els seus colons (els de Bohèmia) hi han dut. La llengua, pretès
instrument de distribuició de les nacions, s'hi revela, doncs, donat l'encabestrament dels pobles, una font de conflictes i una nova excitació a l'apetit de conquesta. Per això, a part un sol aíranquiment de nació, no hem deixat de veure
seguir a aquests, pretensions sobre noves províncies, que el veïnatge disputava.
Entre el nacionalisme dels grecs i el dels turcs a l'Àsia menor, és sabut que
aquest conflicte s'ha arranjat als nostres dies amb deportacions en massa de
poblacions, arrencades de llur sòl i llançades a la misèria, a Grècia, on s'amuntegaven. De les invasions ençà, això no s'havia vist, i no hi ha senyal més palès
de la regressió bàrbara vers la qual les nacionalitats ens menen.
Tals conflictes no eren sinó un tret més en el caràcter d'hostilitat que llur
moviment revestia a l'esguard de l'ordre europeu. Les velles nacions d'occident,
fundades sobre la història ja ni es recordaven de les races que es confonien en llur si, i que acabava d'ajuntar una llengua propagada adés per
la unió política, adés pel prestigi de la seva literatura. En sorgir en el món
com a nació natural primitiva, propietària de la seva llengua, poant en la raça
la seva existència, afirmant de més a més que aquests caràcters sols podien
qualificar una nació, oposant-ho formalment a les contingències de la història,
de què es deia víctima. Alemanya amenaçava totes les altres. Les amenaçava
de dues maneres: per les pretensions que en nom de la llengua i de la raça
podria moure sobre llurs províncies, àdhuc en les províncies on no tenia res
a fer, i per l'exemple que donava a les llengües dissidents d'entaular llur alliberació. És a dir que les nacions es veien amenaçades doblement: pel germanisme en llurs fronteres, en llur interior pel regionalisme.
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No ometem que havien de produir-se veritables moviment de pobles, que
l'opinió mal informada ha confós amb aquells. Polònia, agitada en el si de l'imperi rus, no era una nacionalitat, sinó una nació. Tenia una història. La dissort que l'havia ajovada no l i treia aquest caràcter. Per això, en les seves sublevacions, ella treballava dins l'ordre europeu, lluitant alhora contra la dominació d'un imperi que la seva policia no havia pogut civilitzar, i reivindicant
drets particulars, que desfeia el paneslavisme a trossos.
La cosa que impedia de fer aquesta diferència, és que hom vinculava el tot
a la Revolució, la qual havia proclamat—deien—el dret dels pobles «a disposar d'ells mateixos»: fórmula que confonia no sols el dret de les nacions a
néixer amb el de les nacions reals, ans també la qüestió de les llibertats públiques—que amb tot en difereix molt, com a recolzant en el dret polític—
amb l'altra, que a tot tirar recolza en el dret de gents. Quant a concebre, en
la distribució dels pobles, un dret d'aquests a disposar d'ells mateixos, distint
del de les nacionalitats, és clar que no es pot, a menys de nacions ja formades.
Fustel de Coulanges ho ha intentat en 1871 contra Mommsen, sense reeixir-hi.
Car iquè és això que s'anomena poble? Evidentment, cap de les grans nacions
modernes no toleraria que una de les seves províncies reclamés la independència per una qüestió d'impostos, de duanes, de règim forestal, o d'instrucció pública. Una població descontenta, cansada d'un règim, amb tota la raó
que es vulgui, no és un poble. Posem que s'independitza, com feren les colònies angleses d'Amòrica; i bé, en això no hi ha un dret, sinó un fet, al qual
els drets només vénen amb el temps, si vénen. Com a drets abans de l'esdeveniment iquè podem imaginar sinó una diferència, estranya a les distribucions
polítiques, és a dir la llengua o la presumpta raça, de manera que tot torna
a la nacionalitat? Per això a Europa, tot al llarg de la centúria darrera i del
que va de la present, no hi ha hagut dret dels pobles reclamat sinó amb aquest
titol.
Després del d'Alemanya, el primer que hom va agitar va ésser el d'Itàlia,
on un partit patriota va reclamar com aquesta la unitat, sense, però, el luxe
de l'apeUació a les antiguitats, de les quals poc es preocupava la nació, que
ja tenia en el passat pròxim prou testimonis d'un valor espiritual reconegut
per tota Europa. Cap metafísica de les races, cap recessió dels esperits no tenia
part en aquest moviment. Amb tot, hom veié desfermar-s'hí la mateixa mística de la pàtria que a Alemanya, respirant les mateixes pràctiques de terrorisme, per una imitació efectiva dels exemples vinguts d'aquest país, i també
a causa d'un malestar produït per la presència d'Austria a Venècia i Lombardia. que renovava el record de llargs infortunis haguts de sofrir per temps de
l'imperi.
En els dominis anglesos hi havia un poble vers el qual no s'havia exercit
mai una política sàvia, desplegada a altres aspectes. En sis segles d'ocupació, Anglaterra no havia sabut ni reduir-lo ni domesticarlo, encara menys mesclar-lo a
la nació. Privada de tot record d'independència, no tenint més llengua que un
dialecte bàrbar, reemplaçat per l'anglès a les ciutats, Irlanda no es coneixia
com a poble més que per la resistència a la qual el jou de la metròpoli la
reduïa. Oferia l'espectacle únic d'una nació forjada per l'esclavatge. Llargs temps,
les seves esperances de revolta foren mantingudes en la impotència. Les ener-
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gies nacionalistes revelades a Europa l i obriren de sobte un esdevenidor. Però
la seva desgraciada formació, que la privava de virtuts públiques necessàries
per a la llibertat, fou causa que cap dels moviments d'alliberació, a Europa,
no es descabdellés amb més violències i crims.
Així la mateixa classe d'agitació, variada per les condicions locals, prenia
arreu, tan aviat creada com empeltada en conflictes antics, que ella enverinava,
amenaçant d'incendiar l'Europa. Els complots, els assassinats, els cops, les
revoltes no cessaven de donar-li forces.
Entre totes les velles potències que s'oposaven als seus designis, Àustria
ocupava un rang únic. La seva situació al marxapeu d'Alemanya sobre els
confins del país eslau, i àdhuc tàrtar pels hongaresos, feia d'ella el punt
d'unió dels pobles. El seu Estat, bastit al revés del principi de les nacionalitats,
mantenia el vell heretatge llatí, ciment de l'Europa d'ençà de quinze segles.
La seva capital era el «rendez-vous» del saber, de la polidesa i de les arts. A l
segle anterior, en complement de París, que tenia el ceptre de les lletres, ella
exercia l'imperi de la música, que és la cosa que atansa més els homes. La
seva situació decantada pel Danubi vers l'orient l i procurava comunicacions
fins a l'Àsia. Centre fecund d'idees, d'aptituds i de genis diversos, Viena es
presentava com una fortalesa dreçada contra la nova barbàrie eslava. Per això
Àustria era detestada pels patriotes a tota Europa. El seu sol nom els feia
estremir. El de Metternich, ministre durant quaranta anys d'aquest imperi, i
dels tractats del 1815, que havien fixat la seva potència, sonaven als llavis
liberals, com els d'Espanya i de la Inquisició havien sonat als de l'Europa protestant. Pel cantó d'Itàlia, el territori usurpat que en aquesta península Àustria
mantenia, contribuïa malauradament al seu descrèdit.
Les jornades del 1830. que van commoure els solis reials, afavoriren els
esclats del nacionalisme a Alemanya, on Brunswick, Hesse, Saxònia, Baviera;
i a Itàlia, on Mòdena i Parma bandejaren llurs prínceps, í les Romanyes el
papa. Àustria va intervenir. Lluis-Felip, empès per l'opinió a combatre-la,
deixà partir Laffitte; i Casimir Perier, succeint a aquest, acabà de reduir el
moviment amb l'ocupació d'Ancona. La causa del nacionalisme era un altra
cop ajornada.
La revolució del 48 l i va preparar la seva darrera passa. És en aquest
temps que l'opinió va veure bé què cosa eren les nacionalitats; la querella
de les llibertats públiques va deixar de mesclar-s'hi; el prejudici que afavoria
les nacionalitats agafà la gran embranzida. En f i , un vell conjurat de la revolta
de les Romanyes va escalar el primer soli d'Europa, i la causa entrà tot
d'una en el període de les realitzacions.
Quina estranyesa no fa de llegir en Chdtiments l'onada d'invectives sagnants
llançades en nom dels màrtirs d'aquesta causa contra aquell que la féu reeixir'
Sur Milan, sur Vienne punie,
sur Home étranglée et bénie,
sur Pest torturé sans répit,
la vielle louve tyrannie
fauve et joyeuse s'acroupit.
La revolució feta alhora a Itàlia i a Alemanya, empentejada fins a Viena,
aixecant contra l'emperador els seus propis súbdits a Hongria, a Bohèmia, pro-
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clamava a Francfort un parlament nacional, a Roma la república, feia les armes
de Saboia contra Àustria a Lombardia. Era la primera vegada que el nacionalisme era prou fort per a encomanar la seva causa a la guerra. Va ésser vençut.
Aquesta primera partida va fracassar. Arreu d'Europa, la causa no sofrí més
que desastres. Al cap de deu anys, es redreçava, treia les seves primeres victòries, collia els seus primers efectes en la guerra d'Itàlia contra Àustria amb
el concurs de Napoleó I I I .
Això va ésser la seva fortuna definitiva. La davallada d'Àustria afavorí a
Alemanya la causa de la unitat. Imposada per Bismark als Brandeburg, aquesta
causa va fer els mateixos progressos que la de la unitat italiana imposada per
Cavour a la casa de Saboia. La guerra dels ducats danesos, després la dels
Estats del sud, després la guerra del 70, l'acompliren. Les tropes italianes van
entrar a Roma vint dies després de la batalla de Sedan.
El nacionalisme italià semblà acontentar-se amb Itàlia; l'alemany, més
metafísic en els seus principis, més material en els seus apetits, aviat va reclamar més que l'Alemanya. Prenent a França l'Alsàcia i la Lorena, duia el ferro
de la seva doctrina fins a la carn viva d'una vella nació. Mostrava l'antagonisme del seu principi i d'aquell damunt el qual Europa reposava. El nacionalisme italià ens havia deixat Saboia. en part per necessitat, en part com a
parlant una llengua i com animada de sentiments que la sostreien al seu principi. Però per al veritable nacionalisme, els sentiments dels pobles no compten,
com a suspectes d'alteració, eixida de les violències de la història, ni la llengua
tampoc, quan no és la que ell parla, per mica que pugui argüir que no hi fou
més que introduïda, o bé que la presumpta raça en desmenteix el testimoniatge.
I és d'aquesta manera que, després del 70, Alemanya posà al programa de les
seves anexions Borgonya, Xampanya i la vall del Roine; i que, a l'hora present,
reivindica l'Alta Silèsia, Sleswig, Eupen i Malmedy. Literalment, la tesi alemanya posa el principi d'una revisió completa, pres per la seva base, dels Estats
civilitzats. És el que se'n diu la balcanització d'Europa.
Car fou la guerra dels Balcans, sobrevinguda al cap de vint anys, en 1878,
que en va fer aparèixer els efectes més colpidors. Fins aleshores, el nacionalisme
no havia treballat sinó per a fundar grans Estats. Una observació superficial
podia fer semblar que el nacionalisme tomava al pla d'Europa, venia a continuar les velles formacions unitàries, creadores d'ordre a l'interior, fautores de
l'equilibri per la reducció de les seves parts. Però quan hom veié sortir del
tractat de San Stefano quatre nacions sobiranes novelles, orbes de passat a
Europa, orbes de full de serveis, orbes de costums socials i orbes de cultura,
calgué adonar-se que, sense tenir els avantatges possibles de la imitat, tenien
tots els inconvenients del principi que les engendrava: turbulència, terrorisme,
qual, en fer tàbula rasa d'allò que tenia d'Alemanya, s'ha enretirat d'Europa,
lliurada amb això a una agitació contínua, ans també, per la política de les
potències d'occident que ella complicava en aquestes regions i pel fatal interès
que hi prenia Rússia, aquells nous Estats amenaçaven la pau d'Europa. No parlem de l'escissió aportada per llur llengua, que no tenia res a comunicar.
Durant trenta anys, a França, ha estat dit i repetit que Bulgària era un llumí.
Si més no, és cosa certa que el món esdevingué en flames, fet trontollar en les
seves bases, llançat a la ruïna, per a defensar la causa d'un terrorista naciona-
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Vista serbi, assassí d'un arxiduc. Ací teniu què era l'estat nou dels Balcans.
Ara no es tracta sinó d'estendre'l a tota Europa.
Potser, després d'una lliçó així. hom hauria esmenat aquesta ruta fatal, si
el malastre no hagués remès les condicions de la pau del 1918 a la ignorància
i a la infatuació d'un cap d'Estat americà. Totes les condicions profundes de
l'equilibri europeu foren desconegudes, ignorats els seus perills essencials,
saquejat el que l i restava de lligam i d'unitat. Per la seva banda, Àustria va
ésser balcanitzada. Intencions de secta protestant d'un gal·lès com Lloyd George,
d'un descendent de la May Flower com Wilson, es mesclaren, cert, en aquesta
execució; no és perquè sí que els millors catòlics de la monarquia que hom
trossejava, eslovacs i croates, van ésser lliurats, els uns a un Estat que feia
de Joan Huss el seu heroi, els altres a una monarquia greco-ortodoxa. Però
l'essencial venia d'altra banda. Era una erupció nova del principi de les nacionalitats.
No escrivim pas això per a fer greuge a les nacions eixides o acrescudes
d'aquesta revolució. França ha lligat amb elles els seus interessos contra el
perill amb què Alemanya l'amenaça. Jo no sabria escriure ací res d'hostil a la
política del meu país. Però no es pot dissimular que, si la república de Bohèmia
té figura de nació a Europa, és en virtut de la cultura secular que n'ha rebut
pel món alemany; i tot el que farà per a repudiar els seus orígens la farà anar
vers la barbàrie. Igualment l'Hongria. Afegiu que ni l'una ni l'altra no sabrien
ocupar el lloc que ocupava Àustria en la civilització; que ni Praga ni Pest no
poden reemplaçar Viena; que. encara, ni l'una ni l'altra no tindran el crèdit,
en el món, que Viena els assegurava parlant alemany, conegut a tota Europa,
mentre que el txec i l'hongarès no són llegits per ningú. No hi ha interès polític
a la terra que hagi de privar d'escriure això.
Turquia era com fora del món europeu. El tractat que la féu a trossos no
tingué més inconvenient que el d'alliberar elements perillosos per a la pau.
El tractat que ha destruït Àustria afegeix a aquest inconvenient el d'arruïnar
una plaça forta de la cultura comuna i de l'expansió europea. Rússia per a
coronar aquest efecte hi ha ajuntat la seva revolució, també nacionalista, la
qual, en fer tàbula rasa d'allò que tenia Alemanya, s'ha enretirat d'Europa,
cap a la Tartària.
Doble escac del món civilitzat, sols comparable al que l i va causar la presa
de Constantinoble. Aquesta havia fet retrocedir el món civilitzat Danubi amunt
i havia fet de l'Àustria la seva frontera. Avui aquell no té més defensa organitzada sinó França, Anglaterra, els Països Baixos. Suïssa, afegint-hi el que
voldran recuperar d'esperit europeu, la unitat italiana (en despit del seu
nacionalisme) d'una banda, i d'una altra banda els reialmes del nord contra el
prejudici del separatisme polar. Itàlia dubta. Adés l'imperi romà (al qual
pretén de succeir) l i dicta propòsits humans; adés el record del 20 de setembre la fa vanar-se de la italianitat; italianitat, que, com germanitat (Deutschheit) no expressa més que la secessió. El futur demostrarà de què l'ha feta capaç
la dictadura en aquest sentit. Però totes aquestes esperances són incertes, i la
mateixa defensa es veu amenaçada.

**•
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Ho és pel regionalisme — si hom vol restringir aquest mot al sentit de reivindicació de raça, i de separatisme intel·lectual. Barrés, amb un joc perillós, n'ha
donat el model en el regionalisme lorenès. enlairat, per raons que no són sinó
prestigis, al rang de província del gust i de la intel·ligència: i amb el mot funest
de déracinéï (desarrelats), inventat per a rebregar el caràcter universal del pensament. Vint d'altres s'hi han afegit, lligant el just interès per les llibertats
polítiques locals o el legítim amor del país, amb les pretensions d'autonomia
en un domini que les exclou. Barrés parlava d'una veritat lorenesa. Déu sap qué
volia dir amb això. Mentrestant, arreu hi ha escriptors per a inventar una veritat pròpia de llur país. Això potser no passaria d'aquí si no es lligava amb els
models que Alemanya ha fornit de mà mestra, i que les forces que han dissociat
l'Àustria han operat d'una manera insuperable.
La separació d'Irlanda és feta, els Països Baixos flamencs tendeixen a fer-la.
Catalunya és en camí d'acomplir-la, i Nabarra la reclama. Les formacions de
la història són atacades per tots cantons. França, per bé que forjada sòlidament,
en veurà algun dia els efectes. Un moviment bretó demanarà la seva unitat
amb Irlanda, un moviment flamenc el seu retorn als antics Països Baixos, un
moviment basc el seu a Nabarra. Perpinyà l'anexió a Catalunya. Fa temps que
a Provença el moviment txec ha excitat l'admiració del felibrige. La davallada
d'aquest l'hi fa poc perillós. Que hom sàpiga, si més no, que aquests són els
models als quals tendeixen semblants moviments en les nacions més ben formades, més velles i més sòlides.
Fora d'Europa, un quadro pitjor. Àsia és quasi perduda. El nacionalisme
vingut de casa nostra i propagat per la nova Rússia subleva la Xina, l'fndia,
l'Egipte, 1 introdueix, en aquests països abans atrets pel pensament humà, el
foll orgull de no assemblar-se més que a si mateix. No hi ha error pitjor que
creure que d'això pot néixer un ordre entre les nacions, puix que el principi
que les divideix arriba fins a l'esperit, no sols hi arriba sinó que en procedeix,
i puix que el separatisme alemany, origen del desordre, no ha ensenyat, substancialment, sinó de fundar els Estats sobre les races 1 assegurar a les races les
dissidències de la intel·ligència com llur bé més preat, la clau de llur independència, la promesa de llur prosperitat i de llur puixança.
Tal és l'amenaça — acomplerta en tres quartes parts — amb què el fosc esdevenidor és carregat, amenaça d'un nou caos, més funest que no el dels bàrbars,
perquè procedirà de la reflexió enganyada 1 de la inhumanitat dels sistemes.

EL JAPÓ, RÚSSIA I ELS ESTATS UNITS.- «Etudes», 20 de desembre del 1934.—
Traduït pel L. O.
Els homes tenim enemics per causes diverses: els uns ho esvedenen per
qüestions d'interès material, perquè estimen que llurs drets són lesionats o solament amenaçats; els altres, per qüestions morals, sovint difícils de definir.
' les quals provenen, gairebé sempre, d'un malentès. Aquests són ordinàriament
els més irreductibles.
Succeeix exactament el mateix amb les nacions, i el Japó ens dóna actualment un exemple d'aquesta complexitat en l'enemistat. Aquest país es troba
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obligat a restar de guàrdia: d'una part. sobre terra, contra Rússia. l'expansió
perillosa de la qual vers el Pacífic ha fet recular; d'altra banda, contra els
Estats Units, l'hostilitat dels quals és tant més pregona perquè llurs raons són
difícils de determinar i que han assumit la responsabilitat moral d'equivocacions
positives.
Sabem, per la nostra pròpia història, quant pesat resulta afrontar a la vegada sobre terra i sobre mar. sostenir, al mateix temps, un conflicte contra
l'Emperador i contra Anglaterra. Es en una situació anàloga que el Japó sembla col·locat actualment. No deixa d'ésser interessant examinar si la seva situació actual l i permet de considerar amb calma semblant perill, si aquest perill
és imminent i si veritablement és real.

***
En la luita que el Japó manté contra Rússia des de fa quaranta anys, no
ha fet fins aquests últims anys. altra cosa que defensar-se amb coratge contra
un perill mortal. Ha resultat completament victoriós, i si sembla haver assumit
actualment el rol d'agressor, és degut a que la revelació d'aquest perill l'obliga a assegurar-se contra el seu retorn.
En realitat, el somni de Muraviev d'un «Imperi rus del Pacífic» no era altra
cosa que una manifestació de la megalomania eslava. La Sibèria tindrà un dia
necessitat d'una porta de sortida al Pacífic, per exportar l'excés dels productes del seu sòl. Però els Tsars assajaren, per la convenció que el comte Cassini
aconseguí d'imposar a la Xina. en 1896. d'obrir-la tan ampla que aquesta empresa esdevingué per al Japó, com per a totes les potències amb interessos a
l'Extrem-Orient. una amenaça intolerable. Si el Japó no s'hagués interposat,
la Xina hauria inevitablement caigut sota la dominació eslava.
Es una malaurada sort per a Rússia de tenir totes les seves portes de sortida natural sobre mars tancats; el Bàltic, el mar Negre, el mar del Japó.
Vladivostock. nom que es tradueix per «Dominador de l'Orient», s'obre a un
mar. totes les portes del qual són retingudes pels japonesos, i és un port comercial mediocre, puix està bloquejat pel glaç durant tot l'hivern. En instal·larse en 1896 a la península del Liaotung, al mar de Xina, Rússia desembocava en
aigua liure; però aquesta possessió, per no restar precària, implicava el con
trol de les vies de comunicació amb el seu territori, és a dir, el de Manxúria,
que elles travesen.
Potser el Japó. que no era a finals del segle xix. més que un petit personatge
que no tenia encara consciència de la seva força, hauria tingut paciència. Però,
mestressa de Manxúria, la Rússia amenaçava Corea i no amagava pas les seves
ambicions de Xina.
De tothom és sabut que foren les intrigues de Sant Petesburg a Seül, les
que desencadenaren la guerra en 1904, que el Japó en sortí completament vencedor sobre terra i sobre mar, i que si el tractat de Portsmouth que posà f i a
aquesta guerra, no l i donà com a preu de les seves victòries altra cosa que la
transferència dels drets russos sobre la península de Liaotung i al sud de la
Manxúria, és perquè els Estats Units han sabut aprofitar-se del seu esgotament
per a limitar el seu abast.
Per altra banda, si Rússia havia estat obligada a recular sobre Vladivostock.

LLIBRES I REVISTES

65

conservava el control del ferrocarril de l'Est, el qual assegurava les comunicacions de Sibèria amb aquest port. Podia desenvolupar la seva influència al
Harg d'aquesta línia i en els rics territoris encara no explotats de la Manxúria
del Nord; puix la carta d'aquesta línia i el dret d'extraterritorialitat que l i
asseguraven els tractats, obrien les vies a una àmplia ingerència política.
En resum, obligada a replegarse, per raó del seu esgotament després de la
guerra contra el Japó, absorta tot seguit pel conflicte mundial del 1914, desorganitzada després pel bolxevisme, no ha pogut fruir dels triomfs que l i restaven en Extrem-Orient. No tenia, en efecte, altra alternativa que emprendre
una segona guerra ruïnosa contra el Japó, sense cap possibilitat que donés
millor resultat que la primera, o bé entendre's amb el seu antic adversari.
Es aquest últim partit que ha considerat prudent prendre després del tractat
de Porthsmouth. Els acords signats amb Tokio el 20 de juliol del 1907, i acabats el 4 de juliol del 1910, establien un front comú en Extrem-Orient contra
tot enemic eventual. El 3 de juliol del 1916, aquests acords prengueren la forma
més precisa d'un tractat d'aliança, el qual restà secret fins l'any 1918, en què
fou publicat pel govern dels Soviets.
Malgrat aquesta revelació, que tenia un caràcter manifest de desaprovació,
aquest govern s'ha vist obligat a seguir la mateixa política dels seus predecessors. El 20 de gener del 1925, a Pekin, signà amb el Japó una nova convenció, la qual reconeixia la validesa del Tractat de Portsmouth i regulava un
cert nombre de qüestions litigioses a Manxúria i a Sakhalin. Ha fet més encara.
Ha arribat a una entesa amb el seu antic adversari per a repartir les províncies exteriors de Xina, deixant-li la Manxúria per tal de tenir lliures les mans
a la Mongòlia exterior i al Turnestan xinès. Les condicions d'aquest repartiment, que han estat versemblantment decidides a la conferència que els Soviets i els Japonesos celebraren a Khabarovsk en octubre del 1930, són encara
secretes; però és indubtable que s'arribà a una entesa, puix els Soviets, no
solament no s'oposaren en 1931 a la invasió de llur zona d'influència a la
Manxúria, sinó que ajudaren transportant les tropes nipones sobre llur línia
de l'Est-xinès. Era ben patent en aquests moments que existia una collisió entre
els dos països, en perjudici dels xinesos indefensos.
1 amb tot, des d'aleshores sembla que aquesta entesa s'hagi romput. La premsa dels dos països imprimeixen diàriament sobre l'adversari una sèrie d'informacions desfavorables; els diplomàtics canvien notes agredolces; i les negociacions empreses pel rescat de la Unia de l'Est-xinès per la Manxúria, avencen molt poc. Els japonesos activen febrosament a Manxúria la construcció de
lineis fèrries, el traçat de les quals està manifestament determinat per consideracions estratègiques i no comercials. Construeixen carreteres i camps d'aviació. Els Soviets, no menys febrilment, han doblat la via del Transiberià
sobre les seccions on era encara de via única. Han constituït en Extrem-Orient
un exèrcit especial, de prop de tres-cents mil homes, dotat d'una aviació puixant, els caps del qual publiquen les més incendiàries declaracions. Els Estats
Units, l'enemistat dels quals pels Japonesos és com ho veurem més endavant
patent i tradicional, han reconegut els Soviets en condicions que feien manitestament d'aquest reconeixement una mesura anti-japonesa. Des de fa prop
d'un any, la premsa de tot el món anuncia una guerra inevitable entre els antics adversaris del 1904, dreçant la seva estratègia i suportant els resultats.
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***
Aquesta guerra és doncs inevitable? Anem a assistir en Extrem-Orient a
una conflagració general on seria definitivament decidida la qüestió de l'hegemonia en el Pacífic? Aquesta eventualitat ens sembla molt més allunyada del
que semblen indicar les campanyes de premsa tendencioses a les quals assistim en aquests moments, i per múltiples raons que creiem oportú exposar ací
amb alguns detalls.
Primerament, cal no perdre de vista que el «front comú» rus-japonès en
Asia és al present una tradició diplomàtica establerta en aquests dos països
des de prop de trenta anys i que les condicions que l'han imposat no han experimentat modificacions prou greus per canviar la situació del problema.
Com escrivia en 1932 un excel·lent jutge de les qüestions polítiques d'Extrem
Orient, J. O. P. Bland. en el seu Hibre «China. the Pity of it»: tSi la història
és un guia segur, la perspectiva d'un acord rus-japonès per a repartir-se les
despulles sembla molt més probable que una nova guerra.»
Aquest acord que es manifestà ja fa dos anys. llavors de l'avenç dels japonesos
a Manxúría. no ha començat d'ésser torbat, almenys per les polèmiques de premsa, fins el moment en què els Estats Units, per manifestar llur descontent per
l'acció dels Japonesos sobre la Manxúria. reconegueren bruscament els Soviets sense cap raó aparent. Aquest socors inesperat, que vingué a ajuntar-se
al refús del Japó de comprar el ferrocarril de l'Est xinès al preu excessiu a què
els Soviets pretenien vendre'l, ha permès a aquests últims de creure que farien
un millor negoci adoptant una actitud més intransigent i removent el sabre
dins la beina. Aquest gest «imperialista» els ha estat per altra banda imposat
pel descontent del seu exèrcit, el qual havia vist amb mals ulls l'abandó de
la Manxúria sense lluita, i tothom sap que. sota els governs absoluts, el descontent dels pretorians constitueix un perill no negligible.
Donar a la premsa l'ordre de començar una violenta campanya, era impedir l'adversari d'adquirir massa avantatges i . d'altra banda, era potser també el mitjà d'obtenir un millor preu per les 1.073 milles de línies de l'Est
xi. >s. les negociacions de venda del qual anaven molt poc a poc.
. Les condicions d'aquesta transacció són particularment espinoses; car. si
aquestes linies no tenen ja cap utilitat pels russos des que els japonesos són
amos del territori que travessen, no en tenen més que una de molt mediocre
per aquests últims. En «alitat, si han realitzat negociacions per efectuar aquesta
compra, és sobretot per fer desaparèixer una causa de conflicte i alliberar la Manxúria d'una empresa estrangera. L'extensió dels drets conferits als russos per
la carta de l'Est xinès i l'esperit de propaganda Jels Soviets poden fer-la força
molesta, i a més dificulta el desenvolupament normal de la xarxa fèrria japonesa des del doble punt de vista estratègic i comercial.
L'Est-Xinès. la línia principal del qual travessa la Manxúria de l'Oest a
l'Est, no és. en realitat, més que el perllongament del Transiberià fins a les
províncies marítimes i la principal via d'avituallament de Vladivostock. Des
que els Japonesos controlen en Manxukuo. aquesta via ha perdut pels russos
tot valor militar, puix que la seva direcció els seria retirada tot d'una que es
declaressin les hostilitats.

LLIBRES I REVISTES

67

En temps de pau ja ha perdut el seu valor comercial. Transportant per una
línia única vers un port estranger pobre i mal situat, les mercaderies de la
faixa de terra que travessa, no pot lluitar contra les vies japoneses, les quals
atreuen el comerç vers els ports moderns en aigua lliure de Yuki a l'est i de
Dairen al sur. sense barrera duanera i amb tarifes reduïdes. Sens dubte, l'Estxinès, per la seva policia especial, per les seves escoles, pel seu personal, és un
centre preciós de propaganda comunista, encara que hagi perdut valor des
que els Soviets han abandonat llur privilegi d'extraterritorialitat. Però la policia
del Manxukuo, dirigida pels japonesos, no està disposada a tancar els ulls sobre
aquestes actuacions. Les nombroses detencions d'empleats soviètics que ha realitzat durant aquests últims mesos, són una prova de la seva vigilància. L'Estxinès no és per a Moscú altra cosa que el que els anglesos anomenen a white
elephant, un elefant blanc, i és natural que estigui disposat a desfer-se'n. tant
més que espera treure'n un bon preu en divises estrangeres, de les quales té
una gran necessitat per tal de poder pagar les seves compres a l'exterior.
Havent perdut la més gran part del seu valor pels russos, aquesta línia no
té per als japonesos més que un interès secundari. Si no existís, certament
que no la construirien, almenys seguint el traçat actual. La seva xarxa fèrria
està construïda de forma que permet el transport ràpid de les seves forces, en la
direcció de la frontera siberiana, per tres vies principals: 1.". pel mar de Xina.
Dairen i el sur manxurià: 2.a. per l'estret de Tsushima, la Corea i Mukden;
3.', pel mar del Japó, Yuki, Lafa i Harbin. Aquesta xarxa, en forma de ventall,
concentra el comerç de Manxúria vers aquests mateixos ports del Sud i de l'Est.
L'adquisició de l'Est-xinès no la reforçarà i no pot tenir més que un interès
local com a «nodridor» de les artèries d'evacuació. No s'ha de perdre de vista,
per altra banda, que l'Est-xinès. mal equipat, mal conservat, desprovist de la
major part del seu material pels Soviets, és d'una separació de 5 peus, en tant
que totes les altres línies de Manxúria tenen una vida normal de 4 peus, 8 polzades i mitja. Si els japonesos l'adquireixen, hauran, per poder-lo utilitzar,
d'efectuar despeses considerables i dotar-lo de material nou.
Això explica les dificultats d'un acord, els regateigs i la lentitud de les negociacions. Els russos, els quals demanaven al començament 625 milions de
yens. sembla que actualment han acceptat 170 milions .Aquesta enorme diferència prova la solidesa de la posició dels japonesos en aquest afer i el desig
que tenen els russos de desfer-se d'una línia que ha perdut tot valor per ells.
Sembla, doncs, que aquesta qüestió ja està arranjada en principi i que no
resta més que fixar els detalls. Quan estigui resolta definitivament, una perillosa causa de conflicte haurà desaparegut del cel d'Extrem-Orient. Com cap
dels dos adversaris té interès a desencadenar un conflicte, es pot donar per
descomptat un millorament de llurs relacions i un retorn a la política de col·laboració. Però la situació no resta pas menys greu: car. si l'imperialisme japonès apar actualment satisfet per l'adquisició de Manxúria, sembla difícil que
l'imperialisme rus pugui contentar-se amb la porta de sortida estreta que se l i
ha deixat sobre el Pacific, i per altra banda, existeix el risc que l'agitació mongola porti greus complicacions.
No podem, ací, estendre'ns sobre aquesta qüestió. Però cal no oblidar que
el Japó té les seves mires sobre la Mongòlia i que els soviets dominen tot el
nord d'aquesta província. Els mongols volen ésser independents. Un alçament
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és possible i si reclamen el socors de l'emperador manxú, llur parent i cap
natural, el Japó es trobarà davant una gran dificultat. No pot. com a potència
asiàtica, deixar esclafar els mongols pels soviets i permetre a aquests últims
d'ocupar la ruta d'Urga-Kalgan. la qual obre la gran plana de Xina.

***
Pel Japó. potència insular, el territori del qual. més petit que una quinta
part del de França, no presenta més que el 18 per 100 de terres cultivables, el
qual dóna actualment una població de 67.000.000 d'habitants que augmenta cada
any en un milió, la possessió d'un territori continental veí, podent assegurar-li,
en cas de guerra marítima, el seu avituallament en queviures i en matèries primes, era una necessitat vital. Aquest territori no podia ésser altre que la Manxúria. poc poblada, que havia estat abans el domini privat dels emperadors
manxús desposseïts i amb el qual el Japó comunica fàcilment per Dairen, per
la Corea i , amb tota seguretat, pel mar del Japó, mar tancat, totes les sortides
del qual té sota el seu control.
Potser el govern de Tokio s'hauria acontentat amb la situació privilegiada
que el tractat de Portsmouth (1905) i els acords que havia aconseguit arrencar
als xinesos l i havien assegurat en aquella provincià. Però, després del tractat de
Washington (1922) que l i permeté creure que serien sostinguts, almenys pels
Estats Units, els xinesos assajaren de fer insostenible la seva situació. Fou després d'una sèrie de dificultats que en setembre del 1931 el Japó. perdent la
paciència, s'apoderà de la Manxúria.
Cal actualment que l i doni valor i que l'organitzi per la funció econòmica i
militar a la qual l'ha destinada. Ha completat ràpidament, de primer antuvi, la
xarxa fèrria, la qual li permetria de transportar les seves tropes en front dels
exèrcits russos en cas d'atac, reforçant-la amb un conjunt de carreteres i de
rutes aèries. Els seus comerciants, al mateix temps, colonitzen aquesta província, per tal que pugui produir el cotó. la llana, el ferro, la fusta i els queviures,
dels quals tindria necessitat en el cas que les seves vies de comunicació marítima fossin tallades o amenaçades.
Per assolir això necessita molts anys de pau, puix la tasca és immensa. Tot
s'ha de crear encara per a donar valor a aquest vast territori de 1.416.000 quilòmetres quadrats, més gran que França, Alemanya i Itàlia reunits. La puixança
del Japó creix en proporció d'aquesta valoració i un conflicte prematur la retardaria en dècades. Les línies generals de la seva política actual en relació
amb els russos, es dirigeixen, doncs, vers una entesa, vers la solució amistosa
de les dificultats que podrien presentar-se. El rescat de l'Est-xinès n'és un
exemple. Els acords que ha signat amb el seu veí per la distribució dels rius
fronterers, pels subministraments de matèries de fundin» 1 petroli, en són un
altre.
Tant més, que la situació estratègica del Japó a Manxúria no té necessitat
d'ésser milorlada. És excel·lent, com hom pot fàcilment donar-se'n compte contemplant un mapa d'aquesta província. La seva frontera siberiana s'estèn de
l'oest a l'est seguint un arc ample de cercle, el qual està defensat a l'oest per
les muntanyes Kinghan. al nord per l'Amor 1 a l'est per l'Ossuri. Concentrats
en la regió de Harbin, els exèrcits japonesos podrien atacar en qualsevol d'a-
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questes tres direccions, en tant que els exèrcits russos haurien de desplaçar-se,
per fer-hi front, sobre enormes distàncies en un territori sense recursos, proveïts
de mitjans de transport insuficients i precaris.

***
Favorable als japonesos, la situació actual és dolenta per als russos; però els
primers han de donar valor a llur immens imperi, i necessiten la pau més encara
que el seu adversari.
Pràcticament, la seva frontera estratègica és actualment traslladada al Baïkal; car aquest llac forma una barrera de 640 quilòmetres, orientada en la direcció nord-est sud-est, i divideix la Sibèria en dues regions diferents. La que
està situada a l'est, coneguda amb el nom de Transbaïkàlia, és difícilment defensable, puix els seus recursos són encara insuficients per a nodrir un exèrcit de
molts centenars de milers d'homes, l'aprovisionament dels quals ha de fer-se
pel Transiberià. Per altra banda, com ja ho hem indicat, la frontera de Rússia,
pel costat manxú, presenta una forma molt desfavorable. T. Y. Betts, antic
agregat militar dels Estats Units a la iXna, el qual ha estudiat especialment
aquesta qüestió en un article de la revista Foreine Affairs, aparegut el juliol
darrer, arriba a la conclusió que únicament reculant fins a la línia del Baïkal
els exèrcits soviètics podrien trobar-se en equilibri de força amb els exèrcits
nipons. Inclús descomptant l'esgotament del Japó, no és una situació que podria
obligar-lo a abandonar Manxúria.
Per altra part, si els japonesos tenen necessitat de la pau per organitzar
aquesta província, disposen ja d'una indústria capaç de proveir a l'avituallament de llurs exèrcits. Els soviets estan en camí d'organitzar la seva. Encara
que hagin fet progressos considerables des que han començat a aplicar llurs
diferents plans, la industrialització del seu antic i vast pais manca de mesures
i de proporcions, puix els seus mitjans de transport són insuficients. Es una
estranya il·lusió d'imaginar que hom pot, inclús amb el Icnut a la mà, transformar una raça i modificar el seu atavisme de la mateixa manera que hom canvia el rodatge d'una màquina.
Cal, amb tot, observar que és sobre la part asiàtica del seu territori que els
soviets han organitzat les formidables fàbriques de Kuznetsk i Magnitorgorsk.
Si la Sibèria esdevé industrial, si, per tant. la seva xarxa fèrria es desenrotlla
(ço que en tota circumstància, no podrà ésser realitzat abans de molts anys)
el potencial d'exèrcits russos que podrien combatre contra els exèrcits japonesos seria considerablement millorat. Ja no dependrien més, pel seu avituallament, dels transports precaris d'un Transiberià, encara que sigui amb doble
via. Però aquest acreixement de les forces industrials russes tindrà, com a
contrapartida, un acreixement paral·lel a les del Japó, el qual tindrà sempre
l'enorme avantatge d'ésser «amo del mar».
No hem d'enganyar-nos. Si els bolxevics ho sacrifiquen tot al desenvolupament del seu exèrcit i de la seva indústria, és amb mires a una creuada comunista contra el món capitalista. Quan es consideraran suficientment preparats,
la desencadenaran. No volen actualment comprometre l'èxit del «gran dia» amb
hostilitats prematures contra un adversari perillós. Per consegüent, totes les
fanfarronades antinipones de la premsa soviètica, han de prendre's, com diuen
els anglesos, «amb un gra de sal».
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El conflicte entre les dues races sembla, de totes maneres, inevitable. Una
Sibèria industrial on l'agricultura íos desenvolupada, no podrà acontentar-se,
com a porta de sortida, amb Vladivostock, i amb mitjans de comunicació amb
aquest port tan desviats i precaris com el ferrocarril de l'Ossuri. Però no
creiem que sigui pròxim. Si ho pogués ésser, el Japó no s'acontentaria de
mantenir a la Manxúria quatre divisions solament en front de tres-cents mil
russos; puix, en cas de guerra, aquesta situació permetria a aquests últims
avançar sobre el territori muntanyós, però ric, que s'estén al sud de la ribera
dreta de l'Amor i atrinxerar-s'hi abans que l'exèrcit japonès pogués ésser concentrat, ço que els donaria un avantatge considerable.

***
Si en les relacions del Japó i Rússia, discernim causes tan greus de conflicte,
en les del Japó amb els Estats Units, podem afirmar, com els senyors Hull i
Hirota en llur canvi de notes en el mes de març darrer, que «tots els problemes que posen en oposició el Japó i Amèrica són susceptibles d'ésser resolts
per la via diplomàtica».
Es. en efecte, difícil de trobar, sobre aquest planeta, dos pobles els interessos
dels quals semblin menys dividits. Estan separats per 4,500 milles d'oceà i no
tenen cap colònia contigua. El Japó, fins el present, no ha llençat el seu esguard sobre cap terra americana i els Estats Units no en cobdicien cap de japonesa. Llurs relacions econòmiques considerables són complementàries i s'equilibren. Els Estats Units són un dels millors clients del Japó, al qual compren
la seva seda. el seu té i les seves conserves. En reciprocitat, el Japó els compra
el seu cotó. els seus metalls i les màquines. No tenen de venjar ultratges passats, puix que la demostració naval de l'almirall Perry a l'any 1853, la qual
desvetllà el Japó del seu isolament secular, és el més gran servei que se l i
podia fer.
Aquests dos pobles mantenen, amb tot. una violenta enemistat des de fa
molt temps. No hi ha ni un sol soldat japonès que no experimentí contra el
«ianqui» un odi salvatge, i l'únic poble contra el qual els americans estan persuadits que hauran de lluitar, és el despreciable petit «nap».
Anem més al fons de les coses, intentem comprendre les raons d'aquesta anomalia. Les trobarem d'ordre secundari, i per consegüent, desconcertants.
Els japonesos, poble orgullós, al qual el seu «Bushido» prescriu que no ha
de perdonar cap injúria, no obliden que si el territori dels Estats Units els està
tancat, és per la seva qualitat de «grocs». En realitat, si els americans han volgut impedir la immigració japonesa sobre el seu territori, ha estat sota la pressió dels seus sindicats obrers, que temen la competència de gents que s'acontenten amb un salari inferior al seu. Sí aquestes mesures restrictives haguessin
estat justificades per aquesta raó. els japonesos no haurien pogut ofendre's,
però no poden admetre ésser classificats entre les races inferiors. En tot aquest
afer. és innegable que Washington, on el prejudici de color és molt fort, ha
tingut poc tacte. Però dos grans pobles no poden arruïnar-se i matar-se entre
ells per una qüestió d'amor propi tan poc greu.
Un pretext molt més seriós és el temor que tenen els Estats Units de veure
el Japó dominar la Xina, o almenys inundar-la dels seus productes, en perju-
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dici de la seva indústria. Des de fa més de trenta anys, el principi «de la porta
oberta i d'iguals oportunitats» ( o p e r i door and equal opportunity) és un dels
slogans de la diplomàcia americana. En virtut d"aquest principi, des del començament d'aquest segle, els japonesos han trobat sempre els Estats Units a
través de les seves empreses i de la seva política a Xina. No podem en aquestes
pàgines donar el detall històric d'aquesta guerra sorda; però és suficient recordar que la Conferència de Washington (1922). reunida amb el pretext de limitar els armaments navals, tingué sobretot per finalitat obligar el Japó a abandonar els avantatges que havia arrencat als xinesos durant la guerra, oposant-li
el bloc de les tres grans potències: Anglaterra, França, Estats Units. £s, per
altra banda, el record d'aquesta mala jugada que obliga avui el Japó a declarar
que no prendrà part en la nova conferència naval del 1935. en la qual, per endavant, és ben entès que les qüestions polítiques seran excloses. Darrerament,
encara, el reconeixement dels Soviets pels Estats Units, no ha estat, en realitat,
altra cosa que un cop dret contra Tokio; car Amèrica, la qual ha subministrat
el material dels plans industrials a la U. R. S. S., no tenia cap necessitat de fer
avenços als Soviets per trobar a Rússia un gran mercat per a la seva indústria.
L'hostilitat sobre aquest terreny resta, doncs, ben clara. Però quan s'hi reflexiona, hom es pregunta si la juguesca justifica una política tan perillosa per a
la pau. Que al començament d'aquest segle, abans de la revolució xinesa del
1911. Washington hagués pogut creure que calia, a tot preu, reservar a la
competència mundial les riqueses de Xina. pot passar. Hom es feia encara, en
aquells moments, grans il·lusions sobre aquestes riqueses. Però. actualment,
s'ha de reconèixer que han estat molt exagerades. El sòl de la Xina aconsegueix difícilment nodrir els seus habitants, massa nombrosos; les seves exportacions de seda i de te disminueixen cada any. i el seu subsòl no conté gairebé
altra cosa que carbó. Per consegüent, el poder de compra dels seus habitants
és encara molt feble.
En tota hipòtesi, els japonesos són massa fins i massa prudents per rompre
amb les grans potències que tenen interessos en aquest país. i hom pot limitar
les seves ambicions sense emprar mitjans tan irritants com els que Washington
ha utilitzat fins el present. Molts americans comencen afortunadament a comprendre-ho.
Per altra banda, és la diplomàcia ianqui la responsable en gran part de l'anarquia xinesa, intolerable pels seus veïns. És a les decisions de la Conferència
de Washington (1922) que hem d'atribuir en tota justícia el fangar espantós
en què es debaten els xinesos, el qual arruïna el seu país. sense que pugui preveure's el resultat.

***
Sigui com sigui, l'hostilitat latent í perillosa entre el Japó i els Estats Units
és un fet cert. Es aquesta hostilitat la que arma els dos països i domina tota
la política del Pacific. Ens resta examinar molt breument les conseqüències
d'aquest antagonisme.
Si una guerra contra Rússia no comportaria pel Japó cap acció naval, car la
marina soviètica, encara molt feble, no manté en el Pacífic més que alguns
submarins, una guerra contra els Estats Units no podria ésser més que una
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guerra naval, i aquesta guerra es desenrotllaria entre dos pobles separats per
4.500 milles d'oceà.
No és el Japó el que deurà prendre l'oíensiva. No demana res, no preté cap
territori americà. Són els Estats Units els que volen forçar el Japó a confinar-se
en les illes, i a moderar les seves ambicions. Cal, doncs, que els Estats Units
vagin a cercar-lo, per obligar-lo a confessar-se vençut. Cal que enviïn una
«Armada» prou puixant per obtenir una decisió, amb tot el material i l'avituaUament necessari, puix que no tenen base d'atac més pròxima que les illes
Hawai. les quals es troben a 3,380 milles de Yokohama.
Hom sap que el material de les flotes japoneses i americanes es fixà, tot seguit de les decisions de la Conferència de Washington, en la proporció de tres
a cinc; però les diferències de llur situació geogràfica fan més que restablir
l'equilibri: el tomben en benefici del Japó. En efecte, no es podria combatre
més que en les seves pròpies aigües, en la proximitat de les seves bases i dels
seus avituallaments. Perquè els Estats Units poguessin emprendre una guerra
ofensiva contra el Japó, amb algunes possibilitats d'èxit, seria necessari que
comptessin amb una flota molt més nombrosa, que tinguessin la seguretat de
trobar punts d'ajut sobre la costa de Xina i que poguessin encaminar els seus
vaixells i els seus auxiliars per la via del Canal de Suez. Sols aquesta via, relativament segura, permetria el seu avituallament en curs de ruta i els transport, sobre el teatre de les operacions, d'unitats de combat sense que haguessin
perdut la major part del seu valor ofensiu.
Però, per passar per Suez, Aden. Colombo. Singapore. Hongkong, cal la
complicitat de l'Anglaterra, i aquesta potència no té cap interès a veure esclafar o sols afeblir el Japó, el seu aliat d'ahir i probablement el de demà,
del qual tindrà necessitat contra els russos, que no amaguen pas els seus designis contra totes les potències colonials, especialment contra la Gran Bretanya. Després de la guerra, hagué d'abandonar el principi de tu)o powers
Standard i acceptar la paritat naval amb els Estats Units. Té interès a afavorir
l'hegemonia que resultaria indubtablement en la seva victòria sobre el Japó?
Evidentment, no. Es cert, per consegüent, que una guerra naval entre els Estats Units i el Japó presenta enormes dificultats, i tan poques possibilitats de
decidir-se per una de les dues parts, que no podria conduir més que a l'esgotament dels dos adversaris. La pobresa del Japó és compensada i encara amb
avantatge, per una situació estratègica inexpugnable i pel patriotisme indomtable dels seus habitants.
Sens dubte es consideren actualment les possibilitats d'una ofensiva aèria.
Però, a part que les distàncies farien molt difícils semblants operacions en
masses, no podrien produir més que efectes de destrucció i serien incapaces de
dur a una decisió, sobretot amb un poble tan orgullós i tenaç com els japonesos, els quals estan en camí, per altra banda, de crear una flota aèria puixant
Hom veu, doncs, que tot ben considerat, una guerra entre els Estats Units
i el Japó exigiria un esforç enorme i ruïnós, no justificat en absolut. Per consegüent, creiem que serà el sentit comú que prevaldrà, i que després d'haverse
injuriat copiosament, aquests dos adversaris mantindran les relacions normals
per les quals la natura sembla haver-los creats.

***
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Però, se'ns objecta, el problema canviaria si Rússia i els Estats Units s'aliessin per a una guerra contra el Japó; puix aquest país hauria aleshores de
combatre sobre dos fronts, i les flotes americanes trobarien en els ports russos
les bases d'operacions de què estan mancades.
Aquest atac per terra i per mar ha estat ja previst pel Japó i s'hi ha preparat. És per deturar-lo que manté un exèrcit i una marina de primera categoria,
malgrat la càrrega esclafadora que aquest doble armament l i imposa. Perquè
l'aliança de Rússia i els Estats Units pugui incrementar el valor ofensiu d'aquests dos països, seria necessari que l'exèrcit rus pogués ésser augmentat pei
una cooperació de l'exèrcit americà i que la flota americana pogués trobar a
Sibèria avituallament, dàrsenes de carenar, arsenals, etc. Basta contemplar el
mapa del Pacífic per veure que les comunicacions entre aquests dos aliats eventuals serien de les més precàries. Vladivostock està en el mar del Japó i Nikolaïesk en el mar d'Okhotsk. ambdós mars tancats, controlades llurs sortides pels
japonesos, car, al nord, les illes Kuriles formen una barrera que s'estèn fins
a la punta sud del Kamtxatk. Una flota americana, en cas de guerra amb el
Japó, no podria arribar a les costes siberianes més que després d'haver forçat
un estret, i tindria grans possibilitats de restar-hi embotellada fins el final de
les hostilitats. Per altra part, els ports siberians no presenten cap recurs i la
natura n'ha fet l'accés força difícil.

***
Hom no pot. avui dia, emprendre una guerra més que en el cas que la juguesca sembli valer l'esgotador esforç i quan es pugui entreveure l'esperança
de sortir-ne victoriós, car és una empresa a més a més ruïnosa.
Un conflicte al Pacífic riscaria de posar en foc la resta del món. modificant
l'equilibri actual de les forces. Sembla que acabaria per una victòria del Japó,
o almenys pel manteniment del «statu quo», amb un augment de ruïnes sobre
el nostre planeta, ja prou provat.
iNo és, per cas, la funció de França i d'Anglaterra utilitzar llurs bones relacions amb els adversaris eventuals per jugar el paper de bons corredors i entremetre's per tal de prevenir una catàstrofe, els esclats de la qual, per altra banda,
no podrien evitar que els toquessin? No sembla pas que sigui aquesta una tasca que presenti grans dificultats, puix que el Japó, la Rússia i els Estats Units
es donen compte que els interessos que els divideixen són, en resum, de segon
ordre i , en tot cas, desproporcionats amb el que costaria llur arranjament per
mitjà de les armes.
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CANONITZACIÓ DELS MÀRTIRS ANGLESOS. — El dia 9 de maig es va celebrar el Consistori semi-públic preparatori de la canonització dels Benaurats Joan Fisher i Tomàs More; en vista del vot unànime dels Cardenals
favorable a la canonització, el Sant Pare va disposar que se celebrés el
dia 19, Dominica quarta després de Pasqua.
Assisti a la solemníssima cerimònia una nodrida representació de
l'Episcopat anglès i una nombrosa pelegrinació—unes 3.000 persones—
vinguda expressament d'Anglaterra en la qual figurava un grup de 150
descendents i parents dels nous Sants. Acompanyava l'estendard de Fisher
un grup de Prelats; en canvi, el de Tomàs More anava escortat per un
membre de la Cambra dels Lords, un advocat del Tribunal a què havia
pertangut cl màrtir, un doctor de la Universitat d'Oxford i Tomàs More
Eysfon, descendent del Sant. Prengueren part en la magnifica processó 17
Cardenals. 2 Patriarques, 55 Arquebisbes i Bisbes i 23 Abats, gairebé tots
anglesos.
Acabada la processó, el Sant Pare s'assegué al tron i rebé l'obediència
dels Cardenals i dels altres Prelats; a continuació es feren les tres instàncies rituals amb el cant de les Lletanies després de la primera i del Vent
Creator després de la segona; després de la tercera, el Sant Pare va declarar Sants els Benaurats Joan Fisher i Tomàs More, i assignà per a
llurs festes respectives els dies 22 de juny i 6 de juliol.
Cantat el Te Deum amb l'oració pròpia dels nous Sants i l'hora de
Tèrcia, va començar el Sant Pare la Missa Pontifical; després de l'Evangeli, cantat en llatí i en grec, pronuncià l'homilia a llaor dels nous Sants
que va terminar exhortant els fidels a pregar pel retorn de la nació anglesa a la unitat de la fe per la qual ells havien donat generosament la
vida.
Com sol esdevenir-se en totes les funcions papals, la grandiosa Basílica
de Sant Pere va resultar estreta, però, gràcies a la Ràdio Vaticana, els
fidels de tot el món pogueren participar, en certa manera, a la glorificació
dels dos campions de la fe, i a l'entusiasme amb què els assistents a la
cerimònia aclamaren el Sant Pare.
Aquesta canonització proporcionà l'argument per a l'encuny de la
medalla anual del Pontificat, els primers exemplars de la qual foren presentats al Sant Pare el dia 14 de maig. En l'anvers hi ha l'efigie del
Papa, revestit amb museta i estola, voltada d'aquesta llegenda: Pius IX
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Pontífex Maximus. Anno XIV. En el revers, estan representats a mig bust
els dos màrtirs anglesos amb aquesta llegenda: Thomas More Joan Fisher.
IV a marlyrio saeculo Sancti renunciati XIV Kal. /un. — M. R.

GREUS FAUAULES DEL SANT PARE SOBRE L'EUGÈNIA I L'ESTERILITZACIÓ.—Els
dics 19-26 de maig passat es va celebrar, a Roma, el Congrés Internacional Hospitalari al qual assistiren més de 300 metges procedents de 30 nacions diverses. Un dels temes a tractar era Veugènia: el professor Schultze,
de la delegació alemanya, va sostenir que, en aquesta matèria, corresponia als hospitals una duble tasca: de primer investigar els malalts afectats per malalties hereditàries, i després, guarir-los o alleujar-los i esterilitzar-los per tal que no propaguin llur malaltia.
El dia 24, els congressistes foren rebuts pel Sant l'arc, que els adreçà
una aUocució en què va dir que «algun dels temes inclosos en el programa
del Congrés, com els referents a l'eugènia i a l'esterilització, podien
ésser omesos, sense cap inconvenient, en un Congrés dedicat a l'estudi
dels hospitals i de tot el que es refereix al bon funcionament i a la prosperitat d'aquestes institucions. I amb més raó perquè el mateix Sant
Pare, en una Encíclica, havia condemnat l'esterilització, més en nom
de la humanitat que de la religió i àdhuc en nom de les intel·ligències
més notables, i de les autoritats més qualificades per a capir i tractar
aquest assumpte; també ha fet la Santa Seu declaracions explicites sobre l'eugènia i la manera d'aplicar-la.>
«En aquest assumpte, no entren sols en joc la medicina i la cirurgia;
cal escoltar d'altres veus: la humanitat, el bé comú, el deure de no
privar ningú del que és de dret natural, ni per raons eugèniques ni per
raons d'altra mena.»
«Algú ha dit en el Congrés que el tema no era prou estudiat i que
calia reservar-lo a un Congrés ulterior: es tractaria, doncs, d'un tema
ajornat. Ara com en qualsevol altre Congrés la cosa seria sempre fora
de lloc. Algú ha dit que, d'aci a un quant temps, totes les nacions farien
el que fa avui Alemanya. El Sant Parc es veia obligat a declarar que, tol
i devent alguna cosa a Alemanya on té coneixences no sols com antic
bibliotecari sinó veritables i preades amistats en tots els camps científics, proclama la seva convicció que si, dissortadament, els pobles, els
estats, els governs acollissin aquells corrents, si entressin en la pràctica
de la vida, si fossin adoptades—ell es resistia a creure-ho—en aquest
cas el seu deure de Pastor suprem l i suggereix clarament el que ha de
pregar i el que ha de fer amb totes les seves possibilitats.»
Hom arribaria a realitzar, en la vida individual o en la coHectiva,
de llei que hagi obligat l'adhesió de 50.000 ciutadans. En virtut del dret
la concepció pagana del món, que no tardaria a reportar, com a darrera
conseqüència, desastres inevitables: hom tornaria de ple al paganisme.
L'antic món pagà ens ha deixat, és cert, monuments clàssics de literatura, de poesia, d'arquitectura i d'altres arts, peró, ens presenta també
una cosa que us he recordat, fa poc. amb la paraula grandiosa de Sant
Pau: un món sense amor n i pietat: a tals extrems s'arribariaI> — M. R.
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UN PLEBISCIT SUÍS SOBRE LA CONCESSIÓ DE PODERS EXTRAORDINARIS A
L'ESTAT. — La ullra democràtica Constitució suïssa reconeix al poble el
dret à'inicialiva i el de velo que permeten als ciutadans l'exercici d'una
sobirania veritablement directa. En virtut del dret d'iniciativa, el Consell Federal està obligat a sotmetre al referèndum popular un projecte
de llei que hagi obtingut l'adhesió de 50.000 ciutadans. E i virtut del drel
de veto el Consell Federal ha de sotmetre al referèndum l'aplicació
d'una llei votada per l'Assemblea Nacional, sempre que 50.000 ciutadans presentin la petició de veto.
El dia 2 de juny el poble suis es va pronunciar per 14.000 vots de
majoria, contra una iniciativa dels socialistes i comunistes, anomenada
iniciativa de crisi. Era una proposició de reforma constitucional en el
sentit de donar poders extraordinaris a l'Assemblea Nacional per un
termini de cinc a deu anys, amb supressió del dret de veto. Els motius
al·legats són de caràcter econòmic, però l'objecte veritable de la iniciativa era donar un pas decisiu vers el socialisme d'Estat.
Mons. Màrius Besson, Bisbe de Lausanna, Ginebra i Friburg va publicar sobre aquest afer una «Crida a la consciència cristiana» de la
qual reportem aquests paràgrafs:
«Aparentment, el projecte s'inspira en preocupacions del bé general i es presenta com un remei de les actuals dificultats econòmiques: en
realitat, és un atac directe a les nostres antigues institucions federals.
A la f i del cami en què se'ns vol fer entrar h i ha l'estatització, això és,
una concepció política inadmissible p e r q u è és contrària als drets fonamentals de la familia i de l'individu. És indubtable que l'Estat, dins les
seves possibilitats, ha de tutelar la vida dels ciutadans; però, no es pot
exigir que s'encarregui de fer tot el que sigui necessari per tal d'assegurar als ciutadans les suficients condicions d'existència: aquesta tasca
és superior a les seves forces.»
«Votar afirmativament el dia 2 de juny significa donar la mà als qui
volen destruir les nostres institucions nacionals per aixecar damunt llurs
ruïnes un sistema diametralment oposat a l'ordre cristià; significa fer un
acte contrari a les normes de la moral cristiana... Les dificultats deriven
principalment del fet que l'organització social prescindeix dels manaments de la llei de Déu; serà, doncs, una cosa desassenyada cercar una
solució contrària als mateixos manaments. Si volem veure temps millors,
hem de començar per atraure sobre nosaltres les benediccions divines
amb una conducta honesta.»
És de remarcar aquesta palesa professió de fe democràtica del Prelat
ginebri en contrast amb l'actitud de certs catòlics que afavoreixen la
tendència estatista, cada dia més abassegadora, i pretenen veure-hi el
remei de tots els mals. — M. R.

ELS CATÒLICS ANGLESOS EN EL JUBILEU DELS REIS D'ANGLATERRA. — El
dia 6 de maig es compliren 25 anys de l'elevació del rei Jordi V al tron
d'Anglaterra. Amb ocasió d'aquest esdeveniment es varen celebrar solemnissimes festes en les quals prengué part tot el poble anglès. El Sant
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Pare va trametre als Sobirans un afectuós telegrama de felicitació. En la
capella del Col·legi anglès de Roma es va celebrar una funció religiosa
d'acció de gràcies a la qual assistiren el Cardenal Pacelli i l'ambaixada
anglesa. El mateix es va fer en totes les esglésies catòliques de l'Imperi
Britànic; a Liverpool es va celebrar, en el solar on s'eslà edificant la
nova catedral, una Missa de campanya a què assistiren unes 20.000 persones.
La premsa catòlica anglesa, en associar-se a les festes jubilars, fa remarcar que, durant el regnat de Jordi V han desaparegut dc Ics altes
esferes oficials molls signes d'hostilitat al catolicisme. Diu The Univers:
«Avui fa 25 anys que el Rei fou coronat sense haver pronunciat
—per primera vegada després de segles—el jurament contra la religió
catòlica, que el seu pare havia ja fet amb recança. Pocs anys després,
enmig del daltabaix de la guerra mundial, va reprendre les relacions
diplomàtiques amb la Santa Seu. I més tard signava el Calholic Relief Act
que abolia gairebé Iotes les incapacitats legals que encara pesaven damunt els catòlics. No és, però, sols ni principalment per aquestes raons
que els catòlics anglesos de tot el món eleven al cel fervoroses pregàries
per S. M. i per una llarga perüongació del seu regnat. Estan acostumats
;i estimar i a honorar en ell un home de virtut més que ordinària i complidor exacte del deure, l'esplèndid exemple personal del qual, en la vida
pública i en la vida privada, ha mantingut i elevat les nostres tradicions nacionals... Pertot arreu on s'ha estès la dominació anglesa, el cristianisme ha progressar a l'ombra dc la bandera britànica.»
L'endemà de la canonització dels Benaurats Joan Fisher i Tomàs
More, una pclegrinació anglesa de prop de 3.000 persones va visitar el
Sant Pare. el qual. cn el parlament de costum, va al·ludir les festes j u bilars de Jordi V, en aquests termes:
«Finalment hi ha els deures envers la societat: deures de caritat
eoHectiva i , per això, de caritat més vasta, més important, més obligatòria que fa dels catòlics anglesos súbdits fidels, lleials, complidors conscienciosos de totes les lleis justes i súbdits exemplars de la vida viscuda
i l isliannmenl i , per tant, cívicament. El Sant Pare recorda amb intima
i "inplacnça i per honor d'aquells fills seus el què l i deia S. M. Jordi V
cn visitar-lo: que se sentia molt honorat de tenir tants de súbdits catòlics, que eren súbdits models, súbdits fidelissims i que, justament per
això, havia volgut visitar el Sant Pare, creient i pensant que complia un
deure, cosa que ell l i agraïa com un acte d'exquisida cortesia. El Sant
Pare recorda amb satisfacció l'estimat sobirà d'aquests fills seus, i el recorda en un conjunt de circumstàncies i d'esdeveniments tan aconsoladors per a ell i per al Papa. en les recents celebracions en què tol l'Imperi Britànic ha exultat pel jubileu de la coronació reial.»—M. R.
PASTORAL COL-LECTIVA DE L'EPISCOPAT ALEMANY SOBRE L'EDÜCACIÓ CRISTIANA DE LA JOVENTUT. — Per disposició de l'Episcopat alemany, del 28
d'abril al 5 de maig es va celebrar a tot Alemanya una Setmana catòlica
de l'Educació. Això va donar peu a l'Episcopat per a publicar una Pas-
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loral col·lectiva sobre l'escola i els deures dels pares, cosa que no va
plaure al govern hitlerià. Tots els butlletins diocesans o parroquials que
reproduïen la pastoral foren confiscats. El text del document episcopal
va haver de passar per la censura policíaca i els rectors, en llegir-la des
de la trona el dia 5 de maig, varen haver dc suprimir-ne algun paràgraf.
Heus aci un resum d'aquest document, més afortunat que la Pastoral
de Fulda de l'any passat, que encara està per publicar.
«Déu mateix hn imposat als pares la responsabilitat de l'educació de
la joventut i cap poder del món no té el dret de posar obstacles a l'Església, a la familia o als educadors en el compliment dels deures que es desprenen d'aquesta responsabilitat.)
Els Bisbes insisteixen sobre els perills que amenacen el jovent quan,
en el curs de la seva formació, surt de l'esfera d'influència de la familia. Per això advoquen per l'Escola confessional. «Els pares tenen el drel
sagrat i el deure gravíssim d'exigir que l'esperit de l'escola correspongui a l'esperit de la familia cristiana, això és a l'esperit de la fe catòlica... Per als infants catòlics, l'escola catòlica i els educadors catòlics.
Aquest dret sagrat dels pares no resta garantit posant un curs de religió
enmig de les altres assignatures. Què són les escasses hores del curs de
religió si en la resta de l'ensenyament actua damunt els infants un esperit
divers que destrueix el que s'ha edificat en les hores d'ensenyament religiós?... Mentre existirà en el poble alemany la divisió religiosa, l'escola
confessional catòlica és una reivindicació indispensable i l'única garantia de la llibertat de consciència cristiana el respecte de la qual s'imposa a un poble civilitzat com un afer de dignitat i com un deure gravíssim.»
La Pastoral refusa l'acusació que l'escola confessional sigui un motiu
de discòrdia: «Els que actualment encenen la discòrdia confessional no
són pas els cristians que professen una fe positiva, sinó els que prenen
les preteses discòrdies confessionals per pretext per a fer una propaganda d'agitació i de violències en favor d'una religió nova, creant així
en el poble noves divisions.» Amb la mateixa franquesa, els Bisbes refuten l'afirmació, repetida fins a la sacietat, que l'educació cristiana compromet el patrimoni hereditari de la raça. La religió i la gràcia santifiquen tol el que té un valor: «El qui conserva en els infants l'herència
cristiana de llurs pares, protegeix i ennobleix també l'herència racial
de la nació.»
En la segona part de la Pastoral, els Bisbes emprenen la defensa de
les organitzacions catòliques de joventut, que formen els joves d'una
manera més sòlida i més duradora que l'escola. Manifesten, després, una
ansietat extraordinària davant la nova institució anomenada curs rurnl.
Més dc 30.000 infants de 13 a 14 anys, sense distinció de confessions,
són coüocats en els pensionats del curs rural per tal de donar-los una
educació que borri les diferències procedents de la diversitat religiosa.
Això no és just. això no és clar, diuen els Bisbes. Almenys que no es posi
cn l'ànima dels nostres infants la indiferència religiosa!
En aquesta lluita en pro de l'escola cristiana i l'educació cristiana,
l'Acció Catòlica és un preciós auxiliar de l'Església. Clerecia, Episcopat
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i poble fidel han d'estar units en un anhel comú i , si cal en una lluita
cDinuna. «Com més grans siguin els perills per a la fe dels nostres infants, com menys responguin a l'ideal de l'educació cristiana les condicions d'educació fora de la familia, més heu de procurar convertir la
vostra vida familiar en un recinte sagrat on els vostres fills puguin
arribar a ésser cristians de fe sòlida.>
Hs comprèn que aquesta doctrina no hagi plagut als nacional-socialistcs que pretenen apoderar-se de la consciència de l'infant per plasmarla a gust llur i convertir-lo en un esclau de l'Estat omnipotent, amo absolut d'ànimes i de cossos.-—M. R.
VOLEM EL FILM BO. — Kl Cardenal Arquebisbe Or. Theodor Innitzer,
de Viena, publicà, fa poc, a la «Reichspost> una crida, on llegim, entre
altres, les següents ratlles: «Avui hem d'allunyar del poble tot allò que
amolleix la seva resistència corporal-cspirilual; per u aquest f i s'han
d'emprar tots els mitjans, i un d'ells és, indiscutiblement, el film. Reconeixem el film i la seva funció cultural, però és de doldre que fins
avui no compleixi encara del tol la seva missió. Els films deportius
i els d'asumptes mundans, que són els que encara predominen, són en
la seva majoria, no ja edificants, ans bé directament d'efectes corrosius.
No volem privar ningú del gust d'un esbargiment inofensiu, d'un possible oblit dels petits neguits quotidians, no som tan severs ni tan estrets d'esperit. Allò que combatem és l'esperit que inspira generalment
la producció dels films, i aquest, malauradament, és pur esperit comercial, materialista, àdhuc especulador dels més baixos instints. Amb
lals pel·lícules no es malgasta tan sols la força moral i espiritual del
nostre poble, sinó també la seva salut fisica; sense esmentar ja els
efectes vulnerants i trasbalsadors que sofreix el sentit religiós del nosIre poble i del nostre jovent per la majoria d'aquests films. La finalitat
de la nostra acció en pro del bon film és la següent: agusar la consciència de tots aquells qui hi estan interessats: autoritats, indústries,
artistes i el mateix poble, i posar-los alerta contra un perill que requereix l'acció de totes les forces per ésser vençut. Per això demanem: 1) que el govern promulgui una llei que converteixi el film en
factor edificant pel poble austríac; 2) que els productors de films recordin la seva missió de crear bons films; 3) fins que això s'hagi aconseguit, tot el poble entenimentat haurà d'ajudar-se a si mateix boicotejant implacablement tots aquells films que van contra els bons costums, per alt que sigui el seu mèrit i valor tècnics. Els diaris que estan
la nostra disposició, d'ara endavant, publicaran unes llistes dels films
que s'hagin d'evitar i d'aquells que s'hagin de propagar. Ço que semblants accions han aconseguit ja a Amèrica, Holanda, Anglaterra. França, ha de reeixir també a Àustria.»—LI. S. Sp.

L'HOME D'ESTAT TXECOESLOVAC DH. NOSEK. APÒSTOL DB L'ACCIÓ CATÒLICA— A últims d'abril moria a Praga l'ex-ministre Dr. Franz Nosek
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«L'Osservatore Romano> del 26-4-35 l i dedicà una necrologia en la qual
enlre altres coses, deia el següent: El Dr. Nosek era veritablement un
home d'Acció Catòlica; portà una vida de sacrifici per amor a Déu i al
proïsme. La directiva de la seva vida era: servir a la veritat i a la justícia. Quan el lloaven o aplaudien, solia dir humilment: «Tots nosaltres no som tan sols uns servents com cal>. El Dr. Nosek dedicava una
especial atenció als problemes de l'educació de la joventut, sempre
estava disposat a donar conferències, cursos, etc, per a la gent jove,
perquè res no l i semblava tan important com fer de la generació catòlica, que ara puja, uns homes amants de la família i de la pàtria. Com
a membre de l'Associació de Sta. Clara es preocupava de la fundació
d'asils per a dones i noies abandonades i de la construcció de cases
d'exercicis. El Dr. Nosek era també membre del Tercer Ordre de
Sant Francesc i mori tan pobre com correspon a un f i l l d'aquest
ordre. T a m b é donava un sentit apostòlic a la seva activitat política.
Després del canvi de règim, el partit nacional txec l'envià a l'assemblea nacional, on intervingué en l'elaboració de les primeres lleis de
la república. En el temps següent fou diputat al parlament, sense interrupció. A l'any 1925 el nomenaren ministre de l'interior, del 1926 al
1929 fou ministre de comunicacions. Era considerat com a pèrit eminent en qüestions de política econòmica i financera; prengué part en
vàries conferències econòmiques internacionals, i a més, era col·laborador de diferents revistes. Ningú no s'atrevia a burlar-se d'ell, quan
exigia el compliment de la moral cristiana en la vida política, amb un
sentit dreturer que no deixava lloc a dubtes. Mai no sorti dels seus llavis
una mentida política, mai no prometé coses que no podia complir, com
solen fer els demagogs. El següent episodi és ben característic: El
Dr. Nosek formava part d'una comissió parlamentària que en un cert
moment, especialment crític, hagué de discórrer sobre les mesures de
sanejament econòmic. El ponent declarà escèpticament que si no s'aconseguia un endegament 100 per 100 era preferible de no emprendre
res. Nosek l i replicà fent esment de la vida de Sant Francesc d'Assis,
el qual sempre fracassava de nou. fins que finalment assoli el seu objectiu, gràcies a la seva tenacitat i a la seva confiança en Déu. Després
d'aquesta sessió, un membre de la comissió declarà: «Tots ens sentim
trasbalsats en la nostra incredulitat, quan veiem la vida exemplar de
Nosek.> Amb raó el diari «Nasinec» podia dir en la necrologia del
Dr. Nosek que aquest ocupa un lloc preeminent en la història del catolicisme polític de Txecoeslovàquia, i que fa un paper moll digne al
costat dels grans homes d'Estat catòlics de les altres nacions. El secret
del seu apostolat politic consistia en què mai no considerava la política com a f i , sinó sempre sols com a mitjà al servei de la pàtria. — S. Sp.
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EN VIGILIES ELECTORALS AL CANADÀ. — Programes i pronòstics s'escalonaven ja sobre el camp electoral, quan la malaltia obligà el primer
ministre conservador Bennet a prendre un Uarg repòs que l'ha impedit
de representar el Canadà al jubileu del rei Jordi. S'ha vist en la precisió d'enviar un dels seus ministres, sir George Perley, de 77 anys,
i d'assenyalar per al setembre les eleccions que havien de celebrar-se
en la primera quinzena de juliol. Bennet es deu resignar sense pena a
aquesta pròrroga, puix que les eleccions provincials de l'estiu darrer
li foren desfavorables a l'Ontario i a Saskatxevan, de la mateixa manera que l'any precedent l i ho foren a la Colòmbia britànica i la Nova
Escòcia.
Tres partits estan en pugna: el partit conservador de Bennett, al
poder des del mes de juliol de 1930; el partit liberal, el Cap del qual
és Mackenzie King, i finalment la Cooperalive Commoiiivealth Federation, la C. C. F., que ve a ésser el partit laborista.
Bennet havia estat elegit sobre un programa vigorosament proteccionista. Però els interessos del Canadà sòn contradictoris i les poblacions agrícoles retreuen a Bennet d'haver-los sacrificat als districtes
industrials. L'índex de la producció ha passat, és cert, de 92.7 en març
de 1934, a 102.7 en març de 1935. Però en 1930, l'esdeveniment més
extraordinari havia estat el progrés fulgurant dels conservadors en
l'Estat francès de Quebec, tradicionalment partidaris del liberalisme
per temor d'una centralització que seria favorable a l'element anglosaxó. El trastorn és avui complet, i els liberals aniran a la batalla amb
la fórmula: «Voteu liberals per a salvar els drets de la vostra provincià». En les terres de blat de l'Oest, s'ha d'esperar també una victria liberal.
En el cas que Bennett no pogués reprendre el seu lloc en la direcció del partit conservador, hom cita entre els successors probables, ja
sigui Stcvens, o millor encara Bhodes, actual ministre de Finances o bé
el senador Maighen.

* **

Sobre una població de 11.000.000 d'habitants, el Canadà compta amb
un milió de persones que no poden ésser nodrides pels recursos normals del treball: parats i llurs esposes i fills. Els municipis que fins
el present han assumit la càrrega dels socors, s'inclinen sota el fardell
i reclamen l'ajut del govern federal. Setanta alcaldes, conduïts per
Mc. Geer, alcalde de Vancouver, han anat a Ottawa en comissió. El seu
portantveu exposà que els municipis, endeutats fins el límit extrem
de llurs medis, no podrien aviat assegurar el servei del deute, a menys
que una baixa substancial de la taxa de l'interès no els permetés reduir
llurs despeses mitjançant oportunes conversions.
6
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Fogosament, l'alcalde He Vancouver anuncià que no dubtaria pas
en suspendre cl paRament dels cupons, i que a més faria una crida
als scnse-feina del porl per llençar a l'aigua el Sherifí.
L'alcalde d'Halifax, Vragg, subratllà la impotència governamental i
pronosticà un canvi de majoria. Simpson, parlant per Toronto, i Hondex, per Montreal, feren una pintura angoixant, de la crisi; el segon,
vingut, digué, no per amenaçar, sinó per litigar, es feu advocat d'una
conferència interprovincial la qual dreçaria un estatut de socors.
Seguiren nombroses conferències amb Sir Gcorgc Pcrley i altres ministres. El substitut de Bennet aconsellà als alcaldes de girar-se vers
els governs de provincià, responsables als ulls de la Constitució. A això,
el rude Mac Geer replicà que ja havien intentat aquest remei, però que
«els armaris dels governs provincials estaven buits». Els alcaldes intenlaren anar a pledejar davant la Cambra, però aquesta desfilada d'aparença revolucionària fou refusada por 139 vots contra 16.

* *#
A la Cambra dels Comuns d'Óltawa, un diputat de l'oposició liberal.
Burassa. presentà, no fa molt, una moció l'aspecte de la qual semblava
força innocent, en favor del pacte Kellogg i de «totes les mesures eficaces
per a assegurar la pau». Però si el text en si mateix no tenia res d'explosiu. el seu autor emprà, per a sostenir-lo, arguments d'una certa
virulència.
Declarà que el Canadà no devia ja més deixar-se arrossegar per
«l'imperialisme britànic» en les guerres que no l i interessaven. La Societat de Nacions ha pogut fer-se útil sobre punts de detall. Però no és
deixa d'ésser un inslrument perillós a les mans de les grans puixances.
El millor que podria fer el Canadà fóra retirar-se i entrar en la unió
panamericana. En tot cas. si la Gran Bretanya jutja convenient de comprometre's en un «Locarno de l'Est» o altres pactes de conseqüències
llunyanes, seria urgent fer-li saber que no pol comptar amb la collaboració dels canadencs. Suposem que la Gran Bretanya opti per la
guerra, i els Estats l'nits per la pau. el Canadà ha de restar al costal
dels Estats l'nits els interessos dels quals són més estretament lligats
als seus.
Aquest llenguatge, com era natural, no restà sense rèplica. Gulhrie.
ministre de Justícia, que representava el govern, protestà amb vivaCitat contra la idea que la política exterior del Canadà pogués inspirarse en Washington.
El líder de l'oposició Mackenzie King. observà que en la situació
present, els canadencs tenien el deure de vigilar llur llenguatge.
Al final de la sessió, tothom s'uní a la moció.

* **
Des del punt de vista demogràfic, el fet capital és l'atur total de
l'emigració anglesa. El Canadà ja no rep més que eslaus. Acostumats a
una existència de privacions, preparats a realitzar les tasques més
dures, aquests habitants del Continent, els ukranians principalment,
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s'acontenten al començament amb insignificants profits i amb un n i vell de vida que no pot satisfer ais anglesos.
Ràpidament, aquests joves esdevenen canadencs. Al contacte d'una
terra nova, es vinculen al sòl que els esdevé una veritable pàtria. Lady
Hodney, qui ha passat quinze anys al Canadà, es pregunta, davant les
comunitats franceses, alemanyes, austríaques, daneses, noruegues, ukranianes, si la raça anglesa no està cridada a esdevenir una minoria,
si inclús no està en perill de desaparèixer.
«L'Anglaterra, demana en ï'Observer, s'acontentarà amb contemplar de lluny un Canadà al qual estaran representats tols els pobles, exceptuat el britànic?» Si els anglesos, malgrat els esforços del
govern per encoratjar la immigració i desembarassar-se de milions de
parats, han vist tants dels seus nacionals demanar llur repatriament,
és que han perdut en l'ociositat retribuïda de la post-guerra, el gust
de la vida activa i difícil. Per altra banda, el camp anglès s'ha transformat moll, i la vida no s'assembla ja al que era antigament, abans
dels autobusos, l'electricitat, el cinema... El passatge del poble anglès
a la solitud canadenca ha esdevingut massa dificil.
A més, tres raons expliquen encara el poc èxit de tots els esforços
intentats per la represa de la immigració: el pes del deute de què es
carrega l'immigrant en desembarcar sobre el sòl canadenc; l'abandó
en què el deixen les autoritats angleses una vegada l'han transportat
a l'altra punta del m ó n ; finalment, l'organització dels socors per l'atur
forçós que assegura una prima tan important al parat que l i lleva tot
«lesig d'expatriar-se. — L . O.

CAP A LA FonMACió D'UN BLOC SINO-JAPONÈS? — En contrast amb l'estut de guerra latent que existia entre Pequin i Toquio aquests últims
anys, estem presenciant ara el naixement d'una nova fase de cordialitat entre els dos països extremo-orientals. cordialitat que sembla
impulsada i controlada des del ministeri d'Afers Estrangers nipó.
Els prolegòmens d'aquestes temptatives per estrènyer els lligams
entre els dos pobles, els trobem en els acords conclusos en 1934. per
les negociacions directes entre la Xina i el Japó. Aquests acords tractaven: l r . la qüestió de les comunicacions sense fils; 2n. les indemnitzacions a satisfer per la Xina respecte els afers de Nankin i Hankow;
3r. les comunicacions ferroviàries i postals entre la Manxúria i la
Xina. Els japonesos s'havien mostrat en el curs d'aquestes negociàcions
particularment curosos de no ferir les susceptibilitats xineses. L'na vegada preparat així el terreny, cregueren arribat el moment d'impel·lir
llurs avantatges i d'imposar a la Xina la puixant amistat japonesa.

* **
I n report detallat sobre la situació actual a la Xina fou sotmès, en els
primers dies del mes de gener, al senyor Kuwashima, director de
l'Asia oriental en el ministeri d'Afers estrangers. El seu autor era el
senyor Suma, cònsol general del Japó a Nankin—un home particular-
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ment ben informat—. Aquest report decidí el senyor Hirota a iniciar
la seva ofensiva diplomàtica.
El 22 de gener darrer, en l'obertura de la 67 «essió de la Dieta imperial, l'almirall Okada, primer ministre, inspirat pel seu ministre dels
afers estrangers, proclamava: «Es la nostra més fervent esperança que
la Xina recobri ràpidament la seva estabilitat interior i comparteixi
amb el Japó la gran responsabilitat del manteniment de la pau a l'Extrem
Orient.»
Alguns minuts més tard, Hirota tornava a tractar el mateix tema, i
repetia amb un xic de variació, les expressions del seu primer ministre. «És la més ardent esperança del Japó que la Xina, realitzant l'estabilitat a l'interior de les seves fronteres, i donant-se compte de la
situació actual en Extrem-Orient. actuï de manera que sigui fidel a la í
nostra espera. El Japó, com el seu veí amistós, l i prestarà tot l'ajut
necessari.»
Hi ha un fet a subratllar: tot just havia estat llençada aquesta crida,
quan els caps de l'exèrcit de Manxúria (ex-exèrcit japonès del Kwantung) pronunciaven una petita ofensiva en direcció del Xahar oriental. La qual cosa volia d i r que, en els afers xinesos—i també en els
altres—el més petit acord no podria ésser conclòs sense l'assentiment
dels caps de l'exèrcit.
Relacionem les dades: 22 de gener, discurs del senyor Hirota; el
23, ofensiva en cl Xahar. I el ministre dels Afers estrangers de Toquio
havia declarat, en el seu discurs, que el Japó estava disposat a concloure amb la Xina un pacte de no-agressió!
Sense deixar-se descoratjar per això, Hirota pregava a Ariyoshi,
ministre del Japó a Xina, d'actuar sense retard. S'assegurava de la
col·laboració activa del tinent general Suzuki, agregat militar japonès.
Demanava, a més. al general Dolhara que secundés la seva temptativa d'aaproximació. Aquest oficial general, que és avui un dels caps més destacats de l'exèrcit de Manxúria, jugà un paper considerable en tot l'afer
de Manxúria. Es trobava, en efecte, en la direcció del famós servei
d'informació que preparà la penetració japonesa.
El 29 de gener, Ariyoshi celebrà una llarga entrevista amb Wang
Xing-Wei, el primer ministre xinès. El mateix dia, el tinent general
Suzuki, conferenciava t a m b é extensament amb el general Xíang KaiShek, president de la comissió militar de Nankin. A l'endemà fou el d i plomàtic japonès qui celebrà una entrevista amb el generalíssim xinès.
Quant al major general Doihara, emprengué un viatge a Xina del
Sud i començà per entrevistar-se a Hong-Kong amb Hu Han-Min, la
influència del qual és veritablement considerable en tots els medis que
es relacionen de lluny o de prop amb el Kuomingtang.
La premsa japonesa donà aquesta vegada àmplies informacions.
L'Osafca Mainichi Shimburn—el diari més difós del Japó—YOsaka Asaki
Shimbun—rival del precedent i el periòdic més seriós—í l'Osaíra Jiji.
es distingiren particularment. Els informes sobre les conversacions sinojaponeses apareixien al llarg de llurs columnes horitzontals. Pretesos
«secrets» es divulgaven. N i Ariyoshi, ni el tinent general Suzuki, ni el
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major general Doihara, no tenien misteris per als periodistes japonesos.
Segons els periòdics de Toquio, Wang Xing-Wei feia confidències als enviats especials de la premsa nipona i el general Xiang Kai-Sliek perdia el
millor del seu temps parlant amb ells. 1 de tols aquests articles, informacions, divulgacions, documentacions, comentaris, intervius, diàlegs i
monòlegs, ressaltava això—i només que això—«La Xina es sentia completament feliç de llençar-se als braços del Japó, el seu generós salvador.»
Per part de la Xina, la reserva i la prudència foren grans. I és que
l'afer de Manxúria era encara molt calent i el de Xangai estava present en totes les memòries.
Havent d'organitzar i no ja de conquistar, els nipons no havien de
l l i u r e més que guanys d'una aproximació sino-japonesa que havia de
començar per una reconeixença de facto del nou Estat manxú, reconeixement que els acords ferroviaris i postals de 1934 han començat a ratificar. Per contra, prestant-se a l'acord, els xinesos abandonaven la bona
posició moral de «víctimes» i veien allunyar-se d'ells aquests protectors interessats que s'anomenen Estats Units, Gran Bretanya, U. R. S. S.,
etcètera, alguns dels quals tenen la caixa forta ben repleta, malgrat la
duresa dels temps.
Era doncs natural que els xinesos demostressin una pressa extraordinàriament moderada quan els japonesos cremaven les etapes,
fang Leang-Li traduïa el pensament del primer ministre xinès a la manera de l'opinió anglo-saxona, demanant irònicament als seus confrares de la premsa japonesa com podien ésser tan pròdigs d'informacions «confidencials». Havien instal·lat d'amagat dictàfons perfeccionats
al despatx d'Ariyoshi, aixi com als del general Xiang Kai-Shek, Wang
Xing-Wei i al del tinent general Suzuki? I T'ang Leang-Li compadia sincerament els negociadors japonesos d'ésser les víctimes de xerraires tan
diligents i fatigants, desmanyotats i sense vergonya!
Tal devia ésser aproximadament l'opinió personal del general
Xiang Kai-Shek qui, per dissipar el malestar causat per la volubilitat japonesa, donà, el 3 de febrer, una interviu rectificadora, destinada sobretot a combatre l'aprehensió d'un gran nombre de xinesos relativa a
la dominació oculta del Japó sobre la Xina.
«A quin altre fi hem consagrat la nostra vida si no és a la Revolució
i a la resurrecció nacional? Semblants temors són a la vegada massa
puerils i massa extraordinàries. No crec pas que hi hagi un sol xinès
ni un sol japonès, per poc al corrent que estigui de la situació actual, que
sostingui una idea tan absurda.»
I el general Xiang Kai-Shek afegia deliberadament:
«Són les provocacions repetides que conduïren una gran part del
poble xinès a l'antijaponisme. El Govern s'esforça constantment en rednir-lo per mitjans legals.
»Les relacions amistoses i de bon veïnatge entre la Xina i el Japó no
Podran ésser restaurades més que en el cas que els sentiments antijaponesos que prevalen a la Xina i l'actitud dominadora del Japó respecte de Xina siguin abandonats simultàniament.»
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En altres termes, no és la Xina la que ha de fer el primer pas. Els dos
països tenen de donar-io al mateix temps.
Per una cruel ironia del desti, és Wang Xing-Wei qui ha estat designat com a primer ministre xinès, per a acollir la proposició japonesa
d'una aproximació sino-mpona i de discutir-la. I Wang Xing-Wei s'ha dreçat amb vigor contra l'acció del Japó a Manxúria i en la Xina septentrional. Orador eloqüent, aixi com excel·lent escriptor, Wang Xing-Wei ha escrit moll. Acaba de publicar un llibre notable sobre Els problemes de
la Xina i llurs solucions; però si aquest llibre tradueix el pensament
pregon del seu autor, el desqualifica per negociar una aproximació sinojaponesa.
Com a cap del govern responsable, Wang Xing-Wei no pot oposar un
refús als avenços japonesos. Sens dubte put trobar-hi per al seu pais
certs avantatges immediats. Inclús en el cas que interiorment fos contrari a una entesa Intima amb el Japó, no lé més remei que contemporitzar
a fi de no irritar el seu poderós i desconfiat vei. Refusar una oferta
d'amistat i de col·laboració no és pas una política oportunista—tan cara
als xinesos. Discutir, regatejar, guanyar temps, és el seu sistema habitual.
Wang Xing-Wei discuteix amablement. Podria discutir interminablemenl si hagués d'heure-se-les només amb els japonesos.
Però ha de fer front als seus compatriotes i , a fi de posar un fre a
possibles crítiques, invoca l'ombra del doctor Sun Yat-Sen. És així que a
la reunió del Consell Central Polític, celebrada el 20 de febrer darrer,
recorregué al record del fundador de la República xinesa per fer acceplar pel seu auditori la possibilitat d'una millora de les relacions sinoJaponeses. «Que, per respondre al desig formulat pel doctor Sun Yat, una
estreta amistat lligui pròximament la Xina i el J a p ó U Argument contundent, almenys per a un xinès. Sí. però algun dels seus auditors hauria
pogut replicar que en els temps en què vivia Sun Yat-Sen, la qüestió del
Manxukuu nu es posava a la seva consciència de patriota.
Així Wang Xing-Wei jutjava preferible de refermar el testimoni del
mort per l'autoritat d'un viu. Demanà al general Xiang Kai-Shek que confirmés la unitat de perspectives que existia entre el president del Yuan
Executiu, ministre dels Afers estrangers, i el generalíssim xinès. L'n telegrama d'aquest al president, de data 2 de març deia: «Permeteu-me expressar la meva conformitat més absoluta amb l'admirable declaració
que heu fet i que és en tots els seus punts semblant a les idees que jo
havia desenvolupat en el curs de l'entrevista que vaig concedir a la
premsa.»

* **

Per resumir, sembla que els japonesos desitgen sincerament i recerquen una aproximació sino-nipona. en la qual tenen l'esperança, amb
força lògica, de representar el paper principal.
Els xinesos estan menys , inclinats i . per xinesos, entenem els governants i els .que juguen un rol actiu en la política xinesa. Hi ha, certament, xinesos japonòfils, com el general Huang Fo, però la majoria dels
membres del Kuomingtang són netament hostils a la reconciliació sino-
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japonesa sense la restitució de la Manxúria. Entre aquestes faccions de
forces desiguals—els juponòiils essent, de molt, els menys nombrosos—
els membres del govern contemporitzen.
S'ha de tenir en compte igualment l'opinió pública. Aquest mot sembla paradoxal en un pais anàrquic i dividit, però, durant mesos i mesos,
pels manuals escolars, pels periòdics, pels discursos, per la T. S. F.,
s'han exasperat els sentiments nacionalistes de la massa, fent tot el possible per inculcar-li l'odi al Japó i als japonesos.
Mentre es celebraven, entre les personalitats responsables, les
conversacions que tendien a l'aproximació xino-japonesa, Tanaka, cònsol general interi del Japó a Nankin. realitzava, el 19 de febrer, una
gestió prop de la Direcció de l'Àsia oriental al ministeri d'Afcrs estrangers xinès per atreure l'atenció d'aquest sobre les activitats antinipones
de la Societat «Utilitzeu les mercaderies xineses>. Aquest agrupament, en
efecte, havia notificat el 18 de febrer, a tots els establiments de la capital
xinesa d'interrompre immediatament la compra i venda de mercaderies
importades del Japó. Tanaka es permeté indicar cl fel que devia existir una entesa entre les autoritats xineses i els dirigents d'aquest moviment antijaponès. Com podia ésser d'altra manera, quan el boicot tenia
lloc sota les barbes mateixes del govern?
Replicant a Tanaka, el ministeri d'Afers estrangers xinès prometé fer
una enquesta, després de la qual, si els fets declarats eren reconeguts
exactes, el govern de Nankin prendria seguidament les mesures necessàries. L'incident és simptomàtic.
La possibilitat d'una entesa entre Xina i el Japó, si bé allunyaria el
temor a noves conflagracions a la Manxúria. no pot deixar indiferents
les potències d'Europa i als EE. IJU., que tan quantiosos interessos
tenen a l'Extrem-Oricnt, i que no es pol creure que es resignin a veure'ls
amenaçats. — L . O.

CULTURA GENERAL

LA RECERCA DEL LITHOSTROTOS. — L'Escola arqueològica francesa de
Jerusalem ha acabat les recerques iniciades anys enrera pel P. Ratisbona sobre les runes d'una antiga caserna turca, i ha posat en clar la
situació, dimensions i utilitat del Lithostrotos. del qual parlen els Evangelis en relatar la Passió. El divendres al mati, diuen, Pilat va constituir
Tribunal al lloc anomenat Lithostrotos i en hebraic Gabbatha: en ell
es varen desenrotllar els passos d'aquell dia fins a la crucifixió, i el
seu descobriment projecta una molt viva llum sobre episodis que fins
ara havia estat dificil de situar.
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S'ignorava exactament quina de les dues residències romanes havia
utilitzat Pilat durant la Pasqua jueva que coincidí amb la Passió. Els
idi
is tenien a Jerusalem el Pretori, situat pels arqueòlegs en un dels
castells d'Herodes que és al migdia de la ciutat, al vessant meridional
de la muntanyola dita de Sion, i la fortalesa Antònia edificada al nord,
o sigui a l'extrem oposat, i que dominava la ciutat des d'un pla superior.
Segons que aquells dies el governador hagués sojornat en una o altra,
el cami fins al Calvari era ben diferent, i la fita per a posar en clar el
que havia succeït era la referència al Lilhostrotos.
Anys enrera, el P. Ratisbona va comprar l'enrunat edifici d'una
caserna turca per a installar-hi la congregació de les M. M. dites de
Simi. i així com ha estat possible d'anar netejant el sòl de runes i de
l'aditament de noses que el temps h i abocà a sobre, ha aparegut el que
l'Escola arqueològica ha acabat de classificar.
Ha aparegut una ampla cisterna subterrània, la canalització tallada
en part a la roca, que servia per a conduir-hi l'aigua, i finalment un
rttmpluvium complet; una superfície de 25,000 metres quadrats, a ple
aire, enllosada amb grans llambordes i ratllada de tant en tant per sécs
buidats a les pedres que, com les branques d'un arbre, es van acoblant
per a abocar l'aigua als canals que fan de boca a la cisterna.
Aquesta esplanada és el Lilhostrotos. Pilat, per tant, es va constituir
en Tribunal al nord de Is ciutat, perquè la cisterna és de la fortalesa
Antònia; des d'ella dominava i estava situat estratègicament molt millor
que al pretori.
En aquesta fortalesa, i bona part sobre aquest enllosat, es desenrotllaren les discussions entre els perseguidors i el governador, el rentar-se
aquest les mans en senyal de deseiximent, i després a l'interior, la
flagel·lació, el coronament d'espines i tot el que l'acompanyà fins a la
sortida cap al Gòlgotha.
La premsa francesa que dóna compte de la descoberta publica amb
raó, com a notable testimoni, una fotografia que explica el perquè
d'episodis d'aqaell dia que fins ara no havien tingut una explicació
planera.
Segons els Evangelis, el ceptre de canya, la corona d'espines, el
mantell de porpra i els escarnis al rei dels jueus no foren obra dels
jueus mateixos, sinó dels soldats romans que no sentien ni l'apassionament ni el furor dels perseguidors. La posició romana era la de superioritat i bé es pol d i r olímpic desdeny, de què donà mostres repetides
Pilat, i no es veia clar quin motiu ocasional havia portat els soldats
romans a fer el que feren.
El descobriment ho posa de manifest.
En un indret de l'empedrat hi ha esculpides toscament a les lloses
les ratlles amb les quals en aquell temps es jugava al joc dels tali o ossets
minerals, un. dels jocs que encara avui es va renovellant amb modificacions i formes noves, com per exemple el parares/. L'estilat llavors i
gravat al Lilhostrotos té 35 portes diferents i la darrera és la del Basilicus o sigui la del rei. En les fotografies reproduïdes, apareix clarament
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el ercle d'aquesta sort final assenyalat amb la B, inicial del mot
Hasilicus gravat també al paviment.
En iniciar-se cada any la primavera, els soldats, seguint les tradicions romanes, celebraven les festes salurnals i elegien per sort el Basilicus, ço és, el rei Saturn de l'anyada, que durant el seu efímer i grotesc
regnat, era objecte d'un seguit de bromes pesades, semblants a les
novatades modernes però bona cosa més fortes, segons la inhumanitat
en l'època.
Aquell any, la sort els posava a les mans un jueu condemnat a mort
en el qual podien estremar la disbauxa sense temença ni del govern
ni dels propis jueus, i s'hi rabejaren, coronant-lo d'espines, posant-li
;i les mans un ceptre de canya i sobre les espatlles el inantell granat.
Molt possiblement, el mateix rètol de la creu «Jesús Nazaret Rei
dels Jueus» tingué, de fet, origen en les escenes burlesques dels jocs
salurnals, dels quals els relats evangèlics ens conten tota la crueltat.
Heus aqui com les habituds romanes serviren d'instrument material
per a la realització de les profecies, i per a donar el seu veritable sentit
a la Passió. — M.
KL CONOHÉS JURÍDIC INTERNACIONAL- DE 1934. — El Butlleti de la
Biblioteca del Col·legi d'Advocats de Barcelona al seu fascicle 14, sota
l'epigraf «Els advocats a l'estranger» dóna noticia del Congrés Jurídic
Inlernacional celebrat a Roma del 12 al 17 del proppassat mes de novembre, i ho fa en els següents termes:
«El Cardenal C. Bisleti en el seu discurs inaugural recollia les paraules de Pius X I en la Constitució «Deus scientiarum» amb motiu de la
solemne commemoració del X I V centenari del Codi de Justinià i del V I I
de les Decretals de Gregori IX, remarcant la importància d'aquests
Codis legals. «El dret de les Decretals — deia — ha donat norma i raó
Bl règim de l'Església Catòlica gairebé durant set segles, i ha estat la
font més cabdal del dret c a n ò n i c ; el dret, però, dels romans, monument
insigne de l'antiga saviesa, aplegat i ajuntat al dret canònic i per ell
temperat i esmenat, ha estat vigent en el decurs de segles en totes les
ciutats cristianes i ha donat un fonament solidíssim també als recents
drets civils».
Les comunicacions rebudes al Congrés foren unes 152. És de notar
que hi havia representants de 75 Universitats i Institucions superiors.
• Is comunicants, classificats per països, representaren 23 nacions:
11 d'Alemanya, 1 d'Anglaterra, 3 d'Àustria, 3 de Bèlgica, 1 del Canadà,
1 d'Egipte, 1 dels Estats Units d'Amèrica, 5 d'Espanya, 1 de Filipines,
6 de França, 2 d'Holanda, 3 d'Hongria, 1 de l'índia, 20 d'Itàlia, 1 d'Irlanda, 2 del Japó, 1 de Iugoslàvia, 1 de Mèxic, 5 de Polònia, 1 de Romania, 4 de Txecoslovàquia i 2 de Suïssa.
Els qui assistiren al Congrés tingueren l'ocasió de veure el palimpsest
Fragmenta Vaticana, els Còdexs de la Collectio Vaticana i de la col·lecció
del Cardenal Deusdedit, el Liber Dturnus i el Regestum de Gregori IX,
en el qual es troba la butlla Rex pacificus.
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Encara que no sigui tal volta molt jurídic cl tema, hem d'esmentar,
per referir-se a Sant Ramon de Penyafort, la comunicació d'A. Walz,
sobre <S. Raymundi auctoritas in re poenitentiali». S'hi examinen el
propòsit, les fonts i el mètode de la Summa de poenilenciu (l'única obra
de Sant Ramon, fora de les Decretals, que ha arribat fins a nosaltres).
D'aquest estudi es palesa que la gran autoritat de San Ramon en
matèria penitenciat recolza en un fonament solidissim.>
Bla PP. Dominicans catalans que, tan escaientmenl han celebrat el
centenari del nostre gran compatrici R. de Penyafort, tenien preparat
un fort volum de Miscel·lànies a ell dedicat per a presentar-lo al Congrés, però esdeveniments que no cal remarcar varen agreujar les dilacions propicies d'aquesta mena de publicacions i no hi hagué temps
de portar-hi aquesta magnifica coHaboraíió catalana. — M.

REVISTA

DE PREMSA ESTRANGERA

ABISSÍNIA, VISTA PER OM CONSELLER MILITAR DEL PAIS. — El diari «Pesti
Naplo», de Budapest, publica una interessant interviu amb el general
suec Virgin, conseller militar de l'emperador d'Abissínia, en la qual
interviu parla de Ics perspectives que presentaria una guerra amb Itàlia.
Vegeu-ne els fragments més interessants:
«Els diaris italians, que consagren importants articles al general suec
Virgin, conseller militar del sobirà etíop, afirmen que sense la presència
d'aquest excel·lent tècnic militar, el conflicte italo-etíop, ja faria temps
que estaria solucionat. La interviu que cl general Virgin ha tingut la
gentilesa de concedir-nos presenta, doncs, un interès excepcional:
— No sóc — diu el general Virgin — l'únic ciutadà suec que hí ha a
Abissínia. Sòa compatriotes meus el director del més gran hospital civil
del país, l'únic «major» de l'exèrcit, í l'enginyer cap de l'estació emissora de T. S. F.
És indiscutible que els 107 alumnes de l'escola militar d'Addis Abeba
han fet, durant els dos mesos, progressos que semblen obra de miracle.
Dissortadament, l'organització de la tropa a Abissínia recorda -en molts
punts la de l'Edat Mitjana. Llevat de la guàrdia de l'Emperador, composta de 15.000 soldats, no hí ha exèrcit regular a Abissínia. És veritat que
cada cap de departament — i són nombrosos — posseeix un exèrcit personal els efectius del qual oscil·len entre 10 homes í 50.000, però aquestes
tropes, molt mal equipades, i que no tenen oficials competents que les
dirigeixin, no tenen cap instrucció militar. Llur tàctica consisteix especialment a enfonsar en el cos de l'enemic llur sabre, deixant de banda
les lleis més elementals de l'art militar. L'altre dia, mentre s'efectuaven
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Ics primeres maniobres militars modernes, el mateix emperador em preguntà tot sorprès, per què aquelles operacions eren tan poc espectaculars.1
Em calgué explicar-li que en la guerra moderna els moviments de tropes
han d'ésser tan dissimulats com sigui possible als ulls de l'enemic, i
que fer-ho aixi implicava una notable possibilitat d'èxit.
Allò que determinarà la naturalesa de la guerra seran les carreteres
de l'Imperi, La guerra moderna és impossible a Etiòpia on les vies de
transport i les carreteres estratègiques són absolutament desconegudes,
i per tant, el reavituallament de les tropes allunyades de la «hinterland»
és pràcticament impossible. En aquestes regions muntanyoses que els
indígenes coneixen fins als més petits recons, les caravanes de reavituallamenl hauran de passar Ires setmanés por recórrer 400 quilòmetres!
El paper de l'aviació militar, en una guerra eventual a Abissínia,
quedaria reduït al minim. En efecte, en aquell pais no hi ha grans centres
industrials, estacions ferroviàries importants, ni tan solament casernes,
que justificarien el desplegament de les forces aèries. Certament, es
poden destruir per mitjà de bombes els poblats abissinis, però això no
servirà de res, perquè no trigarien a ésser reconstruïts. Quan a l'aviació
d'Abissinia, si bé l'emperador posseeix alguns avions, només té a la
seva disposició un pilot de classe.
Sigui la que sigui la tàctica adoptada en cas de guerra pels italians,
és ben cert que la realització de llurs designis no serà gens fàcil. Els
indígenes, que al començament cercarien d'evitar la batalla, són excellents tiradors i amb llurs canons lleugers de muntanya — l'ús de canons
pesats és gairebé impossible en aquelles regions — arribarien a fer front
a l'enemic més ben equipat. Sigui dit entre parèntesis, que les tribus de
les regions limítrofes estan sempre disposades a entrar en guerra, i en
aquestes circumstàncies, ara ja s'haurien esgarrapat amb els italians.
Si fins ara es manté la pau és degut solament a la sang freda de l'emperador. Per altra banda, no crec que les hostilitats puguin començar, en
lot cas, abans de novembre. 1 encara, no es tractaria d'una guerra regu'ar, ja que la potència estrangera que entrés en guerra amb Abissínia
es limitaria a donar a aquestes operacions la forma d'una «expedició
punitiva». De totes maneres, se l i doni el nom que es vulgui, aquesta
guerra no seria gens fàcil.>—L. J.

2.400,000 PERSONES MORTES D'INASICIÓ. — Mentre es destrueixen els
productes alimentosos a causa de la superproducció o de la manca de
consum, la gent mor de gana. Mireu aquest eloqüent comentari que acaba
de publicar el «New York Post»:
«La confrontació de les estadístiques elaborades pels serveis competents d'una cinquantena de països en matèria de defuncions i de moviment demogràfic dóna, entre altres, les xifres següents:
Durant l'any 1934 moriren d'inanició 2.400.000 individus.
D'aquesta xifra, prop d'l.200.000 individus se suïcidaren per motius
estretament relacionats amb la manca d'alimentació.
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Per altra part, les estadístiques econòmiques indiquen, pel que es
refereix a la destrucció de productes alimentosos, les xifres següents
(destrucció motivada per la manca de venda i la baixa dels preus):
Productes destruïts durant el 1934
Més d'un milió de vagons de blat,
267,000 vagons de cafè,
258 milions de quilos de sucre,
26 milions de quilos d'arròs,
25 milions de quilos de carn.
No estan compresos en aquestes xifres els productes alimentosos destruïts a conseqüència de calamitats públiques (sequedats, inundacions,
seïsmes, etc). — L. J.

QUAN EL CREDITOR ESDEVÉ DEUTOR. — Una vegada més els Estats Units
no han cobrat dels països europeus els venciments dels deutes de guerra,
que havien de fer-se efectius el 15 de juny. Els Estats Units no cohren,
però es veuen obligats a pugar: vegeu aquesta curiosa notícia que publica el «Time», de Nova York, sobre el deute dels Estats Units amb
Panamà, sobre la utilització del canal:
«D'ençà de l'acabament de la guerra, els Presidents dels Estats Units
han intimat més d'una vegada — encara que sense èxit -— els altres països,
perquè paguin els venciments dels deutes de guerra. I heus ací que
ara es produeix un fet a la inversa: el Panamà exigeix que els Estats
Units facin honor a llur signatura i que paguin en or, com està estipulat
en el tractat. Dues vegades Panamà ha tornat als Estats Units els xecs
per valor de 250,000 dòlars depreciats. «Volem dòlars or, com se'ns prometé formalment i solemnement!», crida Panamà.
«Els Estats Units han d'ajupir-se, i en canvi, veuen que no poden fer
res contra els seus deutors r e c a l c i t r a n t s . » — L . J.

LA N . R. A., DECLARADA ANTICONSTITUCIONAL. — Com sap el lector, el
Tribunal Suprem dels Estats Units ha fallat que la política de «New
Deal» del President Roosevelt no s'acorda amb els dictats de la Constitució, per la qual cosa el Tribunal ha fallat la inconstitucionalitat de
l'actuació de ressorgiment econòmic i financer del president nordamericà. Si per una banda aquest fall ha despertat la joia de l'alta indústria, per altra banda ha despertat l'angoixa a les llars obreres, on la
N. R. A. havia estat rebuda com una salvació en temps de crisi. Ara
es parla de revisar la Constitució vigent. El President Roosevelt mateix
n'ha parlat, i creu que una Constitució antiga com la present, no respon
a les necessitats de la vida moderna. El lector trobarà en els retalls de
diari que segueixen un mosaic suficient per fer-se una idea de la situació
present als Estats Units:
L'augment de la producció. — Del «New Republíc», de Nova York:
«Des del 1932 ja havíem experimentat dues represes de la producció.
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seguides de tres davallades. La primera represa començà per l'abril
del 1933, immediatament després que Roosevelt hagué deturat la crisi
bancària, i arribà al punt culminant el mes de juliol del mateix any.
La segona represa començà el mes de gener del 1934 i el seu punt màxim
fou assolit el mes de maig d'aquell any. Actualment acaba de tenir lloc
una tercera represa que, d'altra banda, gairebé només ha interessat la
indústria de l'automòbil. Però des de l'acabament del darrer abril, la
corba ha començat a davallar.
Tot i que cap d'aquestes represes no ha tingut un caràcter definitiu,
marquen, no obstant, un caràcter ascensional ben definit. Amb tot,
aquest caràcter no és prou rígid per permetre de realitzar abans d'alguns
anys, l'absorciò de l'atur forçós ni per fer desaparèixer els altres nombrosos efectes de la crisi.
«.Gràcies a quines circumstàncies han pogut ésser realitzats aquests
progressos? Certament, gràcies a les mesures governamentals contra les
quals protesten els industrials conservadors amb tanta violència. Sí bé
els socorsos als sense feina no han permès augmentar el volum de Ics
vendes al detall, almenys han contribuït fortament a sostenir el mercat.
El programa de la reducció de l'ària de terres sembrades ha produït —
juntament amb l'eixut — una alça dels productes agrícoles. La renda
agrícola fou de 7.200 milions de dòlars en 1934, contra 6,300 milions
en 1933 i 5,300 en 1932.
Per bé que l'alça dels preus industrials ha arrabassat als pagesos una
Pari de llurs beneficis, es pot calcular, com ho fa el Govern, que la
capacitat de compra de la població agrícola ha doblat en relació a 1932.
La disminució del nombre de sense feina és deguda a la reducció
d'hores de treball, a les obres públiques que han estat empreses, í a
l'ajuda concedida per l'Estat als sense feina.
Abandonar aquestes mesures seria posar en perill tots els avantatges
ja obtinguts. És inútil esperar que l'activitat privada pugui desenvoluparse tota sola. Així per exemple, tota l'esperança dels obrers de la construcció, resideix en l'aplicació del programa governamental que destina
4,000 milions de dòlars a la construcció, i aquesta quantitat encara no
es suficient. El programa dels reaccionaris és, doncs, temerari i desastrós.»
L'augment del cost de la vida. — Del «Nation» de Nova York: «L'index
de la producció industrial establerta pel «Federal Reserve Board», demostra que la represa dels negocis d'ençà de l'any 1932 que fou quan
assoliren llur nivell més baix, ha estat considerable. Però contra el que
suposa l'opinió general, el terme mig dels salaris setmanals no és sinó
un 5 per 100 superior al del 1932, mentre que l'índex del cost de la vida
demostra una alça d'un 6 per 100. I això fa que en realitat els salaris
són un 1 per 100 inferiors als del 1932. És cert que el nombre de persones
que tenen col·locació és més elevat que abans de la N . R. A., però si
hom té en compte l'augment de la població, aquesta millora és mínima.
Comparada amb l'any 1929 aquesta situació apareix més ombrívola
encara. El terme mig dels salaris és un 3 per 100 inferior al del 1929,
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menlre que el preu de la vida només ha baixat un 17 per 100. o sigui
una baixa de salaris de prop d'un 15 per 100.
El petit augment de salaris d'ençà del 1932 resta en evident contrast
amb l'immens augment dels beneficis industrials. Les xifres reunides
recentment pel Federal Reserve Bank. de Nova York, per 659 grans
societats industrials i comercials, demostren que els beneficis foren en
1934 un 519 per 100 superiors als del 1932. L'efecte del New Deal en la
vida dels Estats Units pot ésser resumida en aquest petit quadre:

Producció industrial
Terme mig de salaris setmanals ...
Cost de la vida
Index del benestar dels obrers ...
Salaris reals
Beneficis industrials

1929

1932

1933

1934

1935

186
151
128

100
100
100
100
100
100

119
95
99
95
96
510

120
101
103
98
98
619

134
105
106
97
99
—

118
2.500

Dttmtnucló de les fallides. — W. Averell Harriman, de l'Administració de la N. R. A.. ha publicat al «To-day». de Nova York. un article
del qual són aquests fragments:
«... Examinem la situació que s'ha creat amb la N. R. A. El promedi
de les fallides ha baixat més avall de la xifra més baixa obtinguda de
la guerra, molt per dessota de la xifra del 1929. EI nombre de fallides
de les petites empreses ha estat particularment baix. i el total de les
fallides comercials no ha representat, durant l'any 1934. més que un
50 per 100 de les fallides del 1929.
En el comerç a la menuda, el nombre de fallides ha estat solament
el 30 per 100 de la xifra del 1933. i la corba descendent ha continuat
durant els Ires primers mesos d'enguany. La xifra dels negocis en les
ciutats de menys de 30.000 habitants ha indicat un augment d'un 21
per 100. contra un augment d'un 13 per 100 solament, de la xifra d'afers
de les grans empreses, cosa que demostra molt bé que la millora de la
situació anava especialment dirigida a favor dels petits comerciants.
Malgrat la desaparició de nombrosos comerciants a la menuda durant
els anys de crisi que precediren la N. R. A., h i havia, en acabar l'any 1933.
més petits comerciants que el 1929. com afirmà el general Johnson
davant la Comissió de Finances del Senat.
Això és degut en gran part al sistema de preus controlats establert
pels codis...
Certamcnl. hi ha hagut algunes petites empreses que han sofert els
rigors de la N . R. A.. però es tracta de casos d'homes poc escrupolosos,
que havien basat llur prosperitat en l'explotació del treball. Un home
que per fer la competència als altres productors o comerciants s'ha de
valer de fer treballar les dones i els infants, amb salaris baixos i una
jornada de treball llarga, no té cap dret a la vida. La N . R. A. ha posat
fi a la competència basada sobre l'explotació dels treballadors... La
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N. R. A., consider.ida en el seu conjunt, ha servil per protegir les petites
empreses..^
Les sis errors de l'Administració. — El «New Masses», de Nova York,
iia publicat aquesta enumeració del que anomena «les sis errors» de
la N. R. A.:
1. Massa coses empreses a la vegada. — Durant aquests dos anys,
s'han emprès reformes en totes direccions. Tot volien que fos fet de
pressa, immediatament, sense vacil·lació, amb la bandera de la reforma
onejant al vent, a f i que els canvis fossin realitzats de cop i volta, en
plena crisi.
2. ' S'han demanat massa coses al Govern^ — I s'ha esperat massa d'ell.
l'J règim Roosevelt es basa sobre la idea que només el Govern sap el que
es bo per a les masses, i allò que convé fer per a elles.
3. Massa capelletes a l'interior del S'ew Deal. — Els reformadors de
quasi totes les tendències hi han estat invitats, estatjats i alimentats. Tots
plegats no eren més que una sèrie de promotors d'«ismes>. El fel que el
Govern hagi intentat realitzar una política les diverses tendències de la
qual s'eren hostils mútuament, s'explica per la presència d'interessos
inteHectuals divergents, al si del propi Govern.
4. Massa diners despesos. — No s'ha fet més que anar traient diners
de la butxaca, anar despenent dòlars i fer funcionar la bomba de les
finances. La psicologia d'un Govern s'assembla a la d'un individu. L'equilibri d'un individu no resisteix habitualment una sobtada afluència
de diners; l'home s'estarrufa, s'omple de capricis, i perd la noció de les
valors. Exactament aixi s'ha portal el Govern amb el New Deal.
5. Hom pensaixi massa ràpidament. ~~ Només cs cercava la inspira< ió. però no es reflexionava. En una nit es decidia un pla, i l'endemà
«'ra aplicat, per anullar-lo de seguida i substituir-lo per un altre. Això
es parcialment excusable quan es tracta d'una situació extraordinària,
t om als començaments del New Deal. Però aquest sistema ha estat practicat continuamenl. àdhuc després de dos anys d'aquest règim.
f>. Massa esperit de partit. — Sota el règim Roosevell es professa
oberlament que el boti pertany als vencedors. Es confessa francament que
es vol crear aixi una màquina politica destinada a assegurar la reelecció
de Roosevell l'any 1936.
Cal abolir el Tribunal Suprem? — Del «New York Herald»: «La decisió del Tribunal Suprem dels Estats l'nits, que anul·la les lleis del New
Deal. ha fet renéixer la discussió referent a les possibilitats de treure
al Tribunal Suprem una part dels seus poders extraordinaris.» Abans
de la guerra, diversos Estats estudiaren — i alguns àdhuc aprovaren —
unes reserves que permetien apel·lar a les decisions del Tribunal Suprem,
Per mitjà de referèndum, directament al poble. En 1912, quan es produi
el moviment progressista de Teodor Roosevelt. es parlà de la supressió
d'aquella alta jurisdicció. La recent decisió del Tribunal referent a la
clàoaab-oT havia apaivagat una mica el desig dels elements progressistes
del pais de veure néixer una jurisdicció més viva i mes realista. Però
ara, després de l'acord sobre el New Deal, la controvèrsia ha tornat a
plantejar-se en termes de gran violència.»
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Vers una N . R. A. menys ambiciosa? — D'un article de Walter Lippman, al «New York Herald>: «De principis de l'estiu del 1933, en què
sota els signe de l'Àguila Blava, l'administració s'immiscia en els afers
de cada botiga, de cada hotel o de cada barber, del Maine fins a Califòrnia, vaig veure ben clarament que el New Deal estaria perdut si no
es posava f i a aquesta tendència de descentralització. El que s'ha intentat
sota el signe de la N. R. A. i de l'A. A. A. és una barreja de bo i de dolent.
Però la temptativa de reglamentar tol el que es refereix a l'agricultura,
a la indústria, al transport i al comerç dels Estats Units estava per damunt d'aquestes forces, de la capacitat i de la saviesa d'un Govern
central qualsevol, administrat per simples m o r t a l s . . . » — L . J.

LA PUJA DELS VALORS D'ARMAMENTS. — El periòdic de Paris «La Vérité
des Évènements» publica aquest eloqüent comentari:
«Els rumors d'una nova conflagració mundial, que cada dia prenen
més consistència, estrenyen de terror el cor de la multitud, però produeixen un benefactor estat de joia en alguns homes que es diuen patriotes. Si els primers es pregunten amb angoixa per quina causa i amb
quina salsa seran menjats, els segons calculen els beneficis a venir i
compulsen cada vespre, la cotització de H a n valors.
Fixeu-vos en la següent taula, en la qual hem anotat les cotitzacions
dels valors de guerra el mes de gener i el mes de maig d'enguany.
Cotitzacions

Schneider 4 C
Hotchkiss, metal·lúrgia
Chatillon-Comtnentry, metal·lúrgia
Forges et Aciéries de la Marine
Moteurs Gnome et Rhone, aviació
Matières colorants, productes químics ...
Saint-Gobain, productes químics
Péchiney, productes químics
l"· )ne-Poulenc, productes químics
ilmann, productes químics

gener 1935

maig 1935

1.332
1,145
880
265
483
809
948
758
784
470

1.734
1,400
1,205
365
818
1,000
1,495
978
935
579

D'on es desprèn, que la proximitat de la guerra fa pujar els valors.
. J.

