Escoles
antipersondistes
U G I M de la comoditat de cercar en una secta, o en un partit,
o en un home, el responsable de totes les nostres desventures, per
tal de descarregar en ells totes les sancions i tots els blasmes, restant nosaltres amb els nostres defectes intactes £ D e què es nodreix
la revolució sinó dels nostres pecats? Les febleses dels bons són la
pastura dels crims dels dolents.
A aquesta intenció, voldríem remarcar un fet d'allò més alliçonador, que ho recordem haver vist estudiat gaires vegades, si tant
és que no hagi estat una de sola: la influència inconscient que un
error llargament impugnat exerceix en l'esperit del mateix impugnador. Veiem arreu homes de la dreta més ultrancera contaminats, sense voler-ho ni saber-ho, d'alguns defectes característics
de les esquerres: el sensacionalisme baladrer, la iryúria contra la
persona de l'adversari, la mentida erigida en sistema de propaganda, la demagògia de prometre paradisos sorgits instantàniament al simple conjur miraculós d'un canvi d'estil en el vestit,
tot agreujat de vegades per l'exigua caritat envers els mateixos germans de fe no tocats de l'entusiasme pels procediments
dràstics. Però hi ha un exemple històric que ha produït estralls
incomptables. Sempre ens ha fet l'efecte que certs corol·laris pràctics del protestantisme s'escolaren furtivament en alguns dels seus
impugnadors catòlics més ablamats. E l protestantisme té com un
dels seus aspectes principals la decapitació de la persona humana.
Segons ell, l'home no col·labora amb D é u en l'obra de la seva
salvació, ni en la dels altres. L a natura humana resta essencialN«m. 1*8 • A l M t i * 1 9 M
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ment corrompuda pel pecat. No és capaç de cap excel·lència pròpia Solament Déu estén misericordiosament—i ineficientment—una
capa de santedat legal damunt la immundícia de tota ànima que
creu (llegiu: confia) en ell, però aquesta santedat és pura imputació externa, no oas excel·lència interna. E n el naufragi original
es perdé la llibertat, i amb ella tota font de mèrit, tot fet diferencial de dignitat. E n darrera conseqüència, tota personalitat.
L'home constret per la seua corrupció essencial, i doncs inguarible
a obrar el mal (recordem: totes les obres bones dels fidels són pecats, proposició condemnada) j a no és una persona: és un autòmata pitjor que les bèsties, perquè les bèsties encara guarden la
puresa original de llur creació.
Fóra d'una falsedat i d'una injustícia irritant d'afirmar que cap
escriptor catòlic hagi repetit aquestes heretgies, però si ens fixem
que tota doctrina sobre Déu i l'home cristal·litza en una pedagogia, la remarca de la coincidència de la pedagogia protestant
sufocadora de la personalitat de l'alumne amb la d'algunes escoles
catòliques de resultats nefastos, es farà tota sola. L'home de Luter,
sense franc albir, és ineducable: tal com Déu el tracta per la
coacció, per la doble coacció de la natura inevitablement pecadora
i de la gràcia mecànicament santificadora, l'ha de tractar el
mestre. Totes les heretgies religioses, pedagògiques i polítiques
ofegadores de la personalitat tenen llur primera arrel en l'aberració literària. E l socialisme, el feixisme, el determinisme, l'agnosticisme descreent en la raó, la glorificació del prepotent ornat de
tots eh drets sobre el feble (Nietzsche) el pesssimisme humà i fins
còsmic (Hartmann) són brots de l'arbre malsà del protestantisme.
Un altre, i no pas el menys funest, és l'escola enregimentada com
una caserna que intenta fer homes en sèrie, tots d'un mateix tipus,
tots mancats de fisonomia espiritual, tots anònims. E n un mot, tots
tristos, perquè tot comptat i debatut, l'alegria és una espurna divina, i Déu és la sublimació de la personalitat, ellconcret que eleva
a l'infinit les qualitats individuants. L'home està joiós quan se sent
ben bé ell mateix, quan del gorg profund de la seva ànima sent
brollar com aigua naixent la ideea, l'emoció, la creació, la semblança divina cantant amb la seva veu d'esperit. E l socialisme, el
laïcisme i el feixisme són tristos perquè atuden la persona humana, la desdivinitzen. Itàlia i Rússia (de la primera en podem
donar testimoni personal) són les dues pàtries de la tristesa humana, els dos agres principaL· d'aquesta planta metzinosa. Sense
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personalitat, no hi ha divinitat, i sense divinitat, no hi ha alegria.
I ara diguen, els qui tinguen alguna experiència escolar si certs
mètodes educatius de caràcter extrem no arriben al mateix resultat d'entristiment de la vida de l'alumne per mitjà de la sufocació
implacable de la seva personalitat. No parlem — no creiem que
ningú s'ho pensi — de la sufocació dels gèrmens del vici. Parlem
de la contradicció violenta de les facultats natives que són quasi
sempre indici d'una aptitud professional, de l'ofegament dels conflictes intel·lectuals per la negativa serrada, no pas fa l'explicació
racional asserenadora, de la sufocació, no dels rampells de les
passions, sinó dels esclats normals, sanitosos, pregonament reveladors, de l'espontaneïtat. Es l'educació de la camisa de força posada a totes les potències, de l'ortopèdia uniforme que volent reduir,
com el socialisme, totes les ànimes a un mateix motllo, les deforma
horriblement i no cria més que esguerrats, o hipòcrites.
Una infiltració protestant inconscient? ^ L a necessitat de combatre el protestantisme el féu estudiar tan a fons que algun rajolí
se'ns n'infiltrà ocultament a l'ànima? Possible, probable; per dir:
cert, caldria un estudi més documentat.
I tan clar que ès que el Cristianisme autèntic és la divinització
de la persona humana, de cada persona humana! Ho és literalment, en sentit no pot ésser més directe, en el seu Fundador, Ho
es en un sentit que traspassa la simple metàfora en els seus membres més prominents. Ningú tan intensament personal com els
sants. D é u és infinitament ric i la seva triple personalitat pot nodrir, dintre l'assumpció a participar de la seva natura, infinites
personalitats creades.
Matar personalitats, reduir tot a la uniformitat, fer totes les
cares iguals, totes les veus idèntiques, és obra de la revolució
eixorca i indigent. Sense Déu, el món és un caos sense colors diferents, ni natures definides, ni individualitats destacades. E l gènere
humà, igual. E l socialL·me espiritual, corol·lari del material,
podria ésser adoptat per Luter Per cap catòlic, no.
No hi ha gaire, a l'influx de l'onada feixista, que creix junt
amb la comunista—dos cossos, un esperit—, sorgí a França la idea
d'encomanar el ministeri d'Instrucció Pública a un general. E s
volia convertir l'escola en caserna, com j a ho és a Itàlia, a Rússia
i a Alemanya. Qui protesta, qui ho evita? Els catòlics, en nom de
la dignitat de la persona humana.
Aprendrem?

Un greu cas de consciència en
el matrimoni
El

Mètode

Ogino-Knaus-Smulders a
Teologia

la

llum de

la

Moral

(Continuació)

Tanmateix no hi ha en això intenció immoral. És massa conegut per la Teologia moral que el fi que hom intenta, si és dolent,
pot fer dolenta una acció, àdhuc en el cas que aquesta sigui bona
en si. Bé, doncs, els qui s'abstenen periòdicament de l'ús del matrimoni segons el mètode Ogino-Knaus, semblen de primer antuvi
cercar el goig que comporta l'acte conjugal, evitant les conseqüències oneroses de l'acte. Però en el cas que tractem no és aixi,
puix que ja està demostrat que l'acte — posat en temps d'agenèsia, s'entén — res no conté en si que no sigui conforme a la naturalesa, que impunement el poden exercir els casats quan vulguin;
que no és contrari a l'essència del contracte matrimonial ni al fi
principal del matrimoni, i Per què, doncs, no ha d'ésser lícit de
buscar el goig que naturalment i per institució del Creador per
tal que l'home el faci més a gust, va anexe al mateix acte? Les
conseqüències oneroses, en aquest cas, són eliminades per la mateixa naturalesa. /.Serà pecat atenir-se a les lleis de la naturalesa
en els actes humans?
Quan el Creador instituïa els temps d'agenèsia, tenia indubtablement les seves arcanes intencions; i aquells qui per a l'exercici dels actes matrimonials consideren les lleis biològiques i elegeixen el temps que ells volen per a exercir-los, adapten sens dubte
la seva activitat lliure i la seva consciència a la naturalesa de les
coses.
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Aquests entren conscientment en la universal harmonia i se
sotmeten a les intencions divines. És això irracional? ^No és això
obrar segons la recta i natural raó ? «Es tracta, a la fi, diu el doctor
Pare Heimeijer, S. J . , de l'adaptació de la lliure i conscient acció
humana a la naturalesa de les coses».
Podrà algú objectar, continua, que els cònjuges solament persegueixen el goig amb l'exclusió positiva de les càrregues. Però
aqui no hi ha aquesta exclusió. És contra la natura disfrutar el
goig d'un acte i a l'ensems intervenir en la mateixa naturalesa per
tal d'evitar les conseqüències oneroses que puguin venir. No és
contra la naturalesa abstenir-se d'algun goig per tal d'evitar les
conseqüències oneroses el temps en què aquestes conseqüències
són inevitables» (1).
i Serà mala la intención dels cònjuges perquè no volen tenir
fills? No, perquè no hi ha cap obbgació de tenir-los. Llurs relacions matrimonials són legitimes pels fins secundaris del matrimoni. Ells posen la necessària obediència i subjecció al fi principal, si no explícitament, almenys implícita i realment, puix que
això es troba contingut en l'acte posat durant el temps d'agenèsia, però realitzat segons la naturalesa.
Bo serà treure aqui altra volta les paraules de l'Enciclica:
«Tant en el matrimoni com en l'ús del matrimoni, hi han, a més,
fins secundaris, és a dir: ajuda mútua, amor mutu i remei de la
concupiscència, els quals no estan prohibits en llur totalitat als
cònjuges, sempre que resti intacta la natura intrínseca de l'acte,
i per tant la subordinació llur al fi principal.»
Ningú no es deixi enganyar per la frase «No vull fills». Una
cosa és, diu el mateix Dr. P Mayrand (2), no desitjar fills i àdhuc
evitar-los per mitjans honestos, i una altra cosa és tenir voluntat
ferma d'evitar, costi el que costi, llur vinguda. Heus aci dos estats
d'ànim oposats: el primer és de l'ànima fidel, i el segon és de
l'ànima culpable; és a dir: l'ànima que busca sotmetre's als designis de Déu, i l'ànima que roman en estat de rebeUió i pecat.
«No és hcit, sen dubte, que els cònjuges tinguin intenció positiva d'excluir el fi principal del matrimoni, puix que llur voluntat
no es pot aixecar contra l'ordre divi, de tal forma que estigui
disposta a evitar el fruit de l'acte matrimonial, àdhuc en el cas
possible que vingués al món per casualitat o per error. No és
(1) Smulders, Continence périodique, pàg. 160.
(2) Un problème moral, pàg. 65.
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aquest el cas que tractem, perquè no és l'odi dels fills el que els
du a evitar-los. No volen tenir fills, no cerquen els mitjans de
tenir-los, sinó que busquen mitjans honestos per a evitar-los.
«A la llibertat dels cònjuges de tenir, o no tenir fills. Déu ha
proveït introduint en la naturalesa de la dona — en la qual tenen
realització les relacions matrimonials — els períodes de fecunditat i d'agenèsia. Són, per tant, els cònjuges lliure per a elegir el
temps de les seves relacions matrimonials; però de tal forma, que
en l'elecció no hi hagi ús d'artifici criminal, i així ells podran no
voler fills sense oposició al fi principal del matrimoni, i sense
pecat.»
Per tal de reunir les raons que donen els qui defensen la licitud de la continència periòdica en el matrimoni, copiem aqui les
mateixes paraules del Dr. P. Heimeijer (3), jesuïta alemany, entusiasta defensor de la licitud en si, de la contiència periòdica,
segons el mètode de Ogino-Knaus-Smulders: «Els cònjuges que recorren a la continència temporal, àdhuc amb la intenció d'evitar
o limitar els fills, no s'oposen a la finalitat de l'acte sexual. Ells
exerceixen l'acte conformant-se a la naturalesa. No hi ha contradicció entre la finalitat de l'acte i el mode o forma amb què l'exerceixen. Allí no hi ha destrucció de naturalesa ni contradicció amb
la voluntat de Déu. Si de fet la concepció no ve, la mateixa naturalesa n'és la causa, perquè en aquest temps és la naturalesa
la que nega a la dona la concepció. L'acte realitzat en aquest
temps no té la força creadora d'una nova vida, perquè la naturalesa ja està aixi ordenada pel mateix Déu, i no pas perquè l'home
hagi posat un impediment artificiós. Conscientment elegeix l'home
aquest temps i exclou els dies de fecunditat; però aquesta elecció, de comú acord pels dos cònjuges presa, no és il·lícita en si.»
Per tant, la continència periòdica en el matrimoni, segons el
mètode Ogino-Knaus-Smulders, és lícita en sí, í els cònjuges que
l'accepten com pràctica usual en les relacions sexuals de llur vida
matrimonial, no pequen contra la llei moral.
És així com exposen les seves raons els defensors de la licitud
en si de la periòdica continència en el matrimoni, però al nostre
entendre, aquestes raons — per més ben exposades i apurades que
siguin — són déficients en un altre aspecte, i no ens semblen fortes davant les raons que hi han en favor d'una sentència negativa,
que exposarem tot seguit.
(3) SMULDERS. La continence périodique dans le mariage, pàg. 176.
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IHicitud de la continència periòdica en el matrimoni, segons
el mètode Ogino-Knaus-Smulders, «en si considerada».
Per tal de provar que la periòdica continència en el matrimoni,
lliurement acceptada pels dos casats, àdhuc amb la intenció d'evitar o limitar els fills, és en sí lícita, no n'hi ha prou de considerar els actes separadament (aquí entenem actes i omissions:
actes del temps d'agcnèsia i omissions del temps de fecunditat)
i provar que cadascun d'ells res no conté que s'oposi a la moralitat. L'error s'oculta en la mateixa base de l'argumentació,
perquè la continència periòdica consta de dues classes de fets:
realitzats i omessos; i allò que es diu continència periòdica, precisament com a tal, mai no es troba en un sol d'ells, sinó que és
una pràctica, un costum, un pla de vida que dura més o menys.
Per a tractar-la, doncs, i estudiar-la tal com és, ha d'ésser considerada en tota la seva totalitat.
E n realitat els casats no es determinen immediatament abans
de cadascun dels actes, sinó que la seva resolució, precisament
per ésser tal, és per a un temps més o menys llarg. Realment el
que es diuen és, poc més o menys, això: Davant d'aquesta i aquesta altra raó, puix que coneixem els avantatges del mètode OginoKnaus-Smulders, d'aquí en avant ens abstindrem de l'ús del matrimoni durant el temps de fecunditat, i solament l'usarem el
temps d'agenèsia; i així no tindrem fills.»
Certament, si cadascun dels actes es considera separadament
(s'entén separadament del lloc que ocupa en la sèrie dels actes
i omissions que componen la periòdica continència) si el fet regularment, no és immoral. Però aquesta separació en la realitat és
impossible, perquè aquest lloc (el que ocupa en la sèrie i que li
ha estat assignat per la voluntat dels casats) ha d'ésser considerat necessàriament com part integrant de la mateixa sèrie, o pla
de vida dels casats, en llurs relacions matrimonials. És indubtable
que els permès d'usar el matrimoni durant el temps d'agenèsia,
com també igualment els és lícit d'abtenir-se el temps de fecunditat. Però aquest acte, o aquesta abstenció, sol i isolat, no constitueix de cap manera la periòdica continència.
A més, hem de considerar principalment l'acte de la voluntat,
l'elecció industriosa (o maliciosa, si es fa sense'raons) del temps
o dels dies.
Els dies fecunds han estat elegits per a l'abstenció precisament
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perquè són fecunds, i els estèrils han estat elegits per a l'ús precisament també perquè són estèrils. Aquests actes, doncs, i aquestes abstencions, no seran mai indiferents, tenen la qualitat de
temps voluntària, de la qual no poden ésser despullats, perquè
és aquesta qualitat la que els especifica i els dóna formalitat, en
quant que estan en la sèrie que constitueix la periòdica continència d'aquests casats.
Aquest acte de la voluntat que elegeix el temps per als actes
i per a les omissions roman habitualment en els casats que així
obren, i virtualment està en cadascun dels actes fins que amb la
conducta es retracti tornant a les relacions ordinàries de la vida
matrimonial. És ben cert, doncs, que aquestes actes no es poden
considerar singularment i separadament isolant-los de la totalitat de la sèrie, sinó que han d'ésser considerats com parts d'un
tot, que és la sèrie, i que s'anomena periòdica continència.
Doncs bé, els actes d'abstinència, o continència periòdica, considerats en llur relació amb la voluntat, que és la que els dóna
espècie pròpia, ja no semblen tan clarament licits en si. I aquest
acte de la voluntat que els especifica s'harmonitza molt difícilment amb el fi principal del matrimoni.
E n realitat, el cas és així: «No volem tenir fills, i per tal d'evitar-los, ens valdrem del mètode Ogino-Knaus-Smulders, o sigui:
usarem el matrimoni solament els dies d'agenèsia.» I, no obstant,
la posició de llur voluntat respecte del fi principal del matrimoni
hauria d'ésser aquesta altra: «Nosaltres volem fills, o almenys no
els evitarem; per tant, en les nostres relacions matrimonials res
no farem per evitar-los.» i,È,s clara l'oposició de les dues posicions ?
Hi ha, doncs, en el propòsit que es fan els casats d'usar la
periòdica continència un acte de la voluntat contrari al fi principal
del matrimoni; és a dir: aquella industríosa, o maliciosa, elecció
dels dies estèrils, precisament perquè són estèrils.
Sense aquesta intenció, que es precedeix i acompanya, no serien dolents en si.
D'això n'abunden els exemples de la vida ordinària. No és una
cosa mala tocar un instrument de música; per exemple un cometi;
com tampoc no és dolent tocar de dia, ni ho és tocar de nit. Però
si jo em faig el propòsit de tocar el cometí solament de nit, sabent que de dia ningú no molesto, i de nit destorbo el repòs d'un
veí malalt, que dorm darrera de la paret del meu quarto, apar
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ja massa clar que, encara que tingui jo un gust del qual no em
vull privar, el que jo intento és fastiguejar el meu veí, no deixant-lo descansar ni dormir, sobretot podent tocar igualment altres hores del dia en les quals no hi és el malalt. Tot això, ja es
veu ben clarament, és contrari a la primera regla d'educació i de
convivència social que consisteix a no impedir el dret dels altres.
Fins sembla que tota aquella sèrie informada per la selecció
industriosa dels dies estèrils està insinuada en l'Encíclica Casti
Connubii; puix que, finalment, no deixa d'ésser «un artifici de
l'home que priva l'acte de la seva potencialitat natural per a produir la vida.» Perquè, encara que no sigui un artifici d'ordre material — com el dels mitjans anticoncepcionals, i els del neo-maltusianisme, que són els que principalment intenta l'Encíclica de
condenar — és, amb tot, un artifici d'ordre moral, o espiritual si
es vol, però no deixa d'éser un artifici humà. E n la vida ordinària
abunden aquesta mena d'artificis.
Per tant, ja no es digui més que en la periòdica continència,
l'acte normalment posat, serva la direcció i ordre al seu fi, la
procreació, que és el fi principal del matrimoni.
L a servaria si els casats prescindissin dels fills; però no és
així, perquè als casats res no els preocupa tant com els fills, no
precisament per a tenir-ne, sinó per a evitar-los: «Sobretot no
tenir fills.»
L a servarien si solament la naturalesa fos la causa de la infecunditat, per exemple, per un defecte físic o d'edat; en aquest
cas volen un acte conjugal que serà naturalment estèril; però del
qual la voluntat no s'oposa als fills; perquè, si per casualitat en
vingués un, no canviarien el propòsit d'usar el matrimoni.
Diguin, si volen, que l'acte, feta abstracció d'aquella industriosa elecció de la voluntat, té ja de si prou ordenació al fi principal del matrimoni, però diguin, a més, que en tota la seva realitat la cosa no és així. Aquell acte de la voluntat, evitant així el
fi principal del matrimoni infecta tota la sèrie d'actes i omissions
que formen la periòdica continència del matrimoni, i realitzen
aquell acte primer de la voluntat que va seleccionar els dies.
Quant als teòlegs moralistes que presenten a favor seu, hem
de dir que aleshores no presentava, com ara, la ciència períodes
certs de fecunditat.
És, per tant, il·lícita en si la periòdica continència del matri-
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moni, segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders. És més: també
és il·lícita per si mateixa.
Si per mitjà d'un indulgent trauseat concedim que no s'exclouen els fills positivament, amb tot, és sempre cert que l'acte
no servà la relació deguda i ordre al seu fi. Suposant, però no
concedint, que acceptarien un fill vingut al m ó n per error o casualitat, és també cert que no l'acceptarien de molt bona gana,
puix que llur conducta demostra que l'acceptarien per veure-se'n
obligats.
Per tant, bé sigui amb exclosió negativa buscant els fins secundaris del matrimoni, bé sigui amb exclosió positiva evitant les
conseqüències oneroses del mateix per tal de disfrutar el goig, és
dolent l'acte de la periòdica continència en si i per si.
Els qui cerquen solament els fins secundaris del matrimoni
inverteixen l'ordre dels fins establerts pel Creador. E l fi primari
del matrimoni no és, com si diguéssim, el primer entre els iguals,
sinó el principal i essencial, de tal importància que ultrapassa
molt els altres: ell atén immediatament el bé comú de l'espècie,
mentre que els secundaris atenen el bé particular dels individus.
Primerament i principalment, el matrimoni fou instituït per
a la creació, i secundàriament per l'ajuda mútua i remei de la
concupiscència dels casats. Invertir aquest ordre és destruir l'harmonia de la creació, i fer-ho sense raó suficient, és pecat. Això és
el que fan els casats en refusar els fills, perquè, encara que potser
no els exclouen formalment, no obstant busquen principalment
el remei de la concupiscència.
L'estat habitual de la voluntat de voler evitar els fills roman
virtualment en cadascun dels actes i omissions que formen la
periòdica continència.
Diem això contra els qui afirmen que els qui observen la periòdica continència segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders no
tenen voluntat positiva d'oposar-se al fi principal del matrimoni,
perquè aquests acceptarien de bona gana el fill que vingués a la
vida per error o per casualitat.
No els farem nosaltres el trist favor de dir que no acceptarien
el fill. i No mancaria m é s ! Però si diem que l'acte de la voluntat
acceptant aixi el fill, no destrueix aquell primer acte de la voluntat que va elegir maliciosament els dies per tal d'impedir la vinguda del fill al món, i no destruït, roman virtualment. Accepten
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el fill, perquè el fer-lo desaparèixer després d'haver nascut, seria
massa greu.
L a més greu de totes les acusacions és aquesta: cerquen el goig
i la delectació, evitant les càrregues oneroses d'engendrar, educar,
formar, etc.
Diuen que no és contra la naturalesa cercar el goig solament
durant aquell temps en què, per disposició de la mateixa naturalesa, aquestes conseqüències oneroses ja no vénen.
Responem que realment seria així, si la jerarquia, o ordre,
dels fins del matrimoni fos servada. Però precisament es cerca
el goig en aquella industriosa elecció dels dies estèrils i això equival a evitar formalment les conseqüències oneroses.
E l mateix Dr. P. Heimeijer en escriure: «El goig de Tacte,
intervenint intencionalment en la naturalesa per tal d'eliminar les
conseqüències oneroses que pogueren sobrevenir, és contra la
naturalesa», pronuncia la condenació formal de la periòdica continència, perquè la intervenció intencional per a evitar els fills
ha estat feta per aquella selecció industriosa dels dies infecunds,
precisament en quant són infecunds.
Dir, doncs: «per mitjà de la periòdica continència l'home posa
una acció lliure conforme a la naturalesa de les coses», i «que
això sigui subjectar-se a l'ordinació divina i a la creació de Déu»,
i que «les accions d'aquest home són conformes a la voluntat de
Déu», és dir coses que sonen bé, i res més.
Efectivament, aquí hi ha oblit cras de la destinació o fi natural, de les coses, que mai no ha d'ésser destruït, ans bé respectat,
adaptant-U les accions humanes. Perquè ja hem demostrat que
l'elecció voluntària dels dies estèrils té per resultat despullar
l'acte conjugal de la seva natural direcció i destinació: la generació.
Això serà veritat per aquells qui usen el matrimoni indistintament els dies de fecunditat i d'agenèsía, perquè aquests adapten l'activitat de la seva naturalesa a la naturalesa de les coses
segons l'ordre establert per Déu. És també veritat per aquells qui
tenen bones raons per a usar la periòdica continència. I per fi, i
d'una manera especial, és veritat per aquells esperits privilegiats
que dotats d'un ànim cristià i fidel, no cerquen precisament el
goig, usen el matrimoni solament els dies de fecunditat.
Tots aquests serven l'ordre o jerarquia dels fins, o, el que és
el mateix, no els inverteixen sense raons suficients, i així lloen
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el Creador en les seves obres. Però no els altres que són culpables, perquè amb ocasió de l'acte matrimonial bo, inverteixen els
fins del matrimoni i la jerarquia o ordre que han de servar entre si.
Inútilment s'invoca Si. Tomàs d'Aquino, que diu que els casats no estan obligats a tenir fills per cap llei. Realment cap llei
no hi ha que obligi a tant. Però això provarà solament que poden
usar la periòdica continència, que poden usar el matrimoni al
temps d'agenèsia; per no prova que tinguin dret a invertir l'ordre
i jerarquia dels fins del matrimoni sense suficients motius, ni
prova que tinguin dret a evitar el fi principal del matrimoni buscant la fruïció sense l'acceptació de les conseqüències oneroses.
I si no, consulti's els teòlegs i el mateix SL Tomàs. Inútil també
de presentar les respostes de la Sda. Penitenciaria en favor de la
licitud de la periòdica continència. D'ella, o millor dit, de les seves
respostes, solament es segueix que poden els confessors insinuarla als casats onanistes incorregibles per tal d'apartar-los de llur
execrable crim, després d'haver apurades inútilment totes les
raons per a convèn-cer-los. Per tant, solament es dedueix que és
reputada com un mitjà apte per a evitar un mal major. Segons
St. Alfons i altres moralistes, es pot també aconsellar en aquest
sentit.
A totes aquestes raons de filòsofs i teòlegs moralistes hem
d'afegir un argument de gran força, que ni St. Tomàs mai no
menspreà i al qual s'ha de fer recurs en un assumpte de tanta
importància. És l'argument del sentiment comú dels fidels.
Les publicacions profusament divulgades pel Dr. Smulders
amb el fi de propagar les seves teories a Bèlgica i Holanda, excitaren tan forta admiració en el poble fidel que pertot arreu s'oïa
que això no ho tolerava la persuasió intima del poble, i que no
responia a la idea que sempre havia tingut el poble cristià de
Bèlgica sobre el matrimoni. L'admiració pujà de punt en veure
que també alguns moralistes catòlics afavorien la teoria.
L a consciència cristiana, formada per una tradició antiquíssima i honorable, adoctrinada pels ensenyaments i predicacions
divines, és un criteri cert i sa. L'ànima cristiana dels belgues amb
el clamor de l'admiració deixava escapar el seu dolor.
i L a consciència del poble en aquest assumpte i circumstàncies, és la veu de Déu?
Arribats al fi de la qüestió és precís concloure contra la sen-
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tència favorable que afirma que la periòdica continència en el
matrimoni segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders és lícita en
si, i afirmar que:
L a periòdica continència en el matrimoni segons el mètode
de Ogino-Knaus-Smulders, és il·lícita en si.
Licitud condicionada de la periòdica continència.
E l que és contrari a la raó, i per tant dolent, és aquella subversió de l'ordre o jerarquia dels fins del matrimoni sense raons
suficients.
Però si aquesta jerarquia o ordre s'ha de respectar, no se segueix d'aquí que jamai es pugui alterar ni modificar, que ningú,
ni mai, pugui cercar els fins del matrimo'j; secundaris abans que
el fi principal, i fins excloent aquest. Perquè no es pot demostrar
que el fi principal del matrimoni sigui de tal manera necessari
que sigui la condició sine qua non (absolutament necessària) de la
legitimitat dels fins secundaris.
Que alguna volta hi ha motius suficients per a això, és massa
clar des del moment que hi ha el cas d'una dona que perilla de
mort en una nova concepció o part, segons distamen del metge.
Serà, doncs, aleshores lícita per accideus (alguna vegada).
Aquesta segona qüestió de la lacitud per accideus és de major
importància encara que la primera. L'aparent rigorisme de la
sentència que nega la licitud en si (i que fem nostra) se suavitza
— per dir-ho aixi — amb la licitud per accidens, o condicionada.
Els motius suficients són molts i variats, i per a major claredat els tractarem en tres grups: bons, dolents i discutibles, aquests
darrers molt curiosos i dignes d'estudi.
Tot això per parts i exposant cadascun dels motius i les seves
circumstàncies possibles, serà el complement de tot el que venim
dient, i el millor colorari pràctic en una qüestió de tanta importància.
Concordància.
Hem vist el que diuen la sentència afirmativa i la sentència
negativa sobre la moralitat objectiva de la periòdica continència
en el matrimoni, segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders.
Doncs bé, la morahtat d'una acció es dedueix no solament de
la seva naturalesa u objecte, sinó també de les circumstàncies, i
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entre aquestes del fi que es proposa el que l'executa. No el fi de la
mateixa obra que es confundeix (i és el mateix) amb l'objecte. És
a dir, que per a que una acció sigui bona o mala no s'han de
perdre de vista les circumstàncies, i principalment el fi o intenció
del que les fa.
Hem d'aplicar aquesta doctrina general al mètode OginoKnaus-Smulders (4).
Per tant, àdhuc suposant que el mètode sigui lícit en si, per tal
d'esbrinar la seva moralitat hem de saber les circumstàncies i
motius dels qui el practiquen.
Els qui usen tal mètode semblen justificar cadascun dels actes
pels fins secundaris del matrimoni: l'amor, l'ajuda mútua i el
remei de la concupiscència; però com tots i cadascun dels actes
dels qui s'han fet aquest propòsit tendeixen per la intenció dels
llurs executants, a evitar els fills, i això és evitar el fi principal
del matrimoni; d'aqui que ells mateixos — els qui així parlen o
sigui els defensors de la licitud en si — proclamen que són necessàries bones raons per a què l'ús sigui moralment bo.
Tan poc segurs se senten els qui afirmen la licitud absoluta
de la periòdica continència en el matrimoni segons el mètode
Ogino-Knaus-Smulders, que únicament concedeixen que siguin
bons el actes quan es tenen bones i suficients raons i motius (5).
Creiem senzillament que això és la prova més palesa de l'error
en què cauen en defensar la licitud en si dels actes de la periòdica
continència. Perquè si per a cadascun dels actes es necessiten
motius suficients, i l'acte en si no és dolent (segons ells), és que
l'acció, quan sense motius o raons suficients és executada, no és
bona. I això equival a afirmar el mateix que nosaltres, amb la
diferència que nosaltres diem que aquesta mala intenció correspon al primer propòsit de la voluntat quan adoptà la pràctica de
l'estudiada continència. No obstant, no sé el que ells podran dir;
però si diuen que existeix en cadascun dels actes, suposen més
malícia que nosaltres, sense que això faci falta.
E n realitat diuen: la periòdica continència no és dolenta, és
bona en si, però per a què sigui bona és necessari que hi hagin
bones raons o motius. Com si diguessin: el passejar no és dolent.
(4) Per aquest mètode entenem sempre la pràctica de la periòdica continència solament els dies de fecunditat.
(5) R. P. DR. RIQÜET. Cahiers Laennec. Retme mèdicale de Tecniquc et de
Doctrine. HEIMEIJER-SMULDERS. La continence pértodique dans le mariage. pàgina 179. MAYRAND. Un problème moral, pàg. 65,
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és bo en si; però per a passejar es necessiten bons i sòlids motius.
Encara sembla existir més contradicció en les paraules del
doctor P. Heimeijer (6) en dir que la periòdica continència, àdhuc
amb la intenció d'evitar o limitar els fills, no s'oposa a la finalitat
de la funció sexual. ^Per què, doncs, exigeix motius suficients
quan es tracta de condicionar el fi principal del matrimoni? Si no
s'oposa a la finalitat de l'acte conjugal — el qual és el mateix que
dir a la finalitat del matrimoni — no és mala en si, és bona. Segons
això, doncs, no haurien d'ésser necessaris els motius o raons sòlids
i suficients per a la seva realització.
Sigui el que sigui, el cert és que la raó per la qual els defensors
de la licitud en si de la periòdica continència exigeixen per al seu
ús motius suficients, és per la gravetat del fi que persegueix la
periòdica continència, el qual consisteix a evitar o limitar els fills,
ja que aquesta no és més que el que indiquen les paraules: contenir-se (abstenir-se) de l'ús del matrimoni els períodes de fecunditat persistentment i sistemàticament, això és, durant anys o
sempre.

*••

Ens trobem, doncs, en la confluència de les dues opinions, puix
que en la pràctica les dues sentències exigeixen raons fundades
per a l'ús de la periòdica continència en el matrimoni, segons el
mètode Ogino-Knaus-Smulders. Els qui defensen la licitud en si,
les exigeixen, com acabem de veure: altrament seria immoral.
Els qui defensem que periòdica continència del matrimoni segons
el mètode Ogino-Knaus-Smulders, és il·lícita en si, les exigim per
a què sigui lícita per accidens, o sigui en alguns casos.
Els motius
Cal que tractem detingudament els motius.
Suposant que moltes vegades existiran aquests motius suficients, que més avant haurem d'examinar un per un, és precís ara
que diguem alguna cosa sobre el remei que la Teologia tradicional
catòlica indicava als casats que es trobessin en el cas de tenir
d'evitar els fills per causes greus, que són les que ara justificaran
l'ús de la periòdica continència per a aconseguir el mateix fi.
(6) HEIMEIJER en SMULDEBS, pàg. 176: «En recourant a'ia continence temporaire méme avec l'intention d'eviter ou de limiter les naissances. les époux ne
s'opposen pas a la finallté méme de la function sexuelle.»
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Aquest remei és la continència perpètua, tant m é s injuriada
com menys ben entesa.
Amb freqüència es diu que la continència perpètua és un remei
heroic, una mena d'impossible al qual són comptadissims els qui
poden arribar, i que l'Església el proposa i imposa sense distinció
a tots aquells qui es troben en aquelles circumstàncies greus.
Efectivament, heroic vol dir quelcom al qual no arriben tots,
sinó alguns pocs. Però mancaria saber si el qualificatiu està aqui
ben aplicat amb tot el seu rigor teològic, si és que entenen que
poden arribar pocs.
Segons rigor teològic, és impossible de complir tota la llei
natural durant un lapse de temps bastant llarg — dos anys, s'entén, poc més o menys — sense l'auxili de la gràcia de Déu, o sigui
abandonat l'home a les seves forces naturals; per lo tant no és lògic
deduir aquesta mateixa impossibilitat quan no es tracta de tota la
llei natural, sinó d'un sol dels seus preceptes, per més dificil que
sigui. Concedit, doncs, que arribin pocs; però no es pot negar que
sigui possible a tots, posant tot l'esforç de la seva voluntat.
L a prova gran que això és cert, no és gens dificil de veure quan,
per exemple davant les amenaces sèries del metge són pocs els
qui no es contenen en aquestes matèries i en altres que també
ofereixen resistència considerable, com el costum de fumar, encara que no ho sembli als qui mai no l'han tingut.
No és, doncs, impossible naturalment parlant, la continència
absoluta, ni era ni és un absurd d'imposar-la.
Certament, avui amb el mètode Ogino-Knaus-Smulders serà
millor la periòdica continència en aquests casos en els quals s'imposava l'absoluta; però si els interessats es resignen a la continència perpètua o absoluta, l'Església continuarà indicant-la sense
contradicció ni absurd.
Però encara hi ha més. L a continència perpètua de l'Església
no és aquesta, que sols confia en les forces de la naturalesa. L ' E s glésia invita els casats a demanar la gràcia de Déu — que a tothom
qui fa el que està en la seva voluntat, mai no és negada — per tal
de poder servar la continència absoluta. I ja aleshores allò que
podria semblar més o menys difícil, amb aquest auxili de la gràcia, és possible per a tots.
No és, doncs, la perpètua continència absurda en el terreny
natural, ni menys encara en el sobrenatural de la gràcia de Déu.
També demana l'Església a tots els fidels el compliment de
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tota la llei natural i per tota la vida; però juntament i alhora no
es cansa mai d'invitar tots per a què siguin demanades les gràcies
necessàries per a aconseguir-ho.
Ho recorda l'Encíclica Casti connubii: «En totes les ocasions
poden els casats, ajudats per la gràcia de Deu, complir les obligacions i servar la castedat conjugal, perquè Déu no exigeix impossibles, sinó que quan exigeix, ens demana que fem el que peguem i demanem allò que no podem, i Déu mateix ens ajuda per
tal que puguem.»
Aquesta és la valenta veritat de fe cristiana expressada per
mitjà del magisteri autèntic al Concili de Trento, i una altra vegada confirmada solemnement per l'Església amb ocasió de condemnar l'heretgia jansenista, que, juntament amb la protestant,
que aquell Concili condemnà, són les dues úniques que han negat
la possibilitat d'observar els manaments amb l'auxili de la gràcia
de Déu.
Ni tampoc no admetem el que el doctor P. Mayrand citant
(i fent seves les paraules de) Guchtenere: «És cert que hi han
ànimes privilegiades: nosaltres en coneixem algunes que poden,
sense gran dificultat practicar la continència absoluta o perpètua.
La major part dels casats no ho poden fer sense detriment de la
llur salut i felicitat conjugal. Aquesta és l'opinió dels metges, i,
encara que no tan afirmativa, la nostra» (7).
Certament és l'opinió de bastants metges; però tampoc no
manquen — sobretot entre els moderns — metges de la més alta
solvència científica que defensen el contrari.
L a continència no perjudica la salut. Al contrari, als qui fora
del matrimoni la practiquen aprofita: físicament per la reversió
de les energies a l'economia general de l'organisme, i moralment
per l'imperi de la raó que pervé a ésser altra volta reina i senyora
dels sentits.
/.Per què, doncs, no ha de succeir el mateix en l'estat del matrimoni, quan els casats s'ho proposen i accepten de comú acord?
L'Església amatent al bé del cos i de l'ànima dels fidels, fins avui,
que sapiguem, no ha reprovat els confessors i moralistes que la
prescriuen absoluta i total als casats que es troben en aquelles
circumstàncies extraordinàries.
JOAQUIM MANYA
(7) La limitation des naissances. pàg. 224. i MAYRAND, Un problème moral,
pàg. 67.

De la prehistòria de

l'ateisme

soviètic a la seva vellesa
Iwan de Kologriwof, antic oficial de la guàrdia russa, actualment jesuïta a Paris, ha publicat un interessant llibre, titolat «La
metafísica del bolxevisme», en cl qual desenrotlla amb coneixença
estricta i paraula vibrant la prehistòria espiritual del bolxevisme.
Es remunta fins al segle XVII i diu que el cisma promogut per
les reformes litúrgiques i disciplinàries del patriarca Nikon, donà
la sensació que l'Església se separava de la devoció viva del poble,
i que renegava del messianisme rus. A aquest alienament religiós
entre el poble i l'Església s'afegí encara un alienament entre
l'Estat i la societat, motivat per la reforma (o revolució) de Pere
el Gran, amb la seva provatura de crear des de dalt la cultura i
l'ordre dels estaments socials. L a noblesa originària de l'Europa
occidental, més culta, que representava una petita capa social, es
féu portadora d'una oposició contra l'Estat, que no pogué ésser
reprimida ni pel fel de la guerra victoriosa contra Napoleó. L a
revolta de desembre (1835) palesà la ruptura interna; la carta de
Tchadajew (1836) la pronuncià obertament: Rússia no té cap idea
nova, es lamentava el genial autor. Molts es refugiaren a l'estranger per sortir de l'opressió, de l'estretor, de l'isolament espiritual.
Entre els que quedaren es formaren dos grups: els eslavòfils, que
renovaren el messianisme rus damunt de base rehgiosa, i els
influenciats per l'occident, «la intel·ligència), plena d'odi contra el
sistema rus, contra la unió de l'ortodòxia amb l'autocràcia.
Aquests darrers lluitaven contra la religió i contra l'autoritat de
l'Estat. E l seu principal teoritzador, Belinsky (1848), era un ateu
fanàtic. Però a aquest grup li mancava terra ferma sota els peus,
li mancava l'ajut del poble, mentre que el sistema oficial, almenys
teòricament, s'havia declarat pel principi de la nació. Herzen,
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l'emigrant, el qual lluny de sa pàtria veia el poble en una claror
glorificada, cercava de procurar a «la intel·ligència» l'ajut del poble
senzill que li mancava: ell aconsella als intel·lectuals, que no formaven una unitat social, ans bé provenien de diferents capes
socials, d'acostar-se al poble. Però, a aquesta capa intel·lectual
burgesa li faltava el sosteniment intern, perquè no constituïa un
estament fortificat per la tradició. E s fongué inconscientment
amb el poble inculte, negant-se aixi ella mateixa la raó de la seva
pròpia existència; amb això es preparà amb ses pròpies mans el
terrible desti que hagué de sofrir després pel bolxevisme. Allà
l'any 70 del segle X I X , apareix el moviment popular socialista.
E l poble ha d'ésser el portador de la justícia i de la veritat. L a
intel·ligència, rebutjada pel poble malgrat els seus esforços d'apropament, en trobar-se isolada, acut a les armes del Terror. L'atemptat d'Alexandre II, executat per un grup terrorista del partit popular socialista, acaba amb aquest moviment. E n aquest instant
penetra a Rússia el marxisme, omplint el buit produït en el front
revolucionari. Mentrestant, havien anat prenent forma també dues
noves teories revolucionàries, particularment russes, el nihilisme
i l'anarquisme. E l nihilisme és emparentat amb la forma escatològica del cisma rus, el menyspreu d'aquesta vida; l'anarquisme
neix de la tenaç aversió dels sectaris contra tota dominació i tota
autoritat. E l seu teoritzador és Bakunin, el destructor per principi.
S'aplica a organitzar la destrucció, però no s'ocupa de l'organització del poder després d'efectuat l'esfondrament. Lenin fou el
primer que emprengué això, i aci rau un dels motius principals
del seu èxit. Certament que li facilità la tasca la desfeta de l'exèrcit rus. Lenin ajuntà diferents corrents revolucionaris transformant-los d'una manera molt peculiar. Mentre el marxisme desenrotlla, en primer lloc, una teoria sobre el curs ordenat de l'evolució social i econòmica, i en segon lloc també, una teoria sobre
els mètodes de la lluita de classes, el leninisme és, abans de tot,
realització pràctica, és la unió de la teoria i la pràctica. Lenin
abandona, sense dubtar, un dels pensaments fonamentals de la
teoria marxista, la doctrina que creu inevitable una fase transitòria de caràcter encara capitalista; Lenin a Rússia fa seguir immediatament darrera del feudalisme la fase final del comunisme.
Adapta de Bakunin la teoria de la revolució; de Marx, la fórmula
del materiahsme dialèctic i l'objectiu final: el paradís comunista.
L'ajudà la idea messiamsta viva en el sectarisme rus, al qual ell
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assenyalà una fita clara; està en l'esperit del messianisme de considerar l'objcctiu a assolir com a solució i redempció definitives.
Aquest objectiu, pel bolxevic, és la societat, la natura, transformades en gran indústria racionalitzada, per mitjà de la màquina
considerada com a deïtat. Amb això, el concepte de llibertat sofreix una alteració completament estranya a l'europeu occidental.
Llibertat no és l'elecció entre diferents possibilitats, ans bé, llibertat és la força capaç de transformar el món. L'exclusió de tota
decisió individual, la dinàmica arrabassadora, el sentir-se membre
d'un pla gegantesc, a la joventut bolxevic tot això li apar llibertat.
Però essent fals l'ordre dels valors, al servei del qual estan els
plans i els esforços de voluntat, la resultant és un imperi de l'infern.
L'autor ens diu, al final del llibre, que al poble rus no ha estat
donat, fins aci, de procurar per a l'estirp humana, per mitjà d'un
nou pensament o d'una nova creació, l'assoliment de les aspiracions més comunament humanes. E n canvi, ha ofert a tota la
humanitat una experiència monstruosa: el poble rus amb els seus
sofriments mostra i expia, davant de tot el món, l'error d'un ordre
de valors completament deslligat del valor absolut. I Kologriwof
acaba dient: «Però a mida que la utopia marxista es va esfondrant
sota els cops de l'experiència viva, lluu com un sol la idea, fins
aci entelada, d'una solidaritat nacional i social, saturada d'un esperit positivament cristià.»
Aquest llibre, en el qual l'autor ens presenta el curs de la història de Rússia, des del cisma del segle XVII fins al bolxevisme,
com un procés unificat psicològic i conceptualista, que es desenrotlla a la manera d'un diàleg dramàtic, ens convida a formularnos la pregunta: <,On ha arribat l'home rus després de 17 anys de
règim comunista i de sofriments inenarrables?
Diàriament llegim de la Unió Soviètica unes noticies terrorífiques que atenyen tots els aspectes de la vida del poble. Moltes,
naturalment, ens arriben deformades i estrafetes per l'apassionament politic amb què són tractades, i es fa certament difícil de
fer-se una idea exacta del veritable estat de coses d'aquell país
semíasiàtic, sotmès a la dictadura més severa que ha conegut la
història moderna. De tota manera, la impressió que hom adquireix
resseguint les informacions sobre Rússia, a través de les publicacions de tendències més oposades, no ens apar gens falaguera
per al govern dels soviets, i ens omple d'una llàstima ben cordial
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pels terribles sofriments que han de soportar els súbdits esclavitzats de la U. R. S. S. No creiem que un poble occidental fos
capaç d'aguantar una tirania tal amb aquesta mansuetud relativa;
això es comprèn sols d'un poble, que com el rus, estava avesat
a una adoració servil, a una incondicional submissió a la persona
quasi deïficada dels Tsars. Abans de la revolució del 1917, el súbdit
rus treballava, vivia, moria per la grandesa dels Tsars; ara treballa,
viu i mor per la grandesa de l'Estat, que ha resultat un dictador
deu voltes més dèspota encara.
Sots pretext de fer una Rússia gran, socialitzada, que avantatgés en tots conceptes les nacions capitalistes, i on cada súbdit
obtindria segons les seves capacitats, i tothom fóra ric i feliç,
sots pretext de crear una mena de paradís terrenal, la dictadura
del proletariat ha destruït miserablement els anhels més humans
d'un poble, ha canviat els seus aspectes morals, ha alterat el sentit
de la justícia, s'ha complagut a anihilar els sentiments religiosos
i aterrar les esglésies, a acaparar l'educació dels infants, a prendre, sense escrúpol, les vides dels enemics.
I després de 17 anys de govern en aquest sentit, i.quin aspecte
ofereix el país? ^Quin nivell de vida ha pogut donar l'Estat tot
poderós al seu súbdit, al proletari, pel bé del qual va ésser creat
el Govern dels Soviets, i va ésser empresa la gran tasca coHectivitzadora?
Les darreres noves que ens arriben d'aquella nació són, potser,
una miqueta menys esgarrifoses que les dels últims anys. E l primer pla quinquennal, que ho sacrificà tot per industrialitzar el
pals, per augmentar la maquinària, per col·lectivitzar el pagès,
passà per unes fases veritablement trasbalsadores. L'Estat se sortí
amb la seva, però a costa de milions de víctimes. Ara, que existeixen les màquines suficients per a prescindir en absolut de l'estranger, el segon pla quinquennal es dedica a fabricar articles de consum. L'Estat continua exigint enormes sacrificis a la població,
però li promet, en canvi, petites recompenses, i en tot cas, no
deixa morir la gent de fam i de fred, com en anys anteriors. Després de la terrible misèria passada, de la gana i del fred soferts,
el migradissim minimum alimentari que es serveix avui al treballador en les cuines de l'Estat, i la pell de be, a què ara té dret cada
súbdit per guardar-se del fred horrible de l'hivern rus, apar al
proletari soviètic un do extraordinari. Les famílies viuen apinyades fins a 5 i 6 persones en una habitació, que serveix per a tot.
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Les dones treballen igual que els homes, i els és assignat el mateix
sou, que no arriba, però, ni per cobrir les necessitats més precàries. Francament, no es pot dir que el nivell de vida del treballador
rus sigui gens envejable després de 17 anys de règim comunista. I,
segons les darreres informacions directes, el treballador agrari, el
pagès, col·lectivitzat també i treballant per una de les diverses granges de l'Estat repartides pel país, frueix d'una existència més migrada encara que el company de ciutat que treballa a la indústria.
L'Estat soviètic pol lloar-se, naturalment, de no tenir el problema
dels sense-feina, però ia canvi de quants sacrificis, de quantes
vides, de quanta esclavització! A la Rússia actual no hi ha un sol
home que treballi per un altre home, per un patró individual; tots
treballen per l'Estat, l'únic i omnipotent capitalista del país, personificat actualment en Stalin, dictador de ferro, director en cap de
la formidable empresa.
Tant o m é s greu encara que els sacrificis d'ordre físic exigits
a la població russa, ha estat l'atemptat moral de què se l'ha feta
víctima. Ningú no ignora avui dia els estralls irreparables causats
pel satànic moviment dels Sense-Déu. L a dictadura del proletariat, posada a robar la llibertat d'acció del seu súbdit, no s'atura
aci, ans bé procura arrabassar, amb un despotisme irrefrenable,
també la llibertat de pensament dels seus homes. E l «Biesbojnik»
i r«Antirehgiusnik», òrgans dels Sense-Déu, són repartits profusament entre la població; existeixen a Rússia unes universitats
especials, les quals en dos anys d'estudi fabriquen uns excel·lents
inspectors, propagandistes, directors de «cèl·lula», consellers antireligiosos. Infinitat d'esglésies han estat tancades, destruïdes o
convertides en centres i museus dels Sense-Déu. Segons la «Kipa»,
han estat cruelment assassinats fins ací 67 bisbes i 18.500 sacerdots de confessions cristianes. A l'infant, a l'adolescent, a la dona,
al treballador, li és imposada la lectura del catecisme del SenseDéu, en forma d'uns treballs que es titulen «llibre de text del
treballador antireligiós», «llibre de text del pagès antireligiós»,
«llibre de text de la dona antireligiosa», etc; no es deixa de fer
res, per tal d'arrancar del súbdit rus la idea de Déu.
Aquesta educació antirehgiosa ha portat al jovent rus a una
desmoralització total, a un estat d'ànim deplorable. És veritablement esgarrifós el nombre de suïcidis que tenen lloc entre la
joventut bolxevic. Al començament, la premsa soviètica es mostrava molt preocupada per aquesta epidèmia suïcida, parlava en
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to menyspreable dels «desertors de la vida» i recomanava al jovent
de no seguir l'exemple d'aquests covards. L'èxit de la recomanació fou nul i la rauxa suïcida augmentà encara. Avui, dels
casos isolats ja ni tan sols no se'n fa referència, sols es parla de
tant en tant dels suïcidis de grups sencers, del «suïcidi col·lectiu».
Les lletres que deixen aquests pobres éssers desesperats són un
testimoni dolorosissim de la tragèdia russa. Algunes mostres: «Tot
és horrible, em llenço a l'aigua perquè els peixos se'm mengin i
no resti res de mi...», «Podriem viure si fóssim pobres d'esperit,
però hom pensa, i això és terrible...», «Potser hi ha quelcom després de la mort; val la pena d'averiguar-ho, ja que no pot ésser
mai pitjor que el viure actual...»
Aquest llastimós estat d'esperit del jovent rus és una més de
les tristes conseqüències de la incommensurable campanya atea.
Per això llegim i reproduïm amb gran satisfacció la nova de la
tasca altament elogiosa i del zel incansable dels pocs sacerdots
cristians, veritables herois, que resten al pais, i que malgrat totes
les persecucions, han fet brotar, en els darrers temps, una nova
florida religiosa a Rússia. Sembla que s'està formant una mena
de cristianisme de catacumbes, amb oficis divins secrets i un nou
apostolat seglar. Entre aquests joves apòstols, hi ha molts estudiants, que volten el pais i parlen als treballadors i als pagesos de
les veritats de la doctrina cristiana i de la vida dels sants. E l Sant
Pare ha concedit als catòlics russos un privilegi especial, pel qual
els és permès de rebre la Santa Comunió també de nit, però sols
els diumenges i amb la condició d'haver-se abstingut de tot aliment des de 6 hores abans.
Per altra part, la propaganda antireligiosa ha frenat un xic
el seu impetu, i el número dels Sense-Déu organitzats, no ha pogut
veure's augmentat aquests darrers mesos. Segons dades oficials,
actualment puja a 5.673.000 membres, per un total de 165 milions
d'habitants. Se suposa que Stalin s'ha adonat que el moviment
dels Sense-Déu aporta al règim soviètic moltes dificultats quant
a política exterior, ja que constantment aixeca vives protestes a
l'estranger.
Sembla que també en altres aspectes s'ablani una mica la dèspota mà dictatorial que té la població russa doblegada sola un jou
tan inhumà. L a «Pravda» i la «Isviestia», els òrgans oficials de la
Unió Soviètica, delaten, fa un quant temps, un positiu canvi de
tàctica en el govern del pais. Astorats llegim unes frases, uns arti-

120

LLUÏSA SERRA SPIELER

des la publicació dels quals, poc temps enrera encara, no hauria
estat concebible al pais dels bolxevics. Hom albira la iniciació
d'un lent procés d'aburgesament en el Govem soviètic i és de
desitjar que l'entrada de Rússia a la Societat de les Nacions, que
r«entente» amb França, i àdhuc, la visita recent a Moscou d'un
dels ministres del pais més conservador d'Europa, que tots aquests
actes, clars distintius de l'acceptació de Rússia en el concert internacional, exerciran una influència benaurada en l'ànima dels
governants de la Unió Soviètica; esperem, doncs, que tot beneficiant-se'n el poble rus, es reïxi a establir arreu un període de pau
i de benestar nacionals i internacionals.
LLUÏSA S E R R A S P I E L E R

Altra vegada la qüestió de
l'art i la moral
Durant la passada temporada de teatre, dues obres noves han
tornat a remoure la qüestió de l'art i la moral amb el mateix resultat de sempre. Després del refrec, cada opinió s'ha tancat en
el castell del seu parer amb el convenciment que la raó estava de
la seva part.
Aquest resultat no és gaire encoratjador per a tornar-la a triquillejar, però el cas present gairebé força a assajar d'avançar-hi
un pas perquè és dels que més en deixa el fons al descobert, i perquè les dues obres al·ludides la presenten en els termes més freqüents a la nostra literatura catalana.
És, almenys fins ara, una literatura que no coneix l'escriptor
cordialment immoral, el cínicament deseducador que, en escriure,
es proposa pervertir; ni tampoc, amb prou feines, aquella híbrida i desgraciada figura de l'amoral, al qual la seva deseducació
0 manca originària de base, no permet de distingir entre el mal
1 el bé.
Les plomes que, de tant en tant, sotvaguegen el plet, o són
d'autors volgudament apartats de les normes morals per suposaries trabadores, o bés encara de üterats que els fan una intima violència per a tenir l'esnobisme d'aparèixer-hi i presentar-se com
no són, i la major part de vegades, d'escriptors que volen precisament el contrari, ésser morals i de sobrepuig educadors.
Les dues obres aUudides són d'aquest gènere. Si alguna cosa
els seus autors s'hi proposaren fou educar i, en definitiva, moralitzar. No es volgueren produir segons aquest pseudo-art que, víctima d'una il·lusió de neutralisme, no entra a l'esperit més que
per a deixar-hi un regust de cosa mancada, sinó obres humanes
en les qual l'agermanament de l'utile dulci els donés entrada a
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l'ànima de l'espectador per a produir-hi un escalf de perfeccionament.
E n una d'elles, el parlament del pròleg — si encara s'estilés,
hauria hagut d'invitar els espectadors a presenciar la desastrosa
fi que té per a les noies la frivolitat i el materialisme d'alguns mètodes d'educació actuals — i, en l'altra, la malaventura que promou el vell egoista i desconsiderat que es casa amb una noia d'ardenta joventut i ben mirar.
Totes diu s són del patró que fa pocs anys tingué per modèlic
exemple aquell conte en el qual un dels més pulcres literats nostres es proposà de presentar el calvari de decepcions que obre al
seu davant la minyona que, en ésser a ciutat, es deixa seduir pel
senyoret de la casa. Volgué moralitzar, si el mot sembla massa
solemnial; volgué educar, posant a la vista un quadre viu, i quan
el conte imprès va anar de mà en mà, els lectors no hi van saber
veure m é s que una exhibició de llastimosos personatges animalitzats que en el moment culminant oferien l'espectacle sempre
repugnant del gos que s'abraona dominat per un instint bestial.
E l final d'aquestes experiències sempre és el mateix. E n adonar-se de la manera com és entesa l'obra, l'autor, sorprès, es revolta, es sent malferit, i com que no s'expUca que, en definitiva,
és un fracàs, i, sobretot, no passa perquè li vingui per una falla
que ell sincerament creu una qualitat, es defensa i creix el malentès sobre la qüestió de l'art i la moral, amb aquell clàssic seguici
de dogmatitzacions tan estrafolàries com la de la independència
de l'art, de l'acció atuïdora de la moral i la resta de les que cada
vegada cascavellegen al seu entorn.
Si els qui cauen en aquesta ensopegada es paressin a examinar
l'obra, fins i tot prescindint del seu aspecte que reprega la qüestió
moral, sols segons el que diuen els cànons de l'art, de bon antuvi
hi veurien una raó de fallida. Són obres que invariablement tenen
per denominador comú la falta de contrast, i, per a la intelligència humana, sense contrast és impossible d'apreciar la bellesa artística.
L a bellesa és una síntesi de qualitats harmonitzades en una
total identificació, però malgrat la seva excel·lència d'home, ésser
complex, matèria i esperit alhora, no la pot veure més que pel
camí d'un contrast; la llum fulgurant l'enlluerna; en contemplar
una visió, sense ombres o sense una claricia de llum, no veu res.
E n les obres dites, no hi ha contrast; tot hi té el to de l'element
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negatiu que l'autor ha volgut posar en pla destacat per a mostrarne el desastre. L'absència de contrapès les desequilibra i les fa
caure.
Hi ha una deficiència: no apareixen mancades de moral per
ésser obres d'art, sinó per ésser deficients en art. Amb sols que
l'autor llegís amb detenció alguna obra mestra, ho veuria; per
exemple, l'Hamlet. És difícil de presentar un quadre en el qual
predomini més la perversitat i siguin mostrades major nombre
d'accions essencialment i refiuadament immorals, i on la davallada cap a la catàstrofe tingui menys aturador, i tot amb tot, en
cap monint no apareix immoral perquè el contrast hi aconsegueix
una exceUència poques vegades superada.
Els autors que cauen en aquesta deficiència tenen, a l'altra
banda, un alliçonament en el qual es poden emmirallar. Les obres
anomenades blanques, sovint esdevenen fades i inconsistens perquè cauen en el mateix defecte. Quan l'autor blanc no és destre, a
força d'esterilització no pot plaure. L a desplaença pervé bona part
de vegades de la mateixa fallida. Llurs obres no entren a l'expectador perquè la manca de contrast les fa inhumanes. L a vida,
fins quan arriba a un grau heroic de perfecció, és una lluita, un
contrast constant
L a sorpresa dels autors, en sentir-se acusats d'immorals, té
per fonament la consciència que, a la seva obra, aquest element
de contrast ja hi és. És una sorpresa explicable perquè, realment,
l'hi han volgut posar; l'element moralitzador és la catàstrofe que
provoca la immoralitat dels seus personatges.
Al seu entendre, l'obra és moral precisament perquè el contrast no hi manca. L'hi veuen pel camí d'una equació en la qual
els termes són la perversa manera de fer dels personatges i el
dolor que en recapten, i la moralitat, aquesta conseqüència.
Però llavors l'obra té una altra fallida. L a corseca tant una
deficiència d'art com en el supost anterior.
És la mateixa del
hablarle en necio para darle gusto
caiguda pel costat oposat de no parlar al públic, o bé parlar-li en
forma inassequible.
L'obra que esdevé inassequible a aquells als quals va dirigida,
és obra desproporcionada, i cau per la mateixa raó de desequilibri.
No és que l'autor s'hagi de posar al baix nivell o al mediocre
o ineducat nivell en què es trobi el públic; al contrari, la seva
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excel·lència serà tant m é s efectiva com més s'hi aixequi per sobre,
però en l'alt nivell, fins en el més sublim, ha d'ésser assequible.
Si no ho és, el seu art és deficient.
E n tant no hi ha gran obra que no resulti entenedora, que una
de les perfeccions de les grans obres és que ho siguin sense esforç;
res no hi fa que el públic visqui arran de terra; essent-h assequibles, les seves qualitat el donen un poder d'atracció que aconsegueix d'aixecar-le'n. Són grans obres, perquè arriben a aquest
gran resultat.
E l gest de l'autor que s'encasteüa en la seva concepció per a dir
al públic que l'entengui, si pot, i que si no l'entén és perquè està
massa baix, és antiartístic. És molt fàcil de convèncer-se'n recorrent al film. S'han arribat a produir films d'operacions quirúrgique que cinematogràficament són una meravella i medicalment
també; projectats davant un grup de metges operadors mereixen
dues vegades el qualificatiu d'obra d'art; i si ho són davant un
públic no especialitzat, li produeixen un efecte contraposat al de
l'obra d'art. L'obra literària no és una elucubració encaminada
a recrear Íntimament i exclusivament el seu propi autor; és per
arribar a altres; pot ésser i tot destinada a un públic unipersonal;
alguna obra de les indiscutides és d'aquesta mena; però unipersonal, o nombrós, ha d'anar destinada a un públic, la qual cosa vol
dir que una de les seves qualitats artístiques ha de consistir a ésser adequada per a aquesta relació amb el públic que l'ha de rebre: si és teatral, per a aquell que l'autor ja sap que trobarà al
teatre. EU fruïment d'una autosuggestió, encara que sigui escrita,
però en menyspreu del públic o no comptant amb ell, mai no serà
una obra literària; serà una obra expressiva d'una fallida en l'art.
Les obres escrites amb aquests defectes no plantegen cap qüestió entre l'art i la moral, sinó entre la moral i els defectes que contenen. Els seus autors es mouen dins una il·lusió sostenint que no
són immorals perquè la inacceptabilitat els ve d'un defecte que
ells no veuen, o que si sospiten, creuen haver guarit.
Sovint, en aquesta mena d'obres, hi ha una il·lació de situacions, o unes frases, o fins i tot un personatge el paper dels quals
és encabir-hi l'element que, segons la manera de veure de l'autor,
n'ha de determinar la moralitat; però no sols no les salven del
mal pas, sinó que sovint la decantada ve pel seu conducte, perquè
posen al descobert on és el pes mort.
L a rel de totes aquestes errades és una preocupació, i l'autor
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que escriu preocupat està en la situació menys apropiada per a
arribar a una perfecta producció artística.
L a preocupació consisteix a no aparèixer davant el públic i
la critica escrivint una obra moral, sinó una obra d'art.
Aquest és el nus de la qüestió; si aconseguissin d'emanciparse'n, estarien bon xic més a les portes de l'art que cerquen, que
no pas ara, entenebrits per una temença que, miri's com es vulgui,
és un sentiment negatiu i per tant atuïdor.
L'emancipació els serà fàcil si la volen, perquè aquesta preocupació s'aguanta només que sobre un parell de vulgars prejudicis: el de la independència de l'ari respecte a la moral, el de la
supremacia de l'art sobre ella, i, en definitiva, que la moral és una
força trabadora.
L'art, ni és independent, ni està per sobre ni al marge do les
normes morals, perquè la bellesa no pot tenir aspectes antiestètics,
i una obra immoral és inguariblenicul antieslòlica; pot plaure a
un esperit agullonat pel desig d'emmotllar el món a llurs pròpies
debilitats, però no a qui no n'estigui tarat. L'obra immoral podria
aparèixer essencialment bella, si l'home fos un ésser essencialment
pervertit, i no és així; el que predomina en ell no són antiqualitats, sino afectes i sentiments positius orientats cap a la perfecció,
no pas cap a la destrucció i l'anihilament. L a suprema i fins instintiva aspiració humana no és el mal. la lletjor i la deformació,
sinó el bé, la bondat i la bellesa.
Art i moral, en conseqüència, estan units en una compenetració que els fa inseparables; si el seu equilibri es romp, destrueix
alhora el que l'obra té d'artistic i el que té de moral.
Les obres blanques mancades d'art, amb freqüència resulten
tan immorals com les del color oposat, per aquesta causa: perquè
moral i art són inseparables.
D'aqui ve la grolleria, aquest és el mot escaient, de l'afirmació
que la subjecció a la moral és trabadora.
E l món artistic és ple d'experiències que ensenyen que el trabador per excel·lència és aquest prejudici.
Anys enrera va tenir un moment d'esclat l'afany de produir
un art que se'n deia «mascle»; l'obra «mascle» era el gran ideal;
i fou un ideal que no es pogué mantenir més que el temps que
s'aguanta una fal·làcia, perquè no era sinó el signe d'un estat d'esperit negatiu; d'una falta d'inspiració.
L'escriptor que, en agafar la ploma, ha de començar desem-
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barassant noses, trencant motllos i fent un gest de solemnial emancipació, és el prototipus del qui no té inspiració. L'art mascle va
morir perquè tothom es va adonar de seguida que no podia produir m é s que obres dèbils que corresponien a un estat anímic sense força; per aquest motiu, per tot veia noses i la seva mateixa
debihtat li feia veure'n on no n'hi havia. Els qui suposen la moral
trabadora no s'adonen d'una cosa tan elemental com ho és el fet
que la fam de perfecció mai no pot ésser-ho. No s'adonen que la
potència creadora, per sobre totes les imaginables, l'amor, no és
furor de supremacia, ni deliri d'emancipació, sinó tot el contrari,
és rendiment, és sacrifici, és desig de vassallatge, és voluntat de
compenetració, és, en una paraula, una fam de perfecció que
arrocuta l'esperit, no contra res ni contra ningú, sinó per a aconseguir el màxim millorament propi i d'altri.
L'escriptor que se sap identificar amb aquest amor, en les
normes morals, hi troba un ajut, i, en utililzar-les, no se sent
trabat, sinó més àgil. Un dels nostres poetes, destacat entre els de
primera fila, Josep Carner, ho deia fa poc estampant en el recordatori del seu pare, traspassat suara, aquest elogi de la seva vida:
Visqué
en aquesta llibertat extrema
de no servir en tot
sinó Déu.
L'autor que segueixi aquesta via, veurà aviat que el conflicte
no és entre l'art i la moral, sinó entre la moral i la fallida en l'art.
BARTOMEU GALVANY
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Citroen - Georges Blond
Amb Andreu Citroen acaba de desaparèixer una de les figures que
afilen una època.
D'una banda, era l'bome del seu temps. Era un industrial que contribuí a difondre la més borrible de les esclavituds, aquella vara la qual
l'esclavitud dels galiots no era sinó un escalaborn: l'obra social, anomenada altrament treball a la cadena. Com qualsevol dels fabricants en
sèrie, no dubtà ni un minut que cl maquinlsme té el dret de convertir
l'home en màquina i d'imposar-li, durant la seva vida, d'estar-se, o sempre dret, o sempre assegut, sense donar-li temps de beure un vas d'aigua
0 de mocar-se, davant d'una màquina-eina, o bé davant d'una mena de
funicular que l i presenti un cargol que ha d'ajustar a una femella, o una
placa de metall que ha de tallar o tòrcer. Si algú l'hagués interrogat
sobre aquest concepte del treball, que sembla realitzar en l'embrutiment
de l'home la maledicció celeste: «Et guanyaràs el pa amb la suor del
teu front>, ell hauria respost que era una llei de les necessitats modernes i que no hi havia res a objectar-hi.
Hom el feia objecte de l'atenció que sol·licitava en l'actualitat el personatge que ell era. Hom esperava trobar en ell aquell home científic
1 mecànic modern per al qual la indústria que ha fundat ha esdevingut
la seva pàtria i la seva religió, i la finalitat mateixa de la seva vida.
Alguna cosa hi havia d'això. Arribat a segon de l'Escola Politècnica, no
cal dir que s'havia sotmès millor que ningú a les disciplines científiques. Però, fill d'un traficant de diamants, jueu holandès, i fill d'una
jueva polonesa, va revelar més aviat l'adaptació racial a l'explotació
comercial que no el geni d'un inventor. Els seus famosos engranatges,
que foren la base de la seva fortuna í de la seva anomenada, no són
sinó el producte de la compra d'una patent a un pobre diable d'enginyer
que es va morir de fam.
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Encara no sabem quin dels sens col·laboradors inventà aquella petita
meravella que era el 5 HP. Citroen... Era ben bé un home de la seva
època, suficientment intel·ligent i instruït per a controlar allò que comura, perk que no perd el temps a inventar. Romandrà com un exemple
d'aquests famosos capitans d'indústria l'eixarraïment dels quals justifica de vegades el socialisme, però que tenen un sentit de l'organització
del treball, de l'explotació del producte manufacturat, davant dels quals
s'esbalaïren d'admiració els burgesos de 1919-1929. Aquests admiraven
el seu poder de creació. A penes el 5 HP. havia fet les seves proves, que
ja llança el 10 HP., després el 6 cilindres i tot seguit els autos de transports. Bon comerciant israelita, savi a crear un ressò als productes que
expèn, sap trobar els mots que s'enganxen a l'oïda, que colpeixen la
imaginació i que atrauen els compradors més imprevistos: el «motor
flotant>, per exemple, i després, la «tracció avant».
Aquestes qualitats tenien llur contrapès: aqueixa insatisfacció, aqueixa inquietud jueves que són la característica de la raça. En lloc de limitar-se, després d'haver creat un bon producte: el 5 HP., a complaure la
seva nombrosa clientela bo i mirant de perfeccionar el model, destarota
els seus compradors presents i aquells que tenen pensat d'esdevenir-ho,
puix que s'han espavilat per recollir els diners necessaris per a la compra
d'aquest auto. Quan la seva parròquia s'ha acostumat amb el 5 HP.,
llança el 10, que costa més diners, és a d i r , que rebutja, pràcticament, la
categoria de compradors que ell mateix ha creat. Inquietud racial que
l'empenyorà, al moment en què la crisi esclati, no a preocupar-se de
mantenir la venda dels autos, sinó a eixamplar tots els seus tallers, a
renovar els mitjans de fabricació i a crear un model nou de luxe, quan
el comprador mitjà comenci a desaparèixerI En això, pertany més a la
seva raça que no pas a l'època.
El fenomen racial és també flagrant en ell pertocant a la vida p r i vada. Capaç de privar-se quasi del més essencial, en els anys de lluita
i de p e n ú r i a dels començos, es dóna la gran vida tan bell punt assoleix
el cancell de la fortuna. No solament en el sentit corrent i banal del
mot, ans també en l'accepció més teatral i més vana del gaudi: el joc.
Ara, que hom no sabia pas d'una manera ben exacta si Citroen es vanava
més d'haver creat el famós cotxet que d'haver perdut en una sola nit.
3 milions a Deauville.
Un poeta èpic mostraria el que h i ha de demoníac en aquest home
orgullós que escriu el seu nom en estels lluminosos adossats a la Torre
Eiffel. durant la nit, o el fa signar en ple dia sobre el blau del cel per
multitud d'avions.
Hom assegura avui a Paris que la muller, la filla i els fills de Citroen
amb prou feines tenen de què viure. Això és un nou exemple de la paràbola del p r ò d i g que oblida l'element essencial: la família.
Però Citroen és ben bé de la seva època, per la seva pretensió democràtica. És l'home que ha cregut posar l'auto a l'abast de tothom. H i ha
pervingut en un cert sentit, sense considerar que aquesta aparença de
luxe era adquirida a expenses de l'esclavitud suplementària del treba''
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a la cadena. I com tots els demòcrates, havia d'ésser abandonat per la
Democràcia. Però arribem-nos a afitorar el Citroen heroic.
D'idees heroiques, anem a pams, perquè ell, personalment, no era pas
de la fusta dels herois. Només un home de la seva raça podia tenir
l'audàcia de llançar al proverbial Sàhara, sinònim d'areny immens i
d'impossibilitat per a tota llei de cotxe de fer via endavant, el desafiament de fer-hi circular un automòbil. Podria dir-se que el Sàhara, en
tant que camp d'aventures heroiques, pertany als cristians: el Reverend
Pare de Foncault, o tots els genets de dromedaris que duen ja la creu al
costat de llur sella. En canvi, el Sàhara, en tant que excitant de la
imaginació pura, a França, pertany als jueus. L'un és Pierre Benoit, el
qual, des de la seva oficina de funcionari d'Instrucció Pública i sense
haver posat mai els peus a l'Àfrica, s'imagina l'Atlàntida al Sàhara;
l'altre, és Citroen, el qual, des del seu despatx, i sense conèixer tampoc
l'Àfrica, envia una expedició automobilista al cor del Sàhara. A partir
d'aquell moment, la democràcia radical-socialista s'aixeca contra ell. Fixeu-vos que en això es palesa la característica democràtica. Quan, ara
fa vuit mesos, va tractar-se de fer eixir a flor d'aigua «l'afer Citroen», la
democràcia no va vacillar d'acimar el xuclador de la prodigalitat amb
els diners dels seus contribuents. Era una qüestió, segons deia ella, social. Ni tan sols va sorprendre's que en l'alt personal de Citroen h i hagués
un futral de funcionaris, amics de parlamentaris, que s'embutxacaven
uns sous que no baixaven de 150.000 francs a l'any. La democràcia, que
és amiga de tudar i dels favors, va pagar. En canvi, la mateixa democràcia, quan va trobar-se, uns quants anys abans, davant l'obra més bella
de Cilroén, l'organització duradora de la travessia regular del Sàhara en
auto, p r o c u r à fer la cosa impossible. Quan Citroen no solament acabava
de demostrar que la travessia era factible, sinó que oferia gralailament
a la democràcia francesa tot un enfilall de postes, de llocs de parada i
flns i tot d'hostals ja proveïts d'un servei de taula amb l'escut representatiu de les marques Citroen, la democràcia inventà mil baixos pretextos
per anorrear aquesta obra mestra audaç. I la democràcia va intervenir
també en la segona obra bella de Citroen: el creuer dels autos Citroen
des del Mediterrani fins al Mar de Xina a través de l'Himalaia i el
desert de Gobia. Gairebé tots els qui van fer aquest «raid», marcats per
xamba amb el segell de la sort, van tornar amb el cor sobreeixint d'odi
contra Citroen. Tot amb lot. l'un hi havia trobat ocasió de fer estudis
que mai no hauria pogut ni podrà realitzar. L'altra s'havia emplenat els
ulls de visions capaces d'engolosir Marco Polo. Però lots es posaren
d'acord sobre aquesta bacinada: «Citroen és un burgès indecent que ha
esmerçat la seva fortuna a fer-nos empolsar els ulls de míseres gents primitives. Més hauria volgut que els hagués fet caritat».
Per això. comptat i debatut, malgrat els seus vils defectes (jugador i
amic de la tabola), malgrat les seves imprudències d'home de negocis
modern que, per tal de construir i de fer innovacions, acaba per treballar en cl buit, malgrat la seva contribució a l'embrutiment de l'obrer
mecànic, Citroen pot anar-se'n reclamant per al seu braç esquerre, talment
com el soldat al qual cada nova ferida val un galó, els dos coneguts cir-
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cumflexes, i no perquè caracteritzen la seva marca, sinó perquè simbolitzen els seus dos grans combats: el Creuer negre i el Creuer groc, pagats
tots amb ingratitud per la col·lectivitat o les personalitat de la democràcia.
Hom només lamenla que Citroen no hagi tingut la més nimia curiositat estètica, literària, o científica general. Si aquest esperit, lliurat a
l'encalç de noves creacions comercials, hagués tingut un exutori altruista,
hauria contribuït, com el seu correligionari Rostchild. a la compra o a
la conservació d'obres d'art. Citroen preferia deixar els diners al joc...
Si hagués estat com un altre acabalat. Rockcfcllcr. hauria fundat almenys
un institut científic. í.Cal deduir d'això que l'arximilionari protestant
deu a l'austeritat de la seva d'atènyer quasi la centena en bona salut, en
tant que el multimilionari jueu ha mort molt jove. en gran part a
causa d'excesos? Ris filòsofs decidiran.

* #*
L'actualitat pol ésser sensacional sense ésser lonitruant. Per exemple,
aquest mes. a Paris, un fel purament d'ordre literari ocupa l'ordre del
dia. l ' n novellisla, Georges Blond, debuta amb una novel·la cenyida als
gustos d'avui, és a d i r . que es descabdella en un medi popular, per no
dir populista, i que conté lot un drama d'amor. Però, gran novetatI,
aquesta novella pot ésser posada a totes les mans, i això sense perdre
res del seu interès sentimental, d'observació dels costums, i sobretot
d'estil. Ja és un bell títol a la virtut haver intitulat el seu llibre «L'amoui
n'csl qu'un Plaisir» (Fayard). que és l'hemistiqui d'un vers de Corneille.
és a d i r , del nostre poeta més sublim. Al moment en què la novella frani i sa ha mostrat alguns senyals de llanguiment, és un goig de veure-la
renovellar-se sota la ploma d'un jove que demostra, a través del seu llibre,
que és també veritat l'altre hemistiqui del vers de Corneille: d'honor no
és sinó un deure>. Talment com aquells solitaris de què ens parlen els
primers temps de l'era cristiana que aconseguien travessar lliures de
caigudes les edats de les temptacions, i després, en tombar l'ocàs de la
vida, coneixien allò que hom anomenava el dimoni del migdia, l'heroi
de Georges Blond és un quinquagenari que es deixa temptar per la bellesa d'una dona jove, però resisteix. Això s'esdevé en un medi de gent
vulgar, cosa que fa que el llibre instreuixi sobre la burgesia francesa
mitjana. En una vila de provincià campen un afectat a les flors, els
clients lamentables del comerciant de v i del poble, uns quants bordegassos que, de resultes d'haver llegit diaris policíacs immunds, funden una
petita societat de bandits, i altres ocupants d'aquells casalons de raval
construïts amb materials dolentissims, però que basten perquè llurs habitants s'hi sentin com en un paradis. La pusillnimitat del petit burgès
és demostrada admirablement pel fet que l'heroi—que una sola vegada
en sa vida beu de massa—prefereix pagar a la colla de bandits joves,
que l i tramen un <chantage>, la mensualitat que l i demanen, abans que
denunciar-los a la justícia. La instal·lació d'una vaga parenta a la casa
del quinquagenari provoca el drama interior del qual Georges Blond
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ha sabut treure un profit tan gran, literari i moral alhora. Després el
vellard se'n va a un hospici per a persones d'edat, i llavors ve la pintura
irònica, de vegades càustica, d'aquests refugis oficials orfes de tot escalf
de la caritat cristiana. Hom espera força d'un jove escriptor que ha
sabut sostreure's d'explotar el filó dels escàndols eròtics.

* **
Les necessitats de la redacció i de la compaginació ens obliguen a
examinar només exteriorment la temptativa de vigorització financera
intentada avui mateix pel Govern Laval, a seguit de la manifestació desordenada i de moll soroll i poques nous de les esquerres i extremistes
del 14 de juilol. En la nostra pròxima crònica veurem els efectes d'aquestes mesures i com la república radical-socialista, que d'ençà de temps
ha perdtu el sentit de la disciplina, reacciona davant del que pot anoraenar-sc una mesura tardana però enèrgica.
Alhora que els diaris anuncien i comenten els primers decrets lleis
publicats, les persones de tots els dominis que a Paris tenen alguna importància, reben el qüestionari... del Botlin Mondain. Francesos o estrangers, aristòcrates o alts burgesos més coneguts tal vegada perquè han
assolit una situació liberal important, i estrangers domiciliats a F r a n ç a ,
cada any són invitats per l'administració del Bottin Mondain a precisar llur domicili, llurs residències d'hivern i d'estiu, i a donar tots
els detalls necessaris per a poder jutjar llur situació mundana: el nom
de llur yacht, llur auto, la llista de llurs decoracions, els cercles a què
pertanyen, el dia de recepció de la senyora i . . . Aquest any, l'habitual
qüestionari, em deia un nordamericà que sap com l i és útil la qualitat de
les informacions que hi troba, té com un aire de protesta. «Quan el
vostre Govern vol reduir les vostres despeses, quan les masses populars
malmenades amenacen la civilització. Paris respon amb un qüestionari
sobre els projectes de l'estació vinent. Trobo aquesta tradició de luxe
i de «saber viure» tan parisencs admirable i com un simbol de confiança.»
Si aquests mots no fossin d'un dels nostres hostes estrangers no
n'hauria pas fet esment. .
ADOLPHE DE FALGAIROLLE
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L'exposició de Brusel'les i lo de Barcelona - El
Palau de la Vida Catòlica - El C o n g r é s dels camises blaves - La gran volada de la J. O. C. i les
vinents festes jubilars

Quan, l'any 1930, vaig tenir el goig de visitar l'Exposició de Barcelona, ique vegades em vingué el desig de veure realitzar algun dia a la
nostra ciutat de Brussel·les una cosa semblant! De la Plaça d'Espanya
fins al Palau Nacional, la falda de Montjuïc resplendia del devessall de
llum de les fonts gegantines entre els espessoralls novells, i , a banda i
banda, en una feliç dispersió, una quarantena de palaus i pavellons
oferien a l'Espanya moderna el banastell més sumptuós...
Ara, escolats a penes cinc anys, espero que un bon nombre de barcelonins vindran a Bèlgica per tal de procurar-se la il·lusió de reveure
la ciutat efímera que no fa gaire s'estenia prop d'ells. No és pas — ben
cert que no — que Brussel·les hagi copiat Barcelona, però una disposició de terreny anàloga ha infantaf una concepció tan estretament emparentada que hom prendria fàcilment aquestes dues Exposicions per
germanes bessones. De l'entrada principal fins als grans Palaus, h i ha
la mateixa pujada solemne, amb estimballs d'aigua i petits llacs pensius
que despentinen els esquitxos esbarruats; al costal, el Poble Espanyol
troba el seu consonant en la Vella Brussel·les, on ressuscita la vida arcaica del segle x v m ; dalt de tot, un hall immens amb arcades de formigó estableix, per l'audàcia de la seva tècnica i la severitat de les seves
línies modernes, un parellel amb la magnificència del Palau que, no
menys gosat a la seva manera, pretenia resumir totes les meravelles
d'Espanya. Si l'art espanyol concentrava en ell fruits de glòria, ací, en
un palau que és igualment definitiu, s'acoblen cinc segles d'art brabanll, cinc segles d'art a seques, és a dir, sense afegitons, car els països
estrangers han assentit a juxtaposar a les produccions de Brabant les
més característiques de les que emanaren de llur geni. Podria prolongar
el paral·lel, descriure l'aurèola giratòria que, a la nit, coronava l'espectacle de meravella, mostrar els cent i tants pavellons que emeten, cadas-
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cú pel seu compte, llur nota en aqueix concert, deturar-me al roserar
de 1.500 metres on h i ha el planell de l'Heysel que ofereix un magnífic
punt de mira damunt la Gran Brussel·les, talment com, des de les altures
de Montjuïc, es domina el panorama de la immensa Barcelona. Podria
endinsar-me en la massa opaca de frondositats seculars que el Parc
reial ofereix a l'exposició i , caminant per damunt d' aquesta, contemplar-la tota vestida de blanc i d'or, amb els seus edificis i els seus camins tapissats de sol, com l'Espanya més autèntica...
Però basti d i r que l'un espectacle no desmereix de l'altre: Brusselles i Barcelona s'han trobat a desgrat dels 1.300 quilòmetres que les separen i , quant la nova fantasmagoria s'haurà esborrat com la primera,
tal vegada llurs espectadors comuns seran temptats de fer in mente algunes interversions xalestes, per exemple col·locar un «carilló» flamenc
a la Plaça Gran i , alhora, traslladar una Casa Consistorial a un barri
de parla flamenca. I bé; millor que sigui aixi! Espanya, potser, se sentirà més prop de Bèlgica, i la multitud de coses que, d'una i altra banda,
lenen una expressió paral·lela no perdran gaire, em penso, confonentse per tal d'emetre una mateixa veu...

* «*
Aquesta evocació del nostre comú passat em mena tost a un dels
joiells més purs de l'Exposició de Brussel·les: el Palau de la Vida Catòlica.
Convenia, certament, que la religió no fos absent d'aquesta llarga
festa, de la mateixa manera i per la mateixa raó que no ho pot ésser
de cap manifestació de la vida, sigui la que es vulgui. L'Episcopat Belga
ha cregut que no n'hi havia prou amb beneir aquest gran esforç amb les
seves pregàries i encoratjar-lo amb la seva presència, sinó que calia que
l'activitat catòlica, quan és tan àmplia, tan diversa, tan inventiva com
a Bèlgica, mostrés les seves facultats al primer rengle dels expositors. I
és per això que ha bastit a la mateixa elevació de l'esplanada i en el veïnatge immediat dels Grans Palaus, allà on l'Exposició es fa més recollida i més meditativa per a consagrar-se a la reflexió, a l'art i a la
ciència, el monument que ara hom admira.
Ben segur que, de bell antuvi, us desconcertarà un xic. En albirar al
lluny les seves cúpules resplendents, flanquejades d'una corona de portades esveltes i gracioses, no pocs pensen en tot menys en una església
catòlica. «Que en sap de fer les coses Turquia!», exclama més d'un flgurant-se veure Santa Sofia, els seus cimboris i els seus minarets, fins
que s'adona, en atansar-s'hi, que podria ésser molt bé el palau de la França colonial, o, àdhuc, el del Congo simbolitzat per una mena de cabanya formidable. No és pas blasmable la idea d'intrigar així els esperits
Per demostrar-los que, ben mirat, el catolicisme no s'ha reclòs, ni molt
menys, en una fórmula arquitectònica, que no cal pas esperar veure'l
contínuament prenent patró dels temples gòtics, semi-gòtics o pseudogòtics, a riscos de desesperar l'home del segle xx, sinó que aquesta religió que inspirà les meravelloses catedrals sap col·locar els seus altars
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indistintament sota les voltes bulboses de Rússia o sota els sostres arromangats de Xina, dintre els blocs de formigó darrer model o sota el fullatge remorós de les selves tropicals. Aquesta sorpresa és del mateix ordre que la impressió que rep l'estranger a Barcelona — deixeu-me insistir-hi — quan hom el porta davant els capitells inaudits que anuncien
la futura basilica de la Sagrada Família. També allà un arquitecte genial s'ha desentès de totes les tradicions i àdhuc ha desafiat la naturalesa dels materials, per tal d'aixecar un edifici al nivell de la seva
ànima i proclamar la seva fe per damunt de les ciutats i de les muntanyes.
En les seves proporcions més humils, el nostre Palau de la Vida
Catòlica parla una llengua igualment moderna. La seva primera paraula
és per a expressar i testimoniar que la religió de Crist no és solament
d'ahir, sinó francament d'avui — i promet subsistir en l'esdevenidor
amb la mateixa r í c o r d'ideal, amb la mateixa fertilitat de mitjans que en
el temps en què les joves nacions cristianes es llançaven, abrívades, a
les croades.
Després d'haver adreçat els seus precs al Déu de totes les nacions
sota la cúpula atzurada talment com sí fos la mateixa volta celeste, el
visitant davalla rublert d'esperança al recinte dels stands, en el qual, en
una multitud de compartiments radiants, és r e p r o d u ï d a la tasca de les
obres i institucions de tota mena (ensenyaments, moviment social, grups
de joventut, missions, ctc.) que es reparteixen a casa nostra el camp del
Senyor. I quan el viatger, des de les terrasses perpendiculars a un restaurant de 2.500 places en el qual els grups catòlics troben llur repòs i
llur pitança, haurà contemplat el vast World Pair, podrà emprendre'l
amb una petja més segura, convençut que l'espiritual pot ocupar el seu
lloc en l'expansió desbordant de les tècniques modernes, que s'hi troba
com a casa seva, que cerca d'inspirar-la, d'orientar-la, d'ennoblír-la,
per tal que l'obra de l'home, per molt alta que sigui, reconegui que tanmateix h i ha una altra cosa molt més alta que ella.

* **
No me'n vull pas anar de l'Exposició bo i parlant-vos d'algunes manifestacions catòliques el ressò de les quals mereix de passar les fronteres. El recinte privilegiat de l'Heysel, aquest estiu veurà reunir-se
centenars de congresos de les més diverses espècies, des del de la pastisseria o el dels jugadors de pilota (no van tenir a Barcelona un congrés
de sardanistes o de pelotaris?) flns a les més serioses assemblees internacionals que discuteixen d'higiene pública o de reformes pedagògiques. H i ha de tol, en aquest enorme mostrari: fenc ordinari, flors d'un
dia i multituds d'altres coses. Però quan es farà la tria del que és útil
i del que és memorable, tinc fe que hom posarà curosament a part els
Congressos de la Joventut Estudiantil Catòlica i de la Joventut Obrera
Cristiana.
El primer ja ha tingut lloc. Un diumenge, hom veié com al llarg de
les avingudes s'anava formant una bella corrua blava; de mica en
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mica, la filera s'estirà i el cordó s'engruixi com una riada. Eren els minyons dels col·legis que, uniformats amb una camisa blava, preparaven llur comitiva. I en veure'ls passar a milers, el cap all i el pas impecable, en blocs de cent dels quals eixien els mateixos crits i brollaven
els mateixos cants, hom tingué la visió d'una puixança creixent, dolça
i resoluda ensems.
El congrés dels camises blaves marcà amb un traç original la sèrie
ja tan variada de les nostres manifestacions de joventut. La uniformitat d'estil no és pas cosa fàcil de realitzar a Bèlgica, on volenterosaraent hom s'agrupa en societats, però on cada petita societat tost reclama
una autonomia un xic esquiva. Els espectadors de les nostres grans
comitives nacionals hauran admirat els llargs rengles de banderes que
les abrillanten, però les han vistes multiformes i multicolors. I és que,
en aquest pais de sociabilitat atrenellada però de vigorós esperit local,
hi ha no poc de calcat de la noblesa d'altre temps; cada grupet, infatuat del seu llinatge, reclama divisa i escut d'armes. D'aci ve l'extraordinària riquesa de Bèlgica en societats de tots calibres i de tots els
tons, però aixi mateix la raresa de grans formacions disciplinades en
un quadre realment unitari.
En bona part és aquest sentiment de limitació de la comunitat el que
ha fet fracassar a casa nostra la difusió de moviments anàlegs no solament
a les formacions feixistes o nazistes, sinó també als Ords de Txecoslovàquia o a les altres organitzacions paramilítars.
Tanmateix, no és pas que no hagi tingut ocasions de suscitar ies.
Després de la guerra, un viu remolí nacionalista va pergirar la joventut;
però s'esmunyi del motlle que podia fer-ne una cosa imponent. En pais
flamenc, la formidable maregassa que s'emmenà tota la joventut no pervingué, a desgrat de tota la seva vehemència, a afilerar aquesta generació sota l'ull vigilant d'un duce ni d'un führer, i la milícia dels Dinasos
no fou mai altra cosa que una branca força discutida d'aquest moviment.
Si faig esmeni d'aquestes coses és per tal de fer copsable, per mitjà
d'un tret o altre d'una visibilitat particular, un matis del temperament
nacional. Ell caràcter d'un poble illumina tota la seva història, p e r ò sovint cal esguardar-lo de la vora per a d i f m m iar-lo. Faig també indicació d'aquestes particularitats exteriors a f i d'advertir que s'acompleix
una mudança, i És, aquesta, el prestigi esclatant dels camises negres o
dels camises grisesr El fet és que a Bèlgica la joventut comença a reclamar l'uniforme, a demanar que la posin en renglera i l i facin marcar el
pas. Això no s'havia vist mai, però es descobrí l'any passat, i jo us deixo
endevinar en quina ocasió... al Congrés general de les noies catòliques.
Si, les noies van donar l'exemple als joves, els quals s'hi embadocaren no pas pel que tenien de gràcia o d'agilitat, sinó francament pel seu
uniforme i per la seva captinença marcial de les manifestacions de
carrer. Ara fa un any que, en el barri més solemne de Brussel·les, desfilaven en amples blocs les cinquanta mil i tantes noies afiliades als grups
d'acció catòlica. Era una riada blanca seguida d'una riada blava, d'una
riada groga, d'una riada en mosaic... Després d'una província l'altra,
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el joc s'anava repetint: noies de famílies burgeses, de pensionats, dels
pobles rurals, dels tallers o de les fàbriques, totes, flamenques o valones, s'havien reunit, empeses per un mateix ideal, per tal de desfilar a
un mateix pas. I si, damunt les voravies del carrer de la L o i , tancàveu
els ulls un moment, us semblava que passava un regiment. Un regiment
lleuger i voluble, és cert, però sortit d'un exèrcit que porta la disciplina
a la sang. Ben poc diferents eren dels veritables soldats amb llur boina
de costat í, copejant-los els molucs, la cadira plegable fermada sota les
alforges de la minestra.
De llavors ençà, els joves sentiren els mossecs d'un mal dissimulat
despit. Que les noies els guanyessin en elegància, no hi tenien res a d i r ,
però en maneres militars?... Ah, diantre 1, això si que no ho podien pas
tolerar, i ve-li aquí que, l'altre diumenge, els jecistes se'm fiquen una
camisa blava... Bé, jo ara desfiguro llur gest pel gust de fer brometa; en
realitat, deu haver semblat als moviments d'acció catòlica que havien
d'esmerçar-se a realçar la part externa de llurs manifestacions, que un
ideal com el seu ha de presentar-se a les multituds sota un aspecte esplendorós,, que la bona i ordenada disposició del gest, del pas i de la
vestimenta dóna testimoni d'allò que radica al cor i que la causa de
Críst-Rei no ha d'ésser de cap manera servida a l'atzar de les ocasions,
sinó amb perfectes maniobres de conjunt. Aquesta voluntat no és pas
inspirada per una afició a les parades ni per cap mena de regust militarista; és, senzillament, el respecte d'un valor diví.

* *«
Però el triomf d'aquesta nova forma segurament està reservat al pròxim congrés general de la Joventut Obrera Cristiana. Fa només deu anys
que va fundar-se la JOC, però aquests dos lustres han estat tan fecunds,
tan brillants, tan ressonants, que convenia festivar-los amb manifestacions jubilars. El diumenge 25 d'agost tindran lloc a Brussel·les. De bell
nou em trobo, en tocar aquest punt, que no em puc sostreure al marc
del meu preàmbul. En efecte, de totes les assemblees que es celebraran
dintre l'Exposició, aquesta serà la que deixarà un record més grandiós.
Hom pot estar-ne segur des d'ara i afirmar-ho sense perill d'equivocar-se. En totes les localitats del país, seccions valones i seccions flamenques ja s'exerciten a marcar el pas a les places públiques i a representar l l u r paper en un immens chor oral. El mateix al cor del país del
carbó com als molls d'Anvers i cantons de les fàbriques de Flandes, les
reunions de massa es multipliquen. Aquest moviment correspon a aquells
esplèndids plecs de promeses que, l'hivern passat, els militants jocistes
oferien individualment al qui n'és el braç i l'ànima: el canonge Cardijn. Van comprometre's, llavors, a fer nombrosos prosèlits (l'un dos,
l'altre cinc í alguns deu), a portar llurs companys a gustar la germanívola cordialitat de la secció per tal de fer-ne bons jocistes; s'obligaren a privar-se d'anar al cinema, d'apurar p a t r í c o n s i de fumar, a fi
que llur sacrifici floreixi en benediccions per al J. O. C. L'entusiasmc
era fervent, les resolucions foren valentes. iQuants joves militants, fills
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de socialistes anticlericals no han maldat, bé que suaument, per atraure
llur pare a l'església; quants pares no s'han acostat, flanquejats de llurs
fills, durant les festes pasquals, al banc de la comunió, del qual els havia allunyat tota una vida d'oblit?
Aquestes al·lusions us faran pressentir de passada la vida profunda
del moviment jocista. I , cal dir-ho, és certament aquesta la seva vida
real i quotidiana. Gràcies a innombrables fets d'aquesta mena, dictats,
explicats i sostinguts per la força de cada grup local, el jocisme ha
esdevingut una influència i , alhora, no pocs medis obrers han donat
acollença de bell nou a la paraula cristiana. Per mitjà del coratge de la
paraula que cal gosar a d i r i del gest que precisa saber fer, aquests adolescents s'enforteixen i foguegen en llur fe a través de les pitjors promiscuïtats i , segurs ja d'ells mateixos, ajuden encara llurs germans a
eixir del llot.
Aquesta és l'acció catòlica més pura i més directa, però també la més
senzilla i vulgar; no fa sonar tabals, ni escampa proclames, ni espera
aplaudiments. Per llucar-la, cal acoslar-s'hi frec a frec i mirar amb els
ulls ben oberts. Són clars els qui, fora de l'organització mateixa, la
coneguin o tan sols la pressentin, però quan hom descobreix aquestes
meravelles amagades, en les quals es respira l'Evangeli amb un perfum
de Fioretti, l i vénen unes ganes irresistibles de flectar-se de genolls.
Tanmateix les manifestacions exteriors constitueixen un enorme estimulant per a aquesta vida profunda, i sovint l'esperit necessita un
lloc on recolzar per tal de plantar cara als embats que el tempestegen.
És en això que ha pensat la JOC en organitzar la gran central que acaba
d'inaugurar-se. Al bell cor de Brussel·les, en un superb edifici industrial
desocupat, s'ha endegat, en efecte, el punt de reunió per als joves obrers
i els joves empleats que hom havia desitjat durant tant de temps. Aqueixes sales que suara feien fimbrar les màquines eixordadores, s'han convertit, com si haguessin rebut un cop de vareta màgica, en multitud de
saletes, en locals administratius, en un cafè-restaurant d'unes 1.200 places, en sales de reunió. En aquest edifici de formigó on la llum ja entrava a dolls, ara h i vibra l'exultança dessota les banderes que ostenten
la creu roja enllaçada amb el blat que brota de la terra. D'ençà dels
primers dies, h i ha un enrenou incessant, i en aquest quadrivi de circulació intensa, gairebé a tocar l'estació del Migdia, amb prou feines si
hom pot reservar als joves treballadors el lloc privilegiat a què tenen
dret, tan gran és l'afluència de clients de tota mena. I aquesta installació formidable ja exigeix d'ésser ampliada...
Aquest servei és del mateix ordre, per bé que emmarcat d'altra manera, que el que la JOC presta als joves obrers parats per mitjà dels seus
camps. Déu sap com és de gran la tristor d'ànim entre aquests adolescents vagarosos que, en sortir de l'escola, són privats per la crisi d'enIrar en la vida útil. No tots poden seguir indefinidament cursos professionals i són incomptables els qui es passen badallant a l'entrada de
casa llur les belles anyades que farien d'ells l'hàbil menestral o l'obrer
qualificat.
La JOC fou la primera de concebre la idea d'invitar els més interès-
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sants d'aquests joves en aturament involuntari a sojornar en comú durant tres setmanes en un terreny molt vast cobert de bosquina que posseeix a 15 quilòmetres de Brussel·les. En les colònies temporals, les
mans s'habituen novament al treball, la salut es refà en plena natura
i una atmosfera càlida de fraternitat jocista amara l'ànima de llum.
£s un bany espiritual ensems que una cura física, i no pocs joves abocats a l'avenc de la desesperació en surten transfigurats. Com la Central
de BrusseUes, aquest camp de Tourneppe és més una llar familiar que
no pas un lloc de refugi, una llar la flama de la qual és el mateix Crist,
amo i mestre d'aquestes cases i ànima de llur objectiu acollent.
Aquest mateix esperit el tornareu a trobar, segurament, enmig del
més grandiós alardó d'adeptes que Qns ara hagi realitzat la JÜC. La
jornada del 25 d'agost serà, certament, una demostració pública. Com
més participants hi haurà, més gran serà el nombre dels espectadors,
i més venturosos seran els promotors. Aquell dia, la JOC serà hissada al
pal major, com una bandera flotant, per tal que ningú no la desconegui.
Si no hagués d'ésser així, ^com s'explicaria que s'hagi pensat a utilitzar
per a aquesta manifestació l'estadi de 75.ÜÜ0 espectadors on tenen lloc
les grans competicions esportives? í Q a i hauria fet arribar una crida a
totes les organitzacions catòliques del pais perquè llurs delegats puguin
sentir la solemnial testimoniança de la JOC? i Q u i hauria pensat a demanar als jocistes d'arreu d'Huropa i àdhuc de m é s enllà dels Oceans
que s'ajuntin a llurs germans de Bèlgica a fi de llançar al món una adjuració verament €catòlica>?
Allà es reuniran els antics jocistes i els pares dels jocistes i també
els centenars de banderes de les altres branques del moviment de joventut. Ja seran arribats els 10.00Ü jocistes estrangers que a hores d'ara
ja estan inscrits: s'anuncia que vindrà un tren especial de Barcelona
amb quatre-cents catalans; els altres vindran de F r a n ç a , on la llavor
jocista lleva el cent per u al Nord i als voltant sde Paris, de Suïssa,
d'Holanda, de Portugal; les delegacions canadenca i colombiana hauran
travessat l'Oceà gràcies a l'estalvi i al sacrifici de tots els membres de
l'organització en els països respectius. Aquesta assemblea serà tal que
mai ningú no n'haurà vist de semblant al món entre la joventut, a l'aire
que aquell dia bufarà al planell de l'Heysel (cadascú ho sentirà en els
batecs del seu cor) serà el d'una regeneració mundial.
Una regeneració, si. No pas p e r q u è el nombre dels jocistes reunits
atenyi els 50 ó els 70 m i l ; no, tampoc, perquè llur chor oral pugui semblar el clamor d'un poble i el ressò mateix de tots els pobles; n i tan sols
perquè la premsa en parlarà durant setmanes i hom en farà tema de
conversa durant anys i anys. Sinó p e r q u è s'oirà una vibració que semblava somorta: p e r q u è serà emesa una nota que no pocs creien extingida. La veu obrera, l'autèntic llenguatge dels qui treballen a la fàbrica
i que saben que no han de trobar, cami enllà de la vida, sinó una implacable existència de tasca feixuga i penosa, es deixarà sentir. Hom p o d r à
sentir, no pas una vèrbola artificiosa i manllevada, reproduïda per uns
quants en nom d'una massa absent que pot ésser imaginària, ni tampoc
l'expressió on es trasllueixi el compeHiment que determina l'acció de
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l'infant o del soldat, sinó la conversa espontània o lliure d'uns joves que
haurien pogut retreure's sense témer res i que, en canvi, han vingut a
oferir-se per pròpia voluntat. Hom podrà escoltar les promeses baronivoles i enèrgiques dels qui, obrers entre obrers, han reconegut que la
reedificació material no és res si no va acompanyada d'una nova grifolada de l'ànima mateixa. Ells han escoltat propagandistes que, sense
cap mena d'interès polític o econòmic — la JOC no s'ocupa més que
d'educació moral—, han vingut a recordar deures abans que a enunciar
drets, per tal de convidar-los a ésser homes i , primer que res, cristians,
si volen que llur vida sigui bella i gaudiosa, que, davant d'aquesta condició, el món reconeixerà la justícia de llur causa i no podrà menys d'alleujar llur sort. Sí, ells han escoltat aquells propagandistes i els han
preferits a la càfila que s'aplica a prometre flonjors delitoses i als innúmers profetes fulgurants, perquè han vist en ells uns germans de debò,
germans que no poden enganyar per tal com són portantveus d'Aquell
que es féu germà de tota la Humanitat entera...
Però jo m'embranco sobre el que ha de venir, i podria ésser que l'amable director de LA PARAULA CRISTIANA me'n fes retret, si és que
les seves ambicions es paguen del present. Confesso que de vegades
l'espera d'una gran alegria no pot reprimir la impaciència i es trufa
un xic del calendari. Si he traspasat els límits i he cuidat esgavellar les
cledes normals que enquadren un article, m'ho haureu de perdonar en
gràcia a la intenció. El meu propòsit era senzillament de remarcar, mitjançant unes quantes referències típiques, la volada que actualment pren
a Bèlgica l'acció catòlica i el quadre perfectament modern de què es
rodeja. És una puixança que cal anotar a l'actiu d'un país, més que més
atenent que des de molts punts d'albir el passiu de força països sembla
carregat excessivament.
GIOVANNI HOYOIS
Brussel·les, juliol 1935.

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

El conveni naval anglo-alemany
La reunió celebrada entre les autoritats navals d'Alemanya i d'Anglaterra a primers del mes passat, va ésser vista amb gran disgust per
part dels polítics francesos i de la premsa del seu p a í s ; els resultats
publicats més tard, que eren molt favorables a Alemanya, no foren del
gust de França, doncs aquesta considera que qualsevulla negociació que
puguin tenir les altres nacions amb Alemanya, afebleix d'una manera
considerable la seva posició a Europa. Alemanya i F r a n ç a , probablement
mai no es reconciliaran fins a l'extrem de poder-se fiar completament
l'una de l'altra. França voldria que Alemanya fos definitivament mantinguda en un lloc inferior, com una nació de segon ordre, oblidant-se
que un poble com ell, ple d'amor propi, actiu i amb molta energia, tard
o d'hora trencarà els més forts lligams, i si el volen subjectar a la força,
serà sempre una amenaça. La Gran Bretanya té un altre punt de mira
sobre la qüestió: creu en la reconciliació, i ha permès sempre la llibertat d'acció d'Alemanya dintre els límits necessaris per al seu desenvolupament i expansió, privant-la aixi de tenir qualsevol excusa per portar
a cap beHicoses intencions. El recent conveni naval anglo-germànic que
permet a Alemanya d'estendre el seu poder naval, és l'últim acte que ha
fet Anglaterra en aquest sentit. Probablement les diferències amb Itàlia
tenen alguna relació amb les concessions fetes als alemanys, per les
quals aquests han obtingut pràcticament tot quan han demanat.
Encara que a França no l i plau el conveni naval entre Anglaterra i
Alemanya, s'ha comprovat que a Anglaterra quasi no l i quedava altre
remei que permetre la possessió a Alemanya del nombre de vaixells de
guerra que havia demanat i tan sols fou possible aconseguir que aquest
no fos augmentat i que Alemanya acceptés també certes condicions de
prolección mútua, les quals tendeixen a prevenir que augmenti la construcció d'armaments.
Amb l'excepció d'uns quants submarins, tots els vaixells inclosos en
la llista estaven ja en construcció abans que Herr von Ribbentrop arribés a Londres, i pràcticament tot el que van fer les autoritats navals
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britàniques fou donar el seu consentiment i reconèixer l'armament naval
alemany dels creuer de guerra, creuers lleugers, destroiers i dotze submarins, que ja estaven construint-se. Dit en una paraula, la llista naval
era una part del programa militar que va anunciar Hitler el 16 de març
declarant a més a més la intenció d'Alemanya de mantenir un exèrcit
reclutat de 550,000 homes, i la força aèria, programa que va anunciar
Hitler a Sir John Simón a Berlín 15 dies després. Aquesta darrera intimació fou feta perquè Alemanya ja tenia una força aèria igual a la de
l'Imperi Britànic.
Durant les negociacions navals von Ribbentrop va informar al govern
britànic que tots aquests vaixells serien acabats tot seguit, en cas de
presentar-se qualsevol esdeveniment.
Va d i r que la totalitat del tonatge de la flota alemanya podria pujar
encara a un nombre molt més a l l ; eslava disposat, però, a limitar les
ambicions navals alemanyes a un 60 % menys de la totalilat de la força
naval de l'Imperi Britànic, si la Gran Bretanya declarava oberlament
que Alemanya tenia dret a una flota d'aquestes proporcions. F r a n ç a ,
principalment, i altres països que es decantaven a acusar Anglaterra per
haver accedit a aquestes condicions tan ràpidament amb Alemanya i els
seus experts navals, probablemenl ara ja deuen veure la situació baix un
altre punt de vista. El cert és que quan es va saber que Alemanya havia
ja començat la construcció de vaixells del tipus més pesat i no parava
fins a completar-la, fou una sorpresa per a molts. És clar que ja corrien
rumors, però fora dels centres oficials ningú no els creia.
La crítica sobre el mètode dels arranjaments britànics ha estat molt
^vera a tot arreu; però els motius que van obligar la ràpida decisió
d'Anglaterra, i ara tothom els ha vist, foren basats en uns fels que estaven ja realitzats.
Anglaterra es pren un gran interès en el programa naval alemany.
Dos dels nous vaixells de guerra alemanys seran igual que els creuers de
guerra més grans anglesos, com el «Renown» i el «Repulse». Els 20 submarins més petits, de 250 tones cada u, són veritablement fets amb el
propèsit de destinar-los a entrenaments. Hi ha vaixells de la mateixa
categoria que els britànics i altres que tenen un tonatge superior als seus
similars anglesos. Es diu que els vaixells més grans alemanys seran acabats abans de flnar l'any 1937, i mentrestant Anglaterra està compromesa
per mitjà del Tractat, de no començar la construcció de cap vaixell similar fins el gener de l'any 1937; però la Gran Bretanya es pot veure,
•al volta obligada pel seu propi interès, a passar per alt aquesta dificultat
d'una manera o altra, si no vol quedar-se enrera dins la categoria de segona o tercera potència naval. França no té raó de queixar-se del programa de les construccions navals alemanyes, considerant que per 69
unitats de totes menes que té Alemanya. França en posseeix 210. Solament de submarins França en té 110. mentre que Alemanya sols en tindrà 28. A més, el submarí alemany més gran tindrà solament 750 lones,
mentre que França en té 40 de 1,000 tones i més.
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Anglaterra, Itàlia i Abissínia
Des de què l'armistici va ésser signat a Versalles, posant fi a la gran
guerra s'han anat presentant un seguit de prohlemes tan interiors com
exteriors per les potències europes. De vegades semblava que era eminent un altre conflicte europeu; però ben aviat els núvols que anunciaven
la tempesta es dispersaven, deixant a tothom amb certa tranquil·litat de
saber que almenys de moment no hi havia perill que es renovessin les
hostilitats.
Durant algun temps semblava que Alemanya era el punt perillós:
primer, quan Hiller va donar el cop de força, uns dotze mesos enrera,
matant i fent matar molts dels seus collegucs caps del règim nazi, i després, quan Alemanya va esporuguir la resta d'Europa declarant obertament la seva intenció de remilitaritzar-se, trencant el Tractat de Versalles. Les nacions ex-aliades, Anglaterra, França i Itàlia, es van alarmar i en la famosa conferència que celebraren les tres potències a Itàlia, presidida per Mussolini, es va acordar fer una enèrgica protesta a
Alemanya per haver desatès els articles del Tractat de Versalles. França
i Itàlia volien anar més lluny encerclant, literalment. Alemanya per
mitjà de convenis bilaterals, principalment amb Rússia. Anglaterra no
estava conforme amb aquest procediment que només serviria per excitar Alemanya a l'acció i que segurament provocaria un conflicte. Després de diverses converses sostingudes a Berlin i en altres capitals, entre
els polítics britànics i els francesos, l'espant va passar i Europa va quedar altra volta tranquilla; però ara apareixen nous núvols en els horitzonts polítics, i aquesta vegada no vénen d'Alemanya, vénen d'Itàlia.
Tenint necessitat Itàlia d'expansió colonial, fa temps que té els ulls
posats en el vast i semi-civilitzat Imperi d'Abissínia, situat a la costa
oriental d'Àfrica, el qual fa frontera amb la seva colònia de Somàlia. El
criteri de Mussolini és que pels interessos d'Itàlia, que té possessions colonials veïnes, i per l'interès de la civilització, és essencial convertir Abissínia en un protectorat. Diu ell que el seu desig principal és abolir d'aquest país l'esclavitut i portar-hi la civilització italiana, fent-la extensiva a tot el vast territori. Abissinia no vol la intervenció d'Itàlia i ha
apeUat a la Lliga de les Nacions p e r q u è hi intervingui. El fet de què
Abissinia és membre de la Lliga de Nacions, el mateix que Itàlia, ha
complicat els assumptes considerablement, pel que fa referència als altres membres de la Lliga. Itàlia sosté que cap potència té dret a immiscir-se en els seus afers i Abissínia insisteix en què l'ajudin per evitar
un conflicte que és eminent. Això posa França en una situació molt
difícil i delicada, doncs Itàlia és la seva aliada en cas de qualsevol conflicte amb Alemanya, i encara que no té cap desig de desentendre's dels
italians, se sent obligada a ajudar a Anglatera en el seu desig de no
permetre res que pugui afeblir el prestigi de la Lliga de les Nacions. Per
por de perdre o afeblir la seva amistat amb Anglaterra, que fou refermada fa temps, quan l'amenaça Alemanya, França està disposada a fer
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qualsevol sacrifici, i es limita a ésser tan sols un agent passiu en la present dissenció. Anglaterra, encara que tingui l'amistat d'Itàlia en gran
vàlua i no vol renyir-hi, troha per altra banda que el prestigi de la Lliga
de les Nacions ha d'éser mantingut costi el que costi: si ha de servir
per sostenir la pau d'Europa, ha d'ésser respectat. Si es permet a Itàlia
que ataqui a un altre membre de la Lliga de Nacions sense que els altres
que en formen part hi intervinguin, segurament això voldrà d i r el fi de
la Lliga de les Nacions.
Altrament, fa ja algunes setmanes que els polítics anglesos en la
Cambra dels Comuns estan treballan per tal de trobar una solució que
pugui satisfer ambdues parts; però Itàlia sembla que segueix la política
d'ignorar la intervenció exterior i tant els polítics com la premsa estan
fortament preocupats de què Anglaterra (ho direm tal com ells ho diuen)
«fiqui el nas en els seus assumptes». El gabinet britànic encara té l'esperança de trobar un arranjament, però si Itàlia persisteix amb les seves
bel·licoses intencions respecte Abissínia, ha determinat demanar a tot el
comerç internacional el boicot a les mercaderies d'Itàlia i potser procedir al tancament del Canal de Suez per privar el transport d'armes, municions o altres materials de guerra. Amb l'esperança de què aquestes
mesures no siguin necessàries s'ha demanat al ministre francès M. Laval
d'actuar com a intermediari amb Mussolini, però ell troba que la seva
tasca està plena de dificultats, car encara que molt desitja que s'arrangi
aquest conflicte, no té cap desig d'apartar Itàlia de França i llançar-la
altra volta als braços d'Alemanya.
Mentres tant Mussolini està fent tota mena de preparatius per a la
guerra, i el seu últim determini ha estat arranjar amb els seus almiralls
la protecció dels combois de soldats i material de guerra destinats a les
zones d'acció i també la protecció dels vaixells mercants italians en cas
d'una eventual intervenció internacional.
Aquesta discòrdia entre Itàlia i els altres membres de la Lliga de les
Nacions sobre Abissínia podria portar serioses repercusions en la política europea, i segurament s'hauran de reajustar els Tractats entre les
nacions.
Per l'entrevista que van celebrar a Roma Mussolini i Mr. Anthony
Eden es veu clar que tota temptativa de trobar una solució per tal de
què Itàlia quedés satisfeta, ha fallat. Entre altres ofertes per part de la
Gran Bretanya, a fi d'establir d'una manera definitiva les bones relacions
entre Itàlia i Abissínia, les quals estan a punt de torbar la pau del món
una altra vegada, i arribin a un acord, ni ha una molt grata a Anglaterra
que consisteix en deixar a Abissínia el port de Zeila i un pas a través
de la Somàlia anglesa, si Abissínia vol fer algunes concessions a Itàlia.
També es va fer la proposició d'ajuntar les dues colònies italianes amb
la construcció d'un ferrocarril i es van fer suggestions d'avantatges comercials. El públic no sap encara els termes exactes dels oferiments fets
pel govern britànic per mitjà de Mr. Eden; però fossin els que fossin
van ésser tots refusats.
Si jutgem la situació d'Abissínia pels últims discursos de Mussolini
aquella no té altra elecció que triar entre la més vergonyosa i total sub-
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missió, o la guerra. El dictador italià també ha dit que no vol que la
Lliga de les Nacions s'hi fiqui, i que Itàlia es retirarà del tot de Ginebra,
abans que sotmetres a les seves decisions, en aquest cas. Per això es
considera que quan tingui lloc la p r ò x i m a reunió que serà el 25 d'agost
el Concell es trobarà en una posició molt difícil. En els cercles oficials
anglesos es creu ara que va ésser una equivocació l'admetre a Abissínia
a la Lliga de les Nacions, considerant que és un pais sense cap forma
de govern establert i que segurament portarà conflictes. El govern britànic de llavors n'era contrari; però Abissínia va entrar-hi per majoria
de vots. La veritat del cas és que essent membre de la Lliga de Nacions
té opció a tots els beneficis com també a l'ajuda que cada membre té
dret. S'ha portat correctament en r e c ó r r e r a l'esmentada Lliga, i aquesta
està obligada a donar-li el seu concurs.
Hi ha molta gent que diu que Itàlia té nombroses ofenses rebudes
d'Abissínia. El Japó estava en la mateixa posició respecte a China sobre
la Manxúria fa algun temps; però va optar per fer-la obeir, acudint a la
força, tal com Mussolini ho vol fer ara. Està clar que després potser
dirà a la Lliga de les Nacions, quan haurà actuat, que l'avenç militar
dins Abissínia fou forçós degut a la intolerable posició creada per l'anarquia en els departaments fronterers del país. Com que no poden ésser
controlats des de la capital i són una amenaça per als interessos italians, ell troba que és necessari l'actuació.
EI Ducc sempre ha expressat francament el seu desprecí per la Lliga
de les Nacions i com que ja ha dit que no volia que si barrejés, potser
ni tant sols justificarà la seva acció davant d'ella per a privar de que
condemni el seu procedir.
La Lliga de les Nacions, sobre tot les potències més importants del
Concell tenen l'obligació de procurar per tots els mitjans d'establir la
pau, sí fallen dites potències en el seu comès. llavors junt amb els
altres membres de la Lliga de les Nacions, vénen obligats per l'article
16 del Conveni a posar en vigor el boicot comercial contra l'Estat que
declari la guerra. F r a n ç a i Anglaterra són les dues potències veritablement interessades en els treballs de la Societat de Nacions i la seva
posició és en extrem dificultosa, moll més la de F r a n ç a que la d'Anglaterra, car ha estat la m é s constant en promoure les garanties de mútua
ajuda.
Dintre dels dos mesos pròxims, aquestes dues potències tindran d'escollir, entre declarar la guerra comercial a un altra gran potència amb la
qual han tingut fins ara gran amistat, o bé en la desfeta completa de la
Lliga de les Nacions.
Sembla que Mussolini no refusa el negociar els termes per a una
c o n c ò r d i a ; però desitja que aquests termes siguin negociats fora de la
Lliga de les Nacions i per tenir èxit han de donar a Itàlia el complet
control militar d'Abissínia.
Després de que l'última Comissió de Conciliació de la Lliga de les
Nacions va fallar en l'intent de portar els païssos interessats a termes de
pau, es temia que Itàlia realitzaria immediatament una ofensiva contra
Abissínia, des de la frontera d'Eritrea; però els rumors no eren fonamen-
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tats sobre cap base, car Itàlia no està encara preparada. No té suficients
homes a l'est d'Àfrica, ni suficients municions. Actualment h i ha uns
200.000 soldats italians als voltants de la frontera d'Abissinia; però els
generals de Mussolini afirmen que almenys són necessaris 400.000 homes.
L'aigua potable és molt escassa i la construcció de ponts és un procés
molt lent, les comunicacions són dolentes i costarà al cos d'enginyers
(les brigades del qual són compostes d'homes blancs i de negres) molts
mesos per fer que sigui possible el transport de grans masses d'homes
i municions.
Les organitzacions sanitàries són encara primitives i per allotjar els
homes seran necessaris grans treballs abans que s'hi puguin instal·lar.
Tant costarà tot això que no és possible fins d'aqui molts mesos que
Itàlia faci esclatar la guerra.
La paralització de les negociacions fou degut a que les peticions
d'Abissinia estaven excessivament Uuny de tot el què Itàlia volia aconseguir. Itàlia insisteix en què per al complet restabliment de la pau
vol: l.r Que garantitzin la seguritat de les seves fronteres colonials,
d'Eritrea i de la Somàlia. Això diuen ells que sols és possible aconseguir-ho tenint Itàlia l'administració de l'Imperi. 2." Un compromís fet
per l'Emperador d'Eliopia donant dret a la colonització i entrada pacifica als seus dominis, als italians. 3.r L'abolició de l'esclavitut i establir
l'ensenyament del poble i 4.' Permetre a Itàlia d'explotar la natural
riquesa del país. L'emperador d'Abissinia diu que lluitarà fins a la
mort abans de fer aquestes concessions. També declara que l'abolició de
l'esclavitut és un feble motiu per atacar-los, doncs en els territoris de les
colònies italianes també existeix l'esclavitut
Mi'ntres tant un gran nombre d'ex combatents d'Anglaterra, França,
Alemanya, Àustria i fins de Grècia estan oferint-se per a lluitar sota la
bandera d'Abissinia. El govern anglès ha declarat que fins que es trenquin les hostilitats no pot impedir als súbdits britànics d'anar a incorporar-se als exèrcits d'altres palssos; però que després qualsevol home
que intenti fer-ho serà castigat amb una forta multa o presó.
A Anglaterra es creu que per fi el govern britànic permetrà l'exportació d'armes i municions tant a Itàlia com a Abissínia.

La quarta pedra de més valor del
món deixa de pertànyer d Anglaterra
El quart brillant més gran que existeix, el qual estigué en posessió
d'un anglès fins a principis del mes de juny, acaba de passar a ésser propietat d'un nordamericà miHionari. És el famós «Jonker Diamond», que
va ésser trobat per casualitat fa cosa d'un any enrera per un noi natural
del pais, en la hisenda d'un propietari boer en el sur d'Àfrica i que
s'anomena Jacobus Jonker, per això el brillant porta el nom de Jonker.
10
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Dit brillant fou venut per Sir Ernest Oppenheiner, director cap d'una
gran companyia de brillants, per més de 60.000 lliures (2.000.000 ptes.),
i va ésser enviat a Anglaterra.
Ara ha estat comprat per un americà per 150.000 lliures, que són
uns 6.000.000 de ptes. Durant el seu viatge a Amèrica fou assegurat per
una quantitat molt gran i vigilat per nombrosos detectives.
El brillant més gran que existeix, el brillant Cullinan, també fou trobat al sur d'Àfrica fa ja una trentena d'anys, i pesa més de 3.000 quiials.
També fou trobat per casualitat, per un capatàs de la primera mina de
brillants, una de les principals mines de brillants del sur d'Àfrica.
Aquest capatàs anava fent una ronda d'inspecció dels treballs, quan de
sobte va veure a terra una cosa que brillejava i agafant el seu trempaplomes va escarbotar una mica la terra d'on sorti el brillant, una de les
coses de més valor que existeixen, almenys des del punt de vista monetari.
El govern del Transvaa! va fer-ne un present al rei Eduard V I I , el
qual el va fer tallar en nou trossos grossos i en altres de petits. La pedra
que va quedar més grossa fou montada en el ceptre reial d'Anglaterra
amb el nom d'Estrella d'Àfrica. Aquesta pedra creuen els experts que
formava part d'una altra pedra més grossa i ha estat oferta una gran
recompensa al qui la trobi.
Un altre brillant avalorat en 450.000 lliures, el Regent, va ésser descobert per un esclau a principis de la centúria divuit. EI va posseir Napoleó 1, el qual el va portar en el pom de la seva espasa el dia de la
seva coronació. Encara avui està en poder dels francesos.
Un dels brillants més famosos existents és l'històric «Koh-i-Noor»,
que està en posessió de la reial família d'Anglaterra des de l'any 1850
en quina data en féu un present a la reina Victòria la «East í n d i a
Company». Quan la reina Victòria el va rebre pesaba 180 quilats. Ara
ha estat reduit degut a una segona tallada. El brillant «Koh-i-Noor»
diuen que és un tros del «Gran Mogui» brillant que va desaparèixer misteriosament en la séptima centúria i mai no s'ha pogut saber el seu
desti. Una altra part d'ell diuen si es el «Orlov» brillant que adornava
cl ceptre dels Zars de Rússia.
Sobre el brillant «Koh-i-Noor» hi ha una llegenda índia que diu que
si mai cl porta un cap de l'Imperi Britànic que sigui baró, índia deixarà
d'estar baix el control britànic. H i ha també la llegenda de que és peculiar d'aquests famosos brillants el donar desgràcia m é s aviat que sort
al qui els porta. Sigui sort o desgràcia, el que diuen que porta, veritablement no valen les ansietats que ocasionen.
R. T. J. HEGARTY
Trad. ALFONSA PERÉS
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En aquesta secció es faran recensions critiques de totes les obres que
ens sisuin trameses en doble exemplar.

LA PREGÀRIA DE TOTES LES HORES, per Pere Charles, S. J. Versió de
Mn. Antoni Ferrer, Prev. Foment de Pietat, 1934. Barcelona.
Quan es publica un llibre substanciós com aquest, moltes vegades l'èxit immediat no és tan gran com es mereixeria. L'èxit immediat, diem, car a la llarga
es difon cada dia en cercles més amples, fins arribar, almenys entre els esperits selectes, a ocupar el lloc de predilecció que l i correspon i a ésser llur nodriment de cada dia.
I en fer aquest reclam no volem pas dir que contingui coses sensacionals.
No hi trobareu res de nou. Tot el que conté és doctrina segura de l'Església,
que brolla de les deus més pures de la gran tradició.
No podia ésser altrament, car el llibre va dirigit a fer de la pregària dels
cristians una més vital comunicació amb Déu; vol que tot ho esguardem amb
els ulls de la fe i que ens aprofitem en tots els moments i avinenteses de la
nostra vida dels tresors de santificació que la Providència aboca a les nostres
mans.
Posat que el llibre no ens brinda res de nou quan a les veritats d'ordre sobrenatural que proposa, sí que és ben original la manera de fer-nos-les comprendre, el relleu excepcional que imprimeix als seus ensenyaments.
Res no estalvia del qüe pot ajudar a fer més entenedores les abstractes veritats de la nostra vida espiritual; els contrastos, les paradoxes, les hipotètiques supressions l i serveixen per fer paleses les absurditats de les nostres posicions espirituals.
En mans d'aquest mestre de les coses de l'esperit tot és emprat per a fer
conèixer les eternes veritats; més d'una vegada sentireu a través de la lectura
el vostre esperit il·luminat per una nova llum que prové tanmateix d'Un veritat evangèlica de temps coneguda. És que hom ha copsat un sentit més pregon
a les paraules del Mestre.
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Aquestes meditacions seran un refrigerant estimable en les hores de temptació i de lassitud, desfaran els malentesos i hipocresies que s'introdueixen en
la vida espiritual.
Dividit en tres sèries, la primera és tota dedicada a ensenyar-nos que els
camins que menen a Déu són sempre oberts, que tothora podem avançar vers
el Senyor. El nostre clam sempre arriba a terme, quan inspirat per Ell és conforme al seu desig. Són dolçament penetrants i insinuadores les meditacions
d'aquesta sèrie que porten el títol «Un setrill d'oli» que inculca el lliurament
total a la divina providència. «Fins al terme», meditació eucarística i «L'homenatge de la servitud» precisa defensa de la litúrgia catòlica.
La segona sèrie, «Feu que jo senti la vostra veu», explica com Déu ens ve
a prendre, per quins camins davalla fins a les nostres misèries i quins són els
obstacles que oposem als seus designis. És principalment la part dedicada a
conèixer les reserves que fem a Déu, les petites hipocresies de la nostra vida
espiritual.
La tercera sèrie senyala el terme de la nostra vida espiritual. Déu, al qual
arribem per mitjà del sacrifici, la pobresa i l'abnegació.
La part literària de l'obra és feta a tota consciència. L'autor no pretén fer
pàgines de literatura; dóna només uns rosegons de pa, que tal volta, per la
virtut de tants cristians ignorats, seran transformats per la benedicció del Crist.
Així humilment ho diu el P. Charles. Tot amb tot un lirisme de la millor mena
batega de cap a cap del llibre i les més belles imatges ajuden la comprensió
d'aquestes elevades meditacions.
El traductor s'ha imposat una tasca dura i ha reeixit, per bé que no hagi
advertit algunes petites errades. A la pàgina 147 i a la 305 hi ha una transposició de línies. A la pàgina 254, on diu« hom recorda de la faula del somriure
i de la muntanya», millor diria «hom recorda la faula del ratolí i la muntanya».
Regraciar estaria millor que rcmerciar, preocupar-se millor que captenir, rcmoünades, millor que torbellinades, i alguna altra esmena d'impremta, que no
desvaloritza per res la bellesa de la versió. — R. Roca-Puig.

LLIBRE DE RONDALLES POPULARS, recollides per Mossèn Camil Geis i 11lustrades per Jaume Busquets. 1935. Llibreria i Tipografia Catòlica, S. A.
Barcelona.
La nostra Renaixença, com tots els esforços que signifiquen un recobrament, consistí de bell principi en el treball de descobrir el gran tresor ètnic
que restava amagat en el pregon de la nostra pàtria; ensems també donar-li
el valor que l i pertocava i que els mateixos catalans menystenien.
Res no promogué tant l'amor a Catalunya com la gran propaganda que es
féu entom de la seva gloriosa història junt amb l'estudi dels monuments antics;
l'aplec de les cançons populars i de les rondalles contades pels avis a l'escó de
la llar. les poesies que feien conèixer al nostre poble les gestes dels herois.
L'abrandament romàntic dels primers temps havia certament d'ésser superat
per un treball més científic i de bases més universals; però aquesta superació
seria un mal, si signifiqués el bandejament de tot allò que serveix pel redreçament de les tradicions del nostre poble.
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Mn. Camil Geis, incorporat al rengle dels poetes més avançats, donant el
veritable valor a les coses tradicionals, amb mans agilíssimes ha passat al paper 16 exquisides rondalles recollides a diverses contrades de Catalunya.
L'argument de cada una d'aquestes rondalles és ple de suggerències, algunes d'elles senyalades per l'autor en el pròleg, i gairebé totes forneixen argument suficient per a ésser desplegades en forma de llargues rondalles.
Bé que aquesta ampliació no sigui vituperable, car ha estat emprada pels
grans escriptors que han trobat moltes vegades en els contes populars la trama
de les seves composicions, Mn. Geis ha volgut conservar intacte el fruit recollit, amb aquell punt d'acidesa natural i sense les dolçors manllevades de l'ar
tiflci literari.
La fidelitat del contaire ens dóna només allò que del poble rebia i d'aquesia
manera ens delecta amb la simplicitat de proporcions i amb la riquesa delt
mots i de les construccions sintàctiques populars, així incorporades a l'estudi
dels erudits. — R. Roca-Puiff.

RONDA D'HISTÒRIES, de Tomàs Roig i Llop. — Uibreria Verdaguer, 1935.
Un dels literats de casa nostra que, amb més constància, ha cultivat el conte
és en Tomàs Roig i Llop, puix que ja porta publicats uns quants volums de
narracions curtes.
El conte és un gènere literari molt difícil de tractar. Com diu encertadament
Puig i Ferreter, el conte — el sonet de la prosa —. és la desesperació dels escriptors. Perquè el conte resulti ben tallat, amb la unitat de temps necessària i amb
la precisió i el desenrotllament convenients, cal treballar-lo amb mà d'artífex,
alhora que és precís que cap mínim detall no escapi a la ràpida comprensió del
contista. L'escriptor moltes vegades es proposa crear un conte, però el que
resulta és una impressió, mancada en absolut d'aquella unitat i d'aquell arrodoniment característics del gènere de què tractem.
Roig i Llop. en «Ronda d'històries», ha creat descripcions i contes. Una mostra
dels contes és «Les arrels», manifestació de la innegable força de la terra amb
tots els seus encisos. Calgué tan sols a Quimet d'esguardar la vinya «per esdevenir embriac d'amorosa fidelitat». Entorn d'aquest tema d'amor terral, passen
pels nostres ulls una corrua virolada i grotesca de personatges de circ, descrits
amb trets incisius i plàstics. Aquesta gràcia d'indicar amb pocs mots, però vius
i triats, el nus de la narració, és la característica més estimable de Roig i Llop.
En dóna unes mostres evidents. «El present del coraler», amb tot i ésser la nota
poètica, el punt dolç del conte, té un acabament d'un patètic melangiós, car a la
literatura oriental. Aquest conte, escrit amb una prosa de brodadures líriques,
hauria resultat, al nostre entendre, més estructurat, sense aquelles divagacions
romàntiques del final, més pròpies de poeta que de narrador. No vull pas dir
amb això que, a través de la narració, el contista no hagi de prodigar la seva
traça artística ni les seves dots poètiques. Però insistir sempre amb les emocions
i les imatges, no és més propi de lírics que de novel·listes? Quan hi ha, podríem
dir, veritable sincronització entre els personatges i l'ambient, molt bé que l'escriptor teixeixi imatges; però afegir retalls lírics absents de la trama de l'obra.
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no ho creiem recomanable. Tolstoi i Maupassant que han estat — en el sentit que
volem referir-nos —, uns mestres del conte, no van caure mai en aquestes petites
falles.
«Sonatina» i «Àngels de muntanya», dos contes també reeixits, revelen l'agudesa del nostre autor. Especialment aquest darrer, amb la descripció encertadíssima del «maig mort de set, que tomba els dies, ara l'un, ara l'altre, amb la
monotonia d'una sinia eixorca». I la visió dels dos infants marcats per la fuetada
del dolor, quan tot just comencen a donar els primers passos en el camí de la vida.
L'autor de «Facècies» mostra considerables dots d'estilista i posseeix una
gran traça en saber esborronar-nos amb el to patètic. «Elegia canina», un dels
contes, de tema, diriem, animalier, millors de la nostra literatura, mereix ésser
assenyalat amb admiració. El tema és breu. La tragèdia suggerida i molt ben
exposada. Tot pren relleu i plasticitat. Els mots són justos i adequadíssims.
Heus aci uns paràgrafs demostratius del mestratge de Roig i Llop: «La Perla
es veia amb el cap esberlat per un cop de ferradura, hàbilment hipòcrita, aprofitant el xuclet insistent d'un tàvec». Aquest do de saber pintar tot un drama amb
pocs mots i amb un realisme mig grotesc, situa el nostre autor dintre el clos
escollit dels narradors catalans. L'estil de Roig i Llop és personalíssim. El dia que
es faci la valoració de la prosa catalana del temps actual, la d'ell haurà d'ésser
estudiada. En gran part reuneix allò que assenyala Pius Baroja, amb referència
a l'estil: «no em plauen ni el casticisme, ni l'adomament, ni l'eloqüència; per
sobre de tot situo la claredat, la precisió, i la lleugeresa elegant».
Roig i Llop es distingeix com a estilista. És estilista i poeta alhora. En el tCalidoscopi» de les darreres pàgines del seu llibre, ratifica la qualitat de líric imaginatiu a ultrança. Aquestes imatges ens ho revelen: «Els rems, en tallar l'aigua,
se'n volen dur, inútilment, els collarets de perles de les sirenes». «Les flors només
s'adormen amb cants de rossinyol».
En canvi trobem d'un gust dubtós i d'un sentimentalisme forçat, els quals,
certament, no escauen a la sensibilitat de l'autor de les «Siluetes Epigramàtiques»,
aquesta impressió: «He vist una oreneta amb les ales esteses, aixafada contra
l'asfalt. Què has fet del teu cor, ciutat?» Em de pensar sempre que la sinceritat
és la base de tota obra d'art. L'artificiositat ombreja la veritable obra artística.
Com més sincers més artistes. No hem d'oblidar-ho mai.
El dia que Roig i Llop penetri més dins l'ànima dels seus personatges, la seva
obra adquirirà més vida, ensems que més- verisme. I no hi ha dubte que el seu
nom podrà figurar al davant dels novel·listes més destres de la nostra terra.
LEANDRE AMIGÓ
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LA MENTALITAT DE LA JOVENTUT AL PAÍS DELS SOVIETS. —.De la revista «La Vie InteUectuelle», 10 novembre 1934. (Trad. L. B. i P.).
Abans es parlava molt de l'«ànima eslava» i dels seus misteris desconcertants.
No se'n parla tant d'ençà que la revolució russa ha arborat certs mots d'ordre
ben coneguts i els efectes dels quals poden ésser observats en les masses populars
a tots els països. Diuen que el govern soviètic procedeix a gran tren a la «construcció del socialisme» i que la població entera de la U. R. S. S. presta un
concurs entusiasta a aquesta elaboració d'una societat «sense classes» damunt la
classe d'un materialisme absolut. Hom sap vagament que aquest entusiasme no
és potser unànime; hom arriba a admetre que l'ardiment dels «constructors del
socialisme» és abrandat per un règim de terror aplicat sense pietat, però hom
també es presta a explicar-se les velleitats de resistència per la supervivència
d'idees i de tradicions contrariades massa bruscament.
Per altra banda, la generació que veié installar-se a Rússia el règim soviètic
desapareix a poc a poc del mapa; les lluites èpiques fan lloc a un descoratjament
resignat, a la passivitat de la lassitud. A Rússia, més que enlloc, el mot d'ordre
és: «Pas als joves!». I aquesta segona generació soviètica que ara entra en
escena sembla nua de tota supervivència de idees pertorbadores. La immensa
literatura de propaganda vessada pel govern soviètic ens mostra les masses
innombrables de joves «entusiastes» enrolats en les «brigades de xoc» per a
realitzar el programa d'industrialització. És sabut que tota aquesta joventut ha
passat per l'escola soviètica, que ha estat adoctrinada d'ençà dels seus primers
anys amb mètodes intel·ligents, que ha estat fanatitzada fins a perdre tota possibilitat de judici crític. És sabut que el Komsomol (Unió dels joves comunistes)
compta més de tres milions de membres, als quals s'han d'afegir prop de sis
milions de «pionniers», és a dir de minyons (de 10 a prop de 18 anys) preparats
per a seguir els més grans pel camí dels comunisme. Aquestes xifres són imposants, àdhuc per als escèptics que voldrien saber si la qualitat respon a la
quantitat. I hom es diu que una massa així de jovent impregnat de bolxevisme
pot assegurar a aquest uns dies futurs victoriosos...
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Nosaltres tenim avinentesa de creure que aquests temors (per a d'altres,
potser, esperances) són fortament exagerats. La mentalitat del jovent rus és,
veritablement difícil de conèixer, car la premsa soviètica té molt bon compte
a no deixar-ne passar res sinó els mots d'ordre oficials de lleial isme ardent i
d'entusiasme. Però un observador atent de la vida actual a Rússia podria percebre, sota la superfície brillant de les notes oficials, indicis d'un remolí d'idees
en relació amb la psicologia suposada de la segona generació bolxevic.
Abans de parlar-ne, fixem-nos en les xifres citades. Tres milions és molt.
Però cal no oblidar que es tracta d'un pafs de 170 milions d'ànimes (atenint-nos
sempre a les estadístiques oficials), i que la proporció de joves de l'un a l'altre
sexe és. per consegüent, molt superior, sobretot si pensem en l'espantosa mortalitat dels adults de la gran guerra ençà. la guerra civil, les matances, les deportacions en massa, la fam endèmica, etc., etc. Es veuen pocs homes d'edat a
Rússia, especialment a les ciutats. Per una altra banda, sabem que l'edat de
formar part del Komsomol no s'acaba als 25 anys, sinó que sovint va força més
enllà: els periòdics soviètics són plens de recriminacions, contra els tvells»
komsomolitans que no s'afanyen de cap manera a canviar llur títol pel de
membre del partit gran. Demés, cada verificació de les llistes descobreix nombre de joves que no han donat mai fe de vida després de llur inscripció: hi ha
moltes d'nànimes mortes», en el sentit que Gogol ha donat a aquesta expressió.
Així, la xifra de tres milions, lluny d'impressionar-nos per la seva magnitud,
pot semblar-nos molt modesta. Altrament, basta d'haver observat d'una mica
més a la vora la vida a la Rússia soviètica per a saber amb quina perfídia molts
de joves es desempalleguen de les pressionants invitacions a inscriure's als grups
de joves comunistes. La frase «ne pujdu ja v komsomoi cy» (és a dir «no em
faré pas del Komsomol», és una de les que surten amb més freqüència d'una
boca de vint anys—i encara per a comprendre'n el sentit exacte cal haver sentit
el to agre amb què és pronunciada i els epítets amb què és subratllada... El
komsomolità és per un seguit qualificat desdenyosament de «shfcumifc» (mot que
ve de la paraula shfcura, que significa pell): un shkurnifc és, per tant, qui abans
de tot pensa en la seva pell i en els seus interessos materials. De fet, els avantatges reservats al Komsomol són tan grans que us estranyeu de no veure-hi sinó
una minoria dels joves que podrien afiliar-s'hi. En honor del jovent rus cal
constatar l'existència d'una majoria dels dos sexes refusant obstinadament el
gaudi d'aquests avantatges, preferint afrontar les més dures condicions d'existència i comprometre llur esdevenidor. Car s'ha de tenir en compte que aquest
refús comporta dificultats greus per a l'acabament dels estudis superiors i per a la
carrera de demà.
No hi ha, és cert, llei que prohibeixi l'accés a tal escola o a tal carrera per
als joves no afiliats al Komsomol (llevat dels Instituts especialment comunistes).
Però, de fet, quan hi ha empentes — i n'hi ha pertot—, el komsomolità tindrà
indefectiblement la preferència sobre els seus competidors, fins en els exàmens,
on aquest serà sempre objecte de la més ampla indulgència, per ço com el
professor té molt poques ganes d'arriscar-se a ésser sospitós de veritat a l'esguard d'un komsomolità. Després dels estudis superiors, els joves són repartits
immediatament entre els diferents serveis, oficines o fàbriques, no pas segons
llur tria. sinó segons llistes fetes a l'avençada per a tots els indrets, sense que
els interessats siguin consultats; el jove no rep ell mateix el títol — aquest és
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expedit directament amb els altres documents personals al lloc on el jove
titulat és consignat a prestar el seu servei, obligatori, i ha de presentar-s'hi
seguidament, proveït només d'una guia de ruta. No costa gens d'aíigurar-se
l'arbitrari d'aquesta repartició forçosa, i la situació privilegiada del komsomolità,
mentre l'altre jove, notat com un mal cap, és relegat a algun recó perdut de
l'immens país. Després, en funcions, el komsomolità gaudeix d'una certa inviolabilitat; no pot ésser acomiadat sense el consentiment de la «cèl·lula de Komsomol», organitzada en cada fàbrica o despatx i no depèn sinó del comitè central.
Així, el komsomolità s'escapa de l'amenaça penjant sempre damunt el cap del
funcionari soviètic, amb la perspectiva d'ésser llençat al mig del carrer sota
pretext de reducció de personal — i això passa un cop o dos cada any a tots els
serveis—, lliurant els pobres acomiadats a les horrors de la manca de feina, en
un país on el desvagat no té dret a cap auxili i es veu bandejat de pertot.
Demés, en cada servei, hi ha llocs de confiança que no poden ésser ocupats sinó
per membres del Komsomol o del partit: no cal dir que hom hi obté el màximum
d'avantatges materials amb el minimum de treball, sense comptar les facilitats
de fer una carrera brillant, car aquests llocs ho són sempre de control. A tots
aquests avantatges ha d'afegir-se la possibilitat de procurar-se queviures, vestit
i altres necessitats o gaudis de la vida per l'entremig de la «cèl·lula del Komsomol» i a part del repartiment tan magre de què han d'acontentar-se els altres
funcionaris i obrers.
Ens serà perdonat d'haver-nos entretingut en aquests detalls de la situació
privilegiada del Komsomol: ells ens permeten d'avalorar en la seva mida justa
la força d'ànima necessària per a refusar d'afiliar-s'hi. És cert que una part de
jovent és privat d'aquest dret en virtut de la tara anomenada «provinença
odiosa»: són els fills de propietaris nobles d'abans, de sacerdots, de mercaders,
etcètera. També hi ha excepcions en això: un leialisme soviètic atestat amb
proves de zel i sobretot per la delació pot fer tancar els ulls sobre l'Kodiosa
provinença» i obrir al pària els rengles dels privilegiats. Però en parlar de la
mentalitat de la joventut russa podem negligir els pàries, la mentalitat dels
quals no pot reflectir sinó llur trista situació. Ens és més interessant de constatar
que, entre els joves amb tots els drets d'inscriure's al nombre dels privilegiats
sense recórrer a mitjans vils, les abstencions són moltes més que no pas les
adhesions.
Però — direu —el komsomolità és, doncs, un ésser digne de tot menyspreu?
No — guardem-nos de judicis massa severs. Algunes vegades és un pobre cervell
sense altra concepció de la vida que la inculcada per l'ensenyament escolar i la
«politgramota» (cercles d'estudi marxistes a l'abast de tots i obligatoris per a
tots) — en suma, un bagatge minso de coneixences tècniques amb ignorància
absoluta del passat i nocions grotescament desfigurades de l'avui. Aquest cas és
força rar, ben mirat, perquè hi ha gairebé sempre, de la infantesa, influències
ocultes que combaten el dogmatisme marxista imposat, i aquestes influències
agafen més importància a manera que el jove cervell comença de reflexionar
sobre la trista realitat que el volta. Però tanmateix hi ha, entre el jovent, casos
de creença sincera en els principis sabuts inculcar amb traça, i aquests joves
es mereixen la nostra simpatia apiadada, car aporten al Komsomol una supervivència d'idealisme que, al xoc brutal de la realitat, provoca crisis doloroses,
com veurem. Al costat d'ells hi ha el tipus més corrent del komsomolità, que
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cerca la satisfacció de les seves necessitats vulgars i també de la seva ambició
jovenil. Aquests no tenen res d'heroic, cert, però abans de condemnar-los, s'han
de tenir en compte les condicions d'existència de què volen alliberar-se... Que
els tirin la primera pedra aquells qui no s'han estremit mai a la vergassada de
l'afront o no han tremolat en la misèria!
Del mateix punt de vista s'ha d'esguardar la massa dels avantguardistes,
que comprèn la quasi totalitat dels minyons de l'escola mitjana. Cal afegir que
pertocant aquests darrers sovint són llurs pares qui els comprometen a enrolar-se
als grups d'avantguardistes, per a conservar als fills la possibilitat d'instruir-se,
de tenir accés a l'escola superior, d'ésser ben alimentats, de gaudir de les
colònies de vacances. En les condicions actuals d'habitació urbana a Rússia,
quan famílies nombroses o diverses famílies reduïdes s'han d'allotjar en la
mateixa cambra, quan en aquesta mateixa cambra la mare ha de fer el menjar,
migrat, amb un fogonet de petroli, ha de rentar, etc, és natural que aquesta
pobra mare prescindeixi de totes les seves repugnàncies i empenyi els fills cap
al camí que pot assegurar-los un tracte més bo. Sí, hi ha mases heroiques que
entenen d'una altra manera llur deure maternal, però aquestes mares són unes
cristianes que la persecució tard o d'hora arrabassa a llurs fills. En aquestes
condicions, no hem d'estranyar-nos de veure la immensa majoria de nois i noies
escolars en els rengles dels avantguardistes — la qual cosa, per altra banda, no
prova res per a després. Hem vist que les memòries oficials donen una divergència de xifres entre el Komsomol i els «pionniers» (avantguardistes) en la
proporció de 3 a 6. És, doncs, la meitat dels avantguardistes que no es fa del
Komsomol. Xifra eloqüent, explicable pel menyspreu del shfcumifc de què parlàvem suara i que comença a puntar, evidentment, quan el primer període escolar fineix.
Per a comprendre més bé la psicologia del Komsomol, s'han de tenir en
compte les capes successives que l'han compost. En el seu primer període, hi
havia en els seus rengles joves que havien estat presents o fins i tot pres part
activa a la revolució i a la guerra civil. Aquest jovent era encara inflamat de
l'ideal revolucionari, verdader o fals; veié triomfar les idees per les quals havia
lluitat, després topà amb la realitat dura, amb el contrast entre l'edat d'or promesa i les horrors de la misèria general i de les repressions sense pietat. Aquesta
generació de komsomolitans desaparegué ràpidament, havent pagat un feixuc
tribut a la mortalitat d'aquestes anyades terribles. Les restes es van fondre en el
«gran partit», i anà a engrossir els rengles de l'oposició, quan el contrast entre
les teories o la realitat provocà al si del partit les dissensions i conflictes que
ara no hem d'historiar. Aleshores, els rengles del Komsomol s'omplien de joves
per als quals la gran explosió revolucionària no era més que un record d'infantesa. Aquests nois havien vist l'esfondrament d'un món; els en restava
sobretot la impressió d'una llibertat folla succeint a l'antiga disciplina familiar
i escolar. Els havien mostrat un món nou bo i dient-los que aquest era llur
reialme. Els havien predicat el menyspreu a llurs pares, a llurs mestres, a totes
les persones més grans que ells «enfangats en la moral burgesa*. Un dels primers
comissaris d'Instrucció Pública, la camarada Lilina (dona del comunista Zinoviev), havia adreçat discursos arborats als escolars, exhortant-los a alegrar-se
quan velen morir de misèria llurs pares i tots els vells, car això era «la indispensable escombrada de les noses de la humanitat per a fer lloc a una gene-
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ració vigorosa i lliure de prejudicis». Així, aquesta generació es mostrà, en
efecte, completament lliure no ja de prejudicis, ans també de tot principi. El
komsomolità de fa vuit o deu anys era, en suma, una mena de jove apatx sense
sentit moral i refractari a tota disciplina. Es va veure bé quan provaren d'utilitzar aquesta joventut vigorosa per a fer d'avantguàrdia pertocant l'aplicació
dels nous principis d'economia social. Així. per exemple, quan, per a esvair la
indignació que excitava als estrangers l'atroç explotació del treball dels presó
ners i dels pagesos en els boscos, hom volgué simular el treball voluntari, hom
mobilitzà equips de komsomolitans per a dirigir-los, en els boscos del Nord.
Aquesta provatura fracassà sorollosament: les «brigades voluntàries» es dispersaven abans d'arribar a lloc, i mentre es desbandaven, pillaven i saquejaven
les estacions i pobles que se'ls oferien pel cami. La premsa de províncies de
cinc o sis anys enrera era plena de lamentacions per les maleses d'aqueixes
bandes indisciplinades, que no van donar més profit que aquest. Una altra provatura d'enviar brigades semblants a les regions carboníferes del Don, en què
la despoblació obrera posava en perill la producció, tingué els mateixos resultats.
La indisciplina i les pretensions exagerades dels komsomolitans els feren incapaços de tot esforç seriós, ni sota una pressió forta. I quan volien treballar, llur
moral de bergant, eco fidel de llurs impressions de la infantesa, el feia perillosos.
Alessores de la gran campanya de «collectivització», fa quatre o cinc anys, el
komsomol. llançat en avantguàrdia en les expedicions que havien d'organitzar
els «kolkhoz», es comportà com una horda de bàrbars en pals conquistat, i es
distingí arreu en els excessos que cuidaren provocar un aixecament general
de pagesos i arrencaren a Stalin el famós crit d'alarma. Després d'aquesta
època podeu seguir dia per dia les ordres aplicades a reforçar la disciplina, a
exterminar tot rastre d'independència turbulenta, a domtar la fuga jovenil per
a fer-ne un instrument dòcil en lloc de l'arma temible que començava d'ésser.
Els símptomes d'oposició que es van manifestar foren esclafats, i la vigilància
de l'estat d'esperit dels joves fou decuplicada. Una lectura instructiva és la del
diari oficial del Komsomol, la Komsomorslcaja Pravda: hi podeu seguir, durant
anys, les fluctuacions de les «directives» a l'esguard del jovent, la censura i el
canvi ràpid de caps, els nous mots d'ordre cada cop més serrats pertocant la
qüestió candent de la disciplina i l'exigència d'una docilitat perfecta a les disposicions de l'autoritat central. Els darrers anys, s'han realitzat esforços immensos
per a obtenir una disciplina perfecta en els rangs del Komsomol completament
militaritzat i recolzat amb organitzacions deportives puixants; l'èxit d'aquests
esforços semblava assegurat per l'entrada en escena d'una novella generació
de komsomolitans amb l'esperit d'obediència passiva inculcada ara a l'escola,
la qual ha sofert, al seu tom, aquests darrers anys, una profunda reforma disciplinària. Aquesta capa fresca del Komsomol, essent el producte directe de l'escola soviètica, ha d'interessar-nos molt particularment.
Es tracta de xicots que van néixer durant la revolució o després d'ella; no
tenen cap record d'un altre règim. El passat els és desconegut, car no els ensenyen història, si no és sota la forma d'una caricatura grotesca i buida de
sentit. A l'època en què arribaren a l'ús de raó, els rastres més visibles del
passat eren esborrats, noves condicions d'existència s'obrien després del caos dels
deu anys primers de revolució. Aquestes condicions eren molt dures del punt
de vista material, i ja no es parlava d'una edat d'or de llibertat i de plaers:
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ara és ensenyada la idea que aquesta edat d'or és encara molt llunyana, i que
no s'hi arribarà sinó a còpia de moltes lluites i sacrificis. Per tant, la generació
actual del Komsomol puja de cara a una vida de privacions, en nom d'un
esdevenidor que és lluny. És un ideal difícil de fer acceptar al jovent, tirat sempre a exigir més del present que no de l'esdevenidor. I després ien nom de
què sacrificaria la seva vida jove, sense creences en una vida futura? Aquest
problema turmentava ja l'esperit del cèlebre heroi de Turguenev, Bazarov,
tipus de la primera generació de revolucionaris russos pintat genialment: Bazarov ja deia que ell no experimentava cap plaer a saber que d'altres homes
gaudirien de benestar després, quan ell es podriria sota terra... Els revolucionaris
russos han sabut, amb tot, donar llur vida quan calgué. Però no eren marxistes;
per bé que descreguts, tenien la religió de la humanitat, que impregnaven d'un
misticisme eslau molt característic. 1 després, creien en un èxit molt pròxim,
estaven segurs que era suficient de destruir l'edifici social per a obtenir tot d'una
els més bells resultats. I sobretot tenien l'embriagament de la lluita, la poesia
del perill — atractiu invencible per a la jovenesa, i del qual la generació d'avui
és privada en absolut. A aquesta generació, l i parlen de «la grisalla de la vida
quotidiana» (seryie budni), plena d'un treball furiós per a preparar les festes
futures de la humanitat. Aquest ideal no és gaire atractiu; els caps ho comprenen, i per això els mètodes de formació tiren cap a dos objectius: primer,
suprimir l'esperit individualista i reemplaçar-lo per l'esperit coüectiu, més fàcil
de mantenir en una disciplina de ferro — després oferir derivatius a l'energia
massa comprimida. Tota la pedagogia escolar s'inspira del primer d'aquests
dos objectius: les lliçons i els jocs són dirigits convenientment a refrenar la
personalitat individual del noi i a fortificar la responsabilitat col·lectiva. En
les escoles de tots els graus els minyons són dividits, en cada classe, en colles
(«brigades d'estudis»), cada membre de les quals és responsable dels progressos
dels seus camarades; l'emulació personal és, doncs, reemplaçada per l'emulació
col·lectiva, que s'estén més enllà i tot d'aquestes colles: llur conjunt determina
el nivell de la classe, entrant en competició amb altres classes per a la «bandera d'honor». Això s'esdevé en tots els graus d'estudis, fins en els cursos superiors
i en el treball científic. En teoria, aquest mètode d'entrenament collectiu pot
seduir; en pràctica, mena al culte de la irresponsabilitat, a l'extinció de l'interès i de l'esforç personal. El treball collectiu és exigit no sols en els estudis
i la feina de taller, ans encara en l'esforç de la ment creadora: la producció
literària de la joventut deu ésser l'obra d'un «collectiu». En les pomposes
ressenyes oficials, això s'anomena «l'organització de la societat humana»; en
realitat, és el rejoveniment complet de l'esperit humà al preu d'una abaixada
espantosa del nivell intel·lectual. D'aquesta manera hom pretén de calmar la
inquietud de l'esperit jove que pregunta en nom de què ha de sacrificar-se per a
un esdevenidor que ell no veurà. La resposta és a punt: l'ésser humà no tenint
més existència raonable que la de la collectivitat, és per la vida collectiva que
tindrà la consolació de sobreviure's. Però els caps i inspiradors de la terrible experiència in anima viva prou s'adonen que la resposta no satisfà gaire, i tiren fort
cap als susdits remeis derivatius.
El primer d'aquests remeis és en la militarització a ultrança que sofreix tot
el país i particularment la joventut. El Komsomol passa a primera fila en el servei militar actiu, i hom esperava qui-sap-lo d'aquesta infusió d'esperit bellicós.
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propici als somnis de glòria cars al jovent. Amb tot hi ha hagut decepcions grosses per ací. L'exèrcit rus és compost en majoria de fills de pagès, que duen al
regiment el ressò de les sofrences i de les rancúnies del camp oprimit. El komsomolità que acaba de sortir de l'escola aprèn en aqueix contacte una pila de
coses que el fan reflexionar, i aquestes reflexions són poc tranquillitzadores per
als caps del poder. Així hom remarca una tendència accentuada a no deixar el
komsomolità als rengles, sinó a empènye'l vers l'escola militar superior per a
obrir-li la carrera del comanament. Així, el jove ja privilegiat per la seva afiliació al Komsomol entra a la categoria dels privilegiats graduats (i llur posició
social, diguin el que vulguin, és sl fa no fa la dels oficials dels exèrcits d'altres
països); d'aquesta manera hom el sostreu de les influències que de vegades es
deixen sentir fortament en l'exèrcit vermell i són la gran preocupació dels caps.
Per mica que es pugui, el komsomolità és més aviat incorporat a l'aviació o a la
marina. El govern ha manifestat en vàries avinenteses la intenció de tenir ana
marina enterament composta de komsomolitans; i segons les darreres xifres
oficials, llur nombre assoleix el noranta per cent del personal de la flota; de més.
el Komsomol és «cap honorari» de tota la flota vermella i l i deu la seva sol·licitud collectiva. L'objectiu perseguit és evident: el servei de la marina, com el de
l'aviació, comporta un cert isolament que facilita la vigilància allunyant els
contactes perillosos; de més, aquestes dues branques del servei militar ofereixen més ocasions de satisfer l'esperit aventurer i l'excés d'energia. Però ací hi
ha també esculls difícils d'evitar. El jove marí veu terres; a desgrat de la vigilància inflexible que pesa damunt d'ell i regula tots els seus moviments, treu
dels viatges impressions que descobreixen un món nou... «Ah, si ho vèieu!... la
gent fa pertot cara de contenta... es passegen, riuen... Van ben vestits... Hi ha
restaurants, i la gent hi entra lliurement, no cal permís; i hi ha botigues magnífiques obertes a tothom...! els articles són a bons preus!...» Cal haver sentit
aquests xiuxiueigs furtius, haver vist els ulls espurnejants del petit cercle
d'oients, per a comprendre l'efecte d'aquestes revelacions sobre uns cervells
carregats de nocions grotescament falses del món exterior... L'any passat (1933).
els joves marins foren objecte d'una veritable persecució, de detenciosn en massa
englobant classes enteres d'aspirants de marina suspectes de «relacions amb
l'estranger» o de converses sedicioses. Fa dos anys, l'aviació sofrí una «depuració» semblant.
En suma, es tracta d'impedir la Joventut de reflexionar i de mirar al seu
voltant. El derivatiu millor, és encara l'esport. Així les organitzacions esportives
són propagades i imposades en gran escala, amb una sol·licitud extrema, sense
mirar el que costa. Seria errat de veure-hi solament la militarització de la joventut, o més ben dit seria erroni de no veure en aquesta militarització real
més que la preparació dels quadros de guerra, exterior o civil. L'esport és estimat abans de tot com el mitjà més bo per a distruere la joventut d'altres preocupacions. Per a convèncer-se'n, només cal reparar les relacions estretes els
cercles d'exercicis físics i els cercles de jocs d'escacs, reunits sota la mateixa
direcció central. Els jocs d'escacs i de dames formen una part important de
l'educació de la joventut; són encoratjats, o més ben dit prescrits amb una insistència que podria sorprendre'ns si no n'endevinéssim l'objectiu. Els campionats d'escacs de tota mena ocupen en la vida de la joventut un lloc gairebé tan
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important com les proeses deportives. Combinada amb la fatiga física de l'esport,
la passió dels escacs juga el paper d'un veritable estupefaent...
Després, hi ha els diferents «cercles d'ocupacions» (fcrujfci zanjatij), quasi
tots obligatoris, sobretot els cercles «polítics» i un particular de «política internacional» ; on el jovent és obligat a rebre dòcilment, sota la direcció d'un especialista marxista, una explicació dels esdeveniments anunciats als periòdics, per
a treure'n les conclusions bolxevistes redactades per endavant; tota desviació
d'aquest punt de vista serà notada com una heretgia sediclosa. Aquests cercles
són sempre considerats com un jou al qual hom malda per sostreure's per totes
les combinacions possibles. Els cercles antirreligiosos són igualment evitats
tant com es pot. malgrat les mesures enèrgiques preses contra l'abstenció i la
fugida dels membres.
HI ha encara el teatre, el cinema i la lectura acuradament depurada del punt
de vista marxista. El teatre és mantingut a un nivell molt enlairat, amb grans
dispendis, no sols per a entabanar els estrangers, ans també i sobretot com
instrument meravellós de propaganda a les mans de polítics que són directors
d'escena de primer ordre. Ara, que el preu de les localitats és per força molt
alt, I el magre pressupost del funcionari o de l'obrer no permet gaire de donarse sovint aquest luxe. Resta el cinema. Es ací que hom pot veure indicis certs
del veritable estat d'esperit de la joventut: aquesta manifesta clarament el seu
enuig pels films tendencioses que volen imposarli, i la seva curiositat àvida
pels films estrangers que l i mostren aspectes inconeguts de la vida. STiI veuen
persones ben vestides, dones elegants, taules ben servides, interiors confortables... La joventut s'embriaga d'aquesta visió d'un món que l i sembla de fades.
1 murmura: «fcrasiuaja jizn't (oh, la bella vida!)... I després, hi ha els films
americans amb les aventures extraordinàries, cada una de les quals sembla un
poema de força, d'audàcia, de voluntat. Els periòdics soviètics llancen crits
d'alarma, lamentant-se de la influència perniciosa d'aquests espectacles sobre
la joventut «que hi posa lliçons d'individualisme»: aquest perill és assenyalat
amb tanta d'inquietud com ho és, a Europa, el dels films Immorals. Però l'èxit
material té tanmateix molta importància, i no hi ha més remei que tolerar els
fllms d'aventures audaces, perquè són els únics que atreuen el públic. I el
jovent s'hi dóna en massa...
La lectura, ho sabem bé. és curosament controlada. N i una sola ratlla no
s'escapa d'una doble i triple censura que explora no sols el text escrit, ans també la intenció de l'autor en triar tal tema i la manera de presentar-lo. Per a
la joventut hi ha una literatura especial ja força considerable, escrita expressament a base d'un clixé conegut: el komsomolità heroic, donant l'exemple
de totes les virtuts cíviques, edificant els pagesos que fa seguir cap al «kolkhoz».
batent rècords increïbles de treball a la fàbrica... Els autors són fortament encoratjats a perseverar en aquesta producció, i els avantatges que en toquen
deuen conhortar-los de la fredor amb què és rebuda per aquells als quals és
Imposada. També hi ha els clàssics russos, la major part d'ells prohibits abans,
I que ara són editats per a remeiar l'absència de llibres menys enutjosos per
al jove públic que la literatura soviètica tendenciosa. Aquestes edicions de
clàssics són revisades I proveïdes de comentaris copiosos, que aclareixen del
punt de vista marxista els passatges perillosos. Però a través de tots els dlssimulaments, a despit de tots els comentaris, la joventut cerca àvldament el
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reflex d'una ideologia que no és el catecisme marxista, els tipus humans poc
conformes al gris ideal bolxevista... «...Hem llegit Guerra i pau... La vida de
camp d'abans és força interessant, malgrat els comentaris... I sobretot hi ha
Napoleó... Això era un home!». La forta individualitat, la voluntat personal
tenaç i victoriosa, heus ací el que colpeix i fa somniar, a despit dels comentaris
dels quals els lectors giren la vista tot badallant. I és això també la cosa que
hom cerca en la lectura clandestina, en els llibres prohibits que es passen de
mà en mà per a devorar-los d'amagat. El lector francès serà sorprès sens dubte
en saber que entre els autors prohibits hi ha, per exemple, Juli Veme. Sí, és
prohibit Juli Verne, com ho són G. Aimard. F. Cooper i tots els autors de grans
novelles d'aventures que exalten el coratge individual i l'audàcia de l'home
superior a la massa. Aquests llibres havien estat abans les delícies del jovent
rus, fins i tot en males traduccions, en les edicions populars que hi havia a totes
les coses, i llur gran propagació els impedí de desaparèixer del tot a desgrat
de quinze anys de persecució i destrucció: encara se'n troben exemplars masegats, desparellats, gairebé il·legibles, que són recercats pels joves lectors amb
una aviditat increïble, malgrat les conseqüències greus que poden tenir la
lectura i la propagació de llibres prohibits.
Heus ací un dels fets més curiosos de l'estranya existència de la joventut
russa: l'èxit de la literatura clandestina més innocent, mentre la immoralitat
s'ofereix a plena llum en la literatura aprovada o oficial. Pot explicar-se per
l'atracció del fruit prohibit o per la reacció natural contra la ideologia imposada; però sobretot la raó és l'immens enuig de la vida massa insípida i alhora
massa bestial, la set d'una concepció de la vida no presentada tan brutalment...
Fa un quart de segle, hi havia una tal senyoreta Tcharskaja que escrivia novel·letes blanques per a l'ús de les noies; ara són prohibides, i la literatura
russa no hi perd res. Però aquestes fadeses sentimentals són cercades com pa
beneit; són llegides, més ben dit són devorades, amb un delit de què l'autora
seria la primera de meravellarse... És l'enyorança del novel·lesc, de la floreta
blava trossejada tan sense pietat i arrencada d'aquestes ànimes joves.
Preguntareu com és que aquesta enyorança pot sobreviure en l'atmosfera
que respira la joventut russa, aquesta joventut pervertida per la unió lliure, per
la ruïna de la vida familiar, per l'exclusió de tota moral de l'ensenyament escolar, i l'encoratjament donat ja en la infantesa a la sensualitat animal més baixa.
Hi ha, en això, certament, una reacció instintiva de l'esperit contra els apetits
grossers massa fàcilment satisfets. Fa alguns anys, els periòdics soviètics parlaven d'una enquesta sobre la prostitució a tot el món; els cercles de joventut
eren invitats a dir-hi la seva subratllant la diferència entre un món podrit i el
paradís soviètic; però aquestes declamacions van ésser interrompudes de sobte
quan hom va sentir el komsomolità que deia ingènuament: «Nosaltres no hem
de menester la prostitució; ja tenim les nostres camarades les komsomolitanes»... I és justament perquè les petites camarades es troben aüí sempre, i en
peu d'igualtat perfecta, que el jove sent obscurament la necessitat d'alguna
cosa de menys vulgar, de més novel·lesc. Tot allò que hi ha en ell de més sa,
pateix, de vegades inconscientment, d'aquesta completa despoetització de la
vida.
Per a la noia, aquest estat de coses té conseqüències molt més terribles. Les
pobres noietes que a 10-12 anys en saben bon tros més que no llurs mares, que
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han rebut a l'escola, en companyia de xicots rudes i grossers, l'ensenyament
dels «fenòmens naturals*, aquestes noietes que hom ha despullat de tot pudor
són víctimes sacrificades a l'ídol de la «construcció socialista*. Segons estadístiques mèdiques, trenta per cent de noies de menys de 15 anys han practicat ja l'avort; de 15 a 18 anys, la xifra puja fins al 75-80 per cent. Més enllà
dels 18 anys, l'avort esdevé una cosa natural, comuna, freqüent; se'n parla en
públic amb la mateixa naturalitat que d'una dent arrencada... És fàcil d'imaginar-se la caiguda física i moral que en resulta. També, en la part femenina de la joventut russa, l'enyor d'una altra existència es presenta sovint .-.ota
l'aspecte més vulgar: somnis de belles toalets i d'elegància mundana revelada pel cinema. També hi ha el tipus malauradament massa estès de la komsomolitana a l'estat de jove bèstia humana d'apetits rudes i vigorosos, nua completament de sentit moral, sense més ideal que el de la celebritat adquirida en
alguna proesa d'esport. Però fora del Komsomol veieu sovint la tristesa llastimosa de la jove ànima destrossada, que cerca «el sentit de la vida», sense
saber on trobar-lo, i que se sent atreta pel suïcidi com per un vèrtig. I hi ha
encara aquella que, obeint a l'obscur instint d'abnegació tan viu en la dona,
cerquen l'oblit en el treball, sostenen coratjosament la família, donen l'exemple del treball conscienciós i honest en un medi on el sentiment del deure ja no
existeix. Són rares, aquestes darreres, però n'hi ha...
El jovent experimenta, és clar, molt menys el decaïment físic, i en ell el sentiment del gran buid causat per l'absència de tota poesia i de tot ideal te desvetllaments més dolorosos. Penseu que en els medis europeus, quan l'idealisme és
bandejat de pertot, encara en resta alguna cosa en el patriotisme i en l'amor
novel·lesc. Per a la joventut russa, aquests dos refugis ja no existeixen. La Internacional no reemplaça la pàtria, ni el marxisme la religió, ni la camaraderia
la família, ni el llibertinatge l'amor. iQuè resta? A aquestes joves ànimes turmentades, que pregunten quin sentit té la vida, és proposat l'ideal de la docilitat
completa en un treball d'esclau. Resultat: la xifra cada dia més creixent dels
suïcidis.
L'epidèmia dels suïcidis flagel·la d'ençà de sis o set anys la joventut del Komsomol. Al principi; els diaris l'assenyalaren amb inquietud. Després deixaren
bruscament de parlar-ne: havia estat donat el mot d'ordre del silenci. Però
les autoritats asajaren de provocar un corrent de reacció dins de la joventut
mateixa organitzant judicis pòstums de camarades. Es reunien a la «cèl·lula del
Komsomol». llegien els escrits deixats pels suïcides, donaven un vot de censura,
blasmant els «desertors de la vida». Això tingué un efecte exactament contrari
al que n'esperaven, i ho van deixar córrer. Després, és amb el silenci més
rigorós que hom tracta d'ofegar l'epidèmia sempre creixent i de no deixar-ne
respirar res. És. doncs, impossible de citar una xifra ni aproximada del nombre
de suïcides entre els joves; però n'hi ha prou amb dir que el suïcidi isolat Ha
esdevingut massa freqüent perquè valgui la pena de parlar-ne: no es parla
(naturalment a cau d'orella) sinó de suïcidis organitzats per grups de varis
Joves desesperats. Hi ha una circulació clandestina d'escrits de suïcides, que han
d'ésser clasificats entre els documents més aclaparadors de la gran tragèdia
russa. Heus-en ací alguns trossos a l'atzar: «La vida és massa insípida, jo no
puc més...»— i Tot és horrible. Em tiro a l'aigua perquè els peixos se'm mengin 1 no resti res de mi». — «Hauríem pogut viure i haguéssim estat uns imbè-
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ells; però un hom pensa i llavors és massa espantós...!. — «Jo hauria volgut
tenir ales, però no tinc sinó mans per a treballar a la pedrera. Més val no
ésser...». — «Potser hi ha alguna cosa després de la vida; aleshores val la
pena de provar de veure-ho, perquè això no pot ésser pitjor ni més enutjós...».
Citem, encara, un tros d'una lletra deixada per sis noies trobades penjades a la
mateixa branca d'un arbre: «No podem més... Si almenys hi havia la possibilitat de viatjar, de veure coses interessants... Tot és gris. Un hom s'asfixia...*
Remarquem que aquesta epidèmia de suïcidis fa estralls sobretot entre la
joventut de nacionalitat russa, i sembla estalviar els joves Tàtars, Mongols,
indígenes de la Sibèria i altres, el contingut dels quals és considerable en el
Komsomol. Podem presumir que aquests elements heterogenis són satisfets dels
rudiments de civilització que s'ofereixen per primera vegada a llurs inteUigències primitives, i que els va bé sobretot la situació socialment privilegiada
del komsomolità. i , més que res, que ignoren el misticisme inquiet que, en el
rus sobreviu a l'arranament més metòdic i es deixa endevinar sempre en els
plecs escondits de l'ànima, per bé que buidada i malmesa. I després, ipot no
fer-se sentir l'herència d'un cristiaoisme mil·lenari?
La supervivència inconscient d'un passat que hom creia haver matat es
traeix de vegades en l'hostilitat mateixa contra la religió. Succeeix que hom
blasfema per a fer callar la veu interior, el ressò de la qual és un turment.
En les cases de salut per a alienats mentals és constatada una freqüència creixent de casos de mania religiosa, sobretot en joves; i aquests casos presenten
tots els aspectes coneguts—del misticisme mòrbid o exaltat fins al deliri antireligiós amb renecs i convulsions... Fa uns anys, quan el Komsomol organitzava
a tot gas, d'ordres superiors, processons antireligioses, els metges assenyalaven
una pila de casos de joves dels dos sexes, presentant, en haver-hi pres part,
símptomes de follia frenètica. En un dels hospitals més grans de la U. R. S. S.
es podia veure una noia que queia en convulsions quan sentia una creu a distància, a través de portes tancades. Potser referències secretes en aquest sentit
van influir poc o molt en l'actitud de repugnància que pleret a pleret posà fi
als excessos de les processons blasfematòries. 1 és sobretot el jovent mateix (ui
manifestà, per l'abstenció en massa, que les diversions d'aquesta mena no eren
més del seu gust. La generació de joves apatxos és passada.
Als primers anys de la revolució, la joventut qui s'apartà de la moral d'apatx tingué aspiracions religioses fortament marcades i girà els ulls vers el
baptisme, aleshores en plena via d'èxit i de conversions en massa: el govern
soviètic deixà fer, encoratjant tot el que podia afeblir l'Església russa i les
formes sagramentals de la religió. Quan la resistència de l'Església fou desfeta,
els llamps dels «sense Déu» caigueren sobre el baptisme. Hom s'aplicà particularment a destruir qualsevol rastre d'organització de joventut; la repressió va ésser
tan metòdica i rigorosa, que per algun temps hom arribà a ofegar tot símptoma
de pensament religiós. Els joves que no es van enrolar en l'ateisme militant, semblaren acantonar-se en l'agnosticisme i la indiferència. Els joves esperits es van
girar cap a la recerca filosòfica, tant com fos possible sense llibres, sense prou
instrucció, sense intercanvi d'idees més que en secret, i sempre sota l'amenaça
de persecució pel sol fet de provar de pensar fora del quadro imposat. Llavors
es van multiplicar els petits cercles d'estudis que, sota les denominacions més
11
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diverses («Acadèmia còsmica», «Cercle de joves pensadors», «Cercles d'investigadors», etc), o bé sense cap denominació, agrupaven joves àvids d'eixamplar
llur horitzó i de trobar alguna base per a llur vida intel·lectual. Totes aquestes
provatures van ésser esclafades sense pietat; només la sospita de pertànyer a
qualsevol organització de joventut era prou per a fer tractar el «culpable» amb
el darrer rigor. Els camps de concentració, i en particular Solovki, sobreixien
de joves acusats, sense ni la més petita prova, d'haver-se adherit a un cercle
jovenil, fos quin fos el seu objecte. Aquesta persecució no ha minvat mal més,
i fa impossible tot treball en comú de joves, per innocent que sigui, fora de la
«col·lectivitat» oficial. Si encara existeix algun «grup de recercadors», s'ha d'enterrar molt pregonament per a defugir la vigilància dels agents i la delació dels
camarades, ço que és impossible, sobretot en les poblacions grans. No pot haverhi vida intel·lectual fora de les formes prescrites.
Què passa, doncs, al fons d'aquestes ànimes replegades sobre si mateixes? H i
ha coses que s'endevinen sense poder-les definir. De vegades hi ha indicis sorprenents d'idees noves o de corrents profundes alimentant-se de les invencibles
supervivències d'altre temps... La premsa fulmina contra els komsomolitans que
deixen .batejar llurs fills, qui de vegades «cauen tan avall», que celebren la
pasqua o es deixen casar a l'església.
Cal recordar que semblants audàcies duen l'exclusió del Komsomol, amb les
conseqüències més penoses... A les esglésies, fa alguns anys, l'assistència no era
sinó de velles; ara, cosa nova, s'hi veuen moltes cares joves, sovint uniformes ..
Però sobretot hi ha aquella expressió d'una mirada, aquella angoixa muda que no
té necessitat d'explicar-se per a deixar-se endevinar...
El mateix govern endevina qui-sap-lo i s'esforça a reaccionar. Les referències oficials es fan cada dia més pomposos. La premsa canta en tots els tons la
felicitat de la joventut soviètica comparada a l'existència atroç dels joves comunistes estrangers sota el jou de la burgesia i de l'Església. I quan els periòdics
narren les lluites èpiques d'aquesta brava joventut comunista contra les masses
de joves agrupades en organitzacions dirigides per l'Església, i en particular en
les associacions de joves obrers, el jove lector rus obre uns ulls com unes
taronges. «Què és això! i H i ha associacions cristianes de joves obrers? iCom i
perquè els ha atret l'Església? iQuè els diu per a enrolar-los sota les seves
banderes malgrat la guerra de classe?...
El moviment jocista, amb prou feines conegut a Rússia per la batxilleria de la
premsa oficial, és objecte d'una curiositat més intensa com res no la pot satisfer, car la interdicció més rigorosa pesa damunt tot allò que podria fer conèixer
més bé aquest moviment. A la primavera d'enguany (1934), es desencadenava
una persecució cruel contra joves acusats, o suspectes, d'haver volgut informar-se
del moviment cristià popular. La barrera que isola la joventut del gran renovellament de la joventut cristiana és més ben guardada que mai. iHo serà sempre?
Anssenyalem, per acabar, una temptativa curiosa de demostrar un cop més
a la joventut russa els beneficis de què gaudeix. Es tracta d'exposar (encara i
sempre) les tares del règim burgès mostrant exemples de vides joves fetes malbé
per aquest règim. Per això, un consell de redacció presidit per Màxim Gorkij
ha començat la publicació d'una sèrie d'extractes de la literatura del segle xix
sota el títol general d'«Història del jove del segle xix». Es vol mostrar, en la
literatura estrangera del segle darrer, el tipus de jove que ha fracassat a con-
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seqüència de la injustícia o de la incoherència del seu medi social. Han començat
pel Julien Sorel de Stendhal, que, per altra banda, no ha excitat interès, car el
medi i el fons històric de Rouge et Woir són massa poc coneguts del jove lector
rus. Després, les Con/essions d'un enfant du siècle semblaven imposar-se a la
tria dels editors; els comentaris eren encara més mirats i ofegaren l'obra. I és
per un estrany encegament que fan conèixer el nom de Musset a aquesta joventut trista. Tard o d'hora podria procurar-se l'obra entera del «pobre fill d'un
segle sense fe», i i com sabria descobrir-hi el secret de la seva pròpia tristesa!...
No és encara arribat el temps per al jovent rus de desfogar-se amb un crit
de còlera anàleg a l'apòstrof a Voltaire. Però ja s'entremiria de cap a cap si
podia sentir l'admirable crida a Aquell que és la resurrecció i la vida:
Nous sommes aussi vieux qu'au jour de Ta naissance...
Quan Musset llançava aquest crit d'angoixa vers el cel de França encara tan
ombrívol, no percebia pas les primeres lluïssors de l'alba ja pròxima. I la immensa plana russa, sota el seu llençol de neu, també espera un raig d'aurora...
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LA SITUACIÓ DELS CATÒLICS TXECOSLOVACS. — EI dia 19 de maig passat varen celebrar-se, a Txecoslovàquia, eleccions generals per a renovar
el Parlament i el Senat. Els diputats a elegir eren 300 i els senadors 150.
Per ocupar aquests llocs, lluitaren 16 partits que, en números rodons,
presentaven 3,600 candidats a la diputació i 2,500 a la senaduria. Els
electors són uns nou milions; les dones excedeixen els varons en gairebé
un milió. Aquestes eleccions són les quartes que se celebren d'ençà de la
independència.
Els partits catòlics — que allí s'anomenen populistes o cristians socials— han obtingut, en conjunt, 1.634,734 vots, que representen la cinquena part dels sufragis emesos, i han obtingut una seixantena d'actes.
Units en un bloc, constituirien el grup més nombrós de la Cambra; la
unió, p e r ò , és avui impossible, puix que els divideix profundament la
qüestió nacionalista.
EI partit cristià social magyar s'ha presentat amb programa netament autonomista i ha obtingut uns 300,000 vots, cosa que vol d i r que
ha obtingut els sufragis de la major part dels eelctors hongaresos de
Txecoslovàquia. La seva actitud d'oposició nacional l i ha proporcionat
més simpaties que el seu programa catòlic.
Els cristians socials alemanys han tingut un sorollós fracàs: d'11 llocs
que tenien han baixat a 6; els altres partits alemanys han experimentat
pèrdues per l'estil: els agraris han baixat de 12 a 5 i els socialistes de 21
a 11, La causa ha estat la revifalla del nacionalisme, representat pel
Sudetendeutsche Partei, dirigit per Conrad Henlein, que ha obtingut 44
llocs a expenses dels altres partits alemanys.
El partit populista eslovac ha millorat les seves posicions, puix que
de 19 llocs passa a 22. En canvi els populistes txecs han obtingut 22
llocs contra 25 que en tenien a la Cambra suara dissolta. La causa d'aquest lleuger retrocés ha estat que el partit agrari, que és el m é s nombrós de la Cambra (45 llocs), s'ha presentat als electors com el partit
catòlic per autonomàsia, pel fet que en els seus rengles militen nombrosos catòlics.
El govern que s'ha format és per l'estil de l'anterior i h i col·laboren
també els populistes txecs, la intervenció dels quals ha ajornat sine die
la separació de l'Església i de l'Estat i ha contribuït a suavitzar les relacions entre el govern txecoslovac i la Santa Seu. N'és bona prova el que
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ha passat amb el Congrés Catòlic, celebrat a Praga els darrers dies de
juny: el Cardenal Verdier, que hi assistí com a Legat Pontifici, fou rebut
pel govern a la frontera i a la capital i se l i reteren honors militars. EU
Congrés Catòlic ha treballat perquè els catòlics gaudeixin no sols dels
drets garantits en la Constitució, sinó també del respecte i àdhuc de
l'ajut dels poders públics. — M. R.

L'ACTUACIÓ DE LA «LLIGA DELS DRETS DE L'HOME» DURANT L'ANY PASSAT.
— En vistes al seu Congrés anual, aquesta famosa Associació — que molts
tenen fundadament per filial de la Maçoneria — ha publicat una Memòria on exposa la seva actuació durant l'any 1934.
A f i d'any. La Lliga dels drets de l'Home comptava 2,446 seccions
amb 156,150 afiliats, que representaven una disminució de 10 seccions
i 21,925 afiliats sobre els efectius de l'any anterior. Heus ací algunes
xifres sobre l'activitat del servei jurídic d'aquesta institució. Des de
primer d'abril del 1934 a primer d'abril del 1935 ha rebut 16,282 cartes
i s'ha encarregat de 4,518 assumptes nous; en 1,746 casos ha intervingut prop dels poders públics, generalment amb poca sort, puix que,
en 966, han estat refusades les seves demandes. La mateixa Lliga, en
confessar el fracàs, l'atribueix a la qualitat dels afers de què s'encarrega
i diu que, generalment, fa d'advocat de causes perdudes.
Heus ací algunes dades, tretes de la mateixa Memòria, que demostren l'anticlericalisme de la Lliga. Diu que va acudir al ministre de les
Colònies recordant-li que la religió catòlica no era la religió de l'Estat
i que no calia d'afavorir-la en detriment dels altres cultes. El Resident
(governador) de Cambodge, Índia francesa, va convidar els seus subordinats a assistir a les festes religioses celebrades a honor de Joana
d'Arc; la Lliga el va invitar a no tornar-hi, com si això fos un greu
atemptat contra els drets de l'home. Es plany que algunes economies
introduïdes en el pressupost d'Instrucció pública afavoreixin indirectament les escoles lliures; «en un departament — diu — com el Maine-etLoire, les escoles públiques senyalen un retrocés important en relació
amb les escoles confessionals, i el Bisbe d'Angcrs ha pogut felicítar-se'n
públicament.»
Heus ací com entén la Lliga la llibertat d'opinió en matèria moral.
«El dret d'expressar l'opinió, sigui la que sigui, no ha estat limitat sinó
Per la llei que prohibeix la propaganda anticonccpcional o contrària a
la natalitat. Diverses vegades hem hagut de reclamar contra l'abús que
hom fa dels textos legals repressius per cohibir propagandes que, poden
desplaure al Govern, però que són normals i lícites.» I cita com exemple el cas de Mme. Humbert condemnada a tres mesos d'arrest com a
culpable de fer propaganda contra la natalitat.
La Lliga pretén haver intervingut pertot areru on els Drets de l'Home
han estat violats. «Hem protestat contra les execucions sumàries de
Rússia, contra els tribunals d'excepció i contra les modificacions introduïdes en el Codi penal. Ens hem aixecat contra les persecucions inten-
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tades a Hongria contra Belagador i Rakosi per llur participació en el
moviment republicà suscitat a la fi de la guerra, cosa contrària a les
estipulacions del tractat del Trianon. Hem protestat, diverses vegades,
contra els actes dels governs dictatorials d'Alemanya, Itàlia i Bulgària...
Alli on hi han hagut convulsions polítiques hem intentat d'evitar represàlies contra els vençuts. Hem proseguit l'acció empresa a favor dels
presos politics d'Austriu, i n'hem començat una altra de similar a favor
dels presos politics d'Espanya. Una comissió, constituïda sota els auspicis de la Lliga, els ha aportat un valuós auxili de caràcter j u r í d i c ,
s'han fet gestions a Madrid i s'han pogut evitar algunes execucions. Darrerament, hem demanat l'indult dels militars condemnats a conseqüència de la revolució grega...».
Si seguiem copiant, allargaríem considerablement la llista dels serveis prestat per la Lliga; creiem, però, que n'hi falta un sense el qual
mai no es podrà vanar d'haver intervingut pertot arreu on han estat
violats els Drets de l'Home: una intervenció — encara que fos merament p l a t ò n i c a — a favor dels catòlics de Mèxic.—Aí. i?.

LA XINA I EL CRISTIANISME. — El generalíssim Xang-Kai-Xec, veritable
cap del govern de Nanking, després d'una activa campanya contra els
comunistes, el dia 18 de març passat, va reunir els missioners catòlics
i protestants i els va fer importantissimes declaracions.
Va començar expressant el desig que la nova Xina realitzi aquest
programa: Franquesa, activitat, moralitat, economia i higiene. De seguida, va demanar als missioners la cooperació de llur paraula i de
llurs treballs en l'obra restauradora del Govern, especialment en la lluita
contra el comunisme i contra l'opi. «Per això — digué textualment —
em cal el concurs de les missions i dels missioners. Puix que sols la
doctrina cristiana pot portar una col·laboració eficaç al pla de restauració, p e r q u è és l'única que té i que pot comunicar la força moral necessària per a redreçar els esperits i infondre nova vida al nostre poble,
caigut en un estat tan deplorable.»
Mons. Jantzen, Vicari Apostòlic de Xungking, va contestar al generalissim en llengua xinesa, en nom de la Missió Catòlica, protestant de
la seva sincera adhesió a la nació xinesa i prometent-li una lleial cooperació.
Les paraules de Xang-Kai-Xec són altament significatives i expressen el cami que ha fet, a Xina, la idea cristiana en aquests darrers anys
de trasbalços i revolucions. El generalíssim Xang-Kai-Xec és el mateix
que, en 1927, capitanejava l'exèrcit sudista que, en la seva marxa cap al
nord, va fer tota mena d'estropicis contra les missions i els missioners.
Arribat al poder, trenca les relacions amb els comunistes, aliats seus
d'ahir, i vol fer del Cristianisme la base de la nova Xina.
Un altre fet que serveix de complement a l'anterior. EI dia de Sant
Pere, Mons. Cels Costantini, ex-Delegat Apostòlic a Xina, va ordenar
de sacerdot al senyor Lou Tseng-Tsiang, ex-President del Consell de m i -
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nistres xinès. El President de la República, el generalíssim Xang-KaiXec, el President del Consell de ministres i el ministre d'Afers estrangers felicitaren el nou sacerdot. El govern xinès trameté un representant oficial a la cerimònia.
El P. Lou, després d'una llarga carrera diplomàtica i política, abraçà
el catolicisme l'any 1909. En enviduar va entrar en el monestir benedictí de Sant Andreu (Bèlgica), on ha professat i ha rebut el sacerdoci. —ití. R.

EL PROGRÉS DEL CATOLICISME ALS ESTATS UNITS. — L'Anuari oficial
catòlic del 1935 publica dades estadístiques que demostren l'avenç continu del Catolicisme en aquell país. La població catòlica, comprès el
territori d'Alaska i les illes d'Havai, és de 20.523,053 ànimes, amb un
augment de 200,459 sobre la xifra de l'Anuari anterior. Els convertits
són 63,845, 14,664 més que l'any anterior. L'augment de la població catòlica durant el darrer duenni ha estat de 1.869,025.
La jerarquia consta de 4 Cardenals, 14 Arquebisbes i 107 Bisbes i
Vicaris Apostòlics. H i ha 30,250 sacerdots seculars i regulars, amb 18,344
esglésies i capelles. Els seminaris són 193 amb 23,579 estudiants. H i ha
1,134 escoles secundàries amb 186,948 alumnes i 7,442 escoles parroquials amb 2.209,673 escolars d'ambdós sexes. Els orfanats de caràcter
catòlic són 324, que acullen 43,769 orfes; els asils per a vells són 155
i els hospitals 669. — M. R.
UN MINISTRE DEL GOVERN HOLANDÈS ES CONVERTEIX AL CATOLICISME.—
El Dr. Marchand, ministre d'Instrucció, d'Arts i de Ciències, s'ha convertit al Catolicisme, per la qual cosa ha presentat la dimissió, que ha estat
acceptada per la reina. Els sectaris d'aquell pais, intolerants com els de
pertot arreu, el recriminen, no precisament pel canvi de religió, sinó
per no haver dimitit immediatament el càrrec, puix que, essent catòlic,
ja no podia representar en el govern el partit liberal democràtic de
què era cap.
El Dr. Marchand ha publicat un fulletó defensant la seva actitud. D i u
que va abraçar la religió catòlica el dia 21 de desembre del 1934, quan
el Govern holandès es trobava cn una situació parlamentària molt delicada a causa de l'oposició provocada per la forta reducció proposada
en el pressupost de despeses; per tal d'evitar una crisi ministerial, que
hauria estat força perillosa, restà al seu lloc, al Govern i en el partit,
fins que la situació parlamentària fou consolidada.
Després, parlant de l'avalot produït per la seva conversió, d i u : «Ningú no s'hauria escandalitzat si m'hagués convertit a qualsevol altra religió. Jo m'hauria pogut fer prosèlit de Rosemberg i d'Hitler, hauria pogut
venerar per profeta el senyor Krishnamurti, m'hauria pogut fer budista
o protestant p u r i t à ; ningú no se n'hauria adonat; l'únic que no podia
ferme era catòlic romà.» Adreçant-se als seus antics companys de partit, els d i u : «Sembla que cregueu que, per alt, algú pot ésser catòlic
sense sortir del partit, si és sols un soldat de fila, p e r ò que si és catòlic
no pot ocupar un lloc directiu ni ésser ministre.»
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Heus aci un altre paràgraf ben substanciós: «He rebut un parell de
centes lletres lloant el meu coratge. Però, no us sembla cosa sorprenent
que, a Holanda, calgui molt de coratge per fer-se catòlic? No us sembla
que això és una vergonya per a Holanda? La causa d'aquest fenomen
radica, en últim terme, en l'odi a Roma, el qual subsisteix, principalment, a causa de la ignorància. La major part dels no catòlics no vol
assabentar-se.» Aquests textos demostren que els sectaris són iguals pertot areu.—M. R.

LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA A ALEMANYA. — En l'imperi germànic les
qüestions religioses continuen a apasionar l'opinió: el problema del
dia són els processos i condemnes contra religiosos i religioses acusats
d'haver infringit les disposicions relatives a la negociació de moneda
estrangera.
A mig m a r ç passat la policia va emprendre una campanya de gran
envergadura contra gran nombre de convents i d'institucions eclesiàstiques: varen fer-se escorcolls en cases i convents de 21 Ordes i Congregacions diverses i varen ésser empresonats uns 150 religiosos i religioses, entre ells alguns provincials; es va apoderar de la correspondència
i de la documentació relativa a l'administració interior de les Congregacions. La policia afirma que de les recerques es desprèn que els acusats han infringit la legislació alemanya sobre el comerç de divises i
han tramès diner a l'estranger per mitjans il·legals.
En la majoria dels casos, els processos i empresonaments no tenen
base legal, puix que es tracta d'acusacions falses o de fets molt vells,
compresos en una amnistia. Tot plegat no és sinó un pretext per desencadenar una persecució contra les Congregacions religioses i fer-les
perdre la confiança del poble, presentant-les com enemigues de l'economia nacional. En els pocs fets ben comprovats es tracta del pagament
de deutes contrets a l'estranger o de tramesa de fons a les missions que
depenen del mateix Orde. Davant les dificultats insuperables que posaven les autoritats alemanyes, algun Superior s'ha valgut de mitjans i l legals per a fer arribar el diner als seus destinataris: heus ací el gran
crim dels religiosos alemanys.
La Cúria de Breslau va publicar, a principis de juny, la següent
nota relativa a aquest enutjós afer: <Les transgressions de les normes
que regulen el comerç de divises han estat severament condemnades per
l'Església, per més que cal examinar cada cas en particular per tal de
veure si el mancament és degut a ignorància de l'interessat o a engany
de part d'altres persones; en d'altres casos pot ésser una circumstància
atenuant la intenció d'alleujar la greu situació econòmica d'alguns convents. És un fet provat que els religiosos transgressors del reglament
de divises no s'han proposat cap avantatge de caràcter personal, n i cap
interès capitalista particular.
Les Cúries episcopals no han tingut cap participació en els esmentats actes dels religiosos, i no h i tenen cap responsabilitat, puix que llurs
afers econòmics no estan subjectes a la intervenció episcopal.
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És deplorable que aquests mancaments hagin donat pretext per a la
publicació d'escrits contraris a l'Església i contra la Lliga de Caritat.
Salvat el respecte degut als procediments judicials en curs, cal reservar
per a un temps futur el pronunciament d'un judici serè sobre els esmentats delictes, en el qual s'bauran de tenir en compte totes les circumstàncies dels fets, les intencions dels acusats, els enganys de què
els ha pogut fer víctimes una tercera persona i , sobretot, els mèrits extraordinaris dels Ordes religiosos en pro de la religiositat, del bé públic
i de la caritat voluntària en el pals i a restranger.>
Aquesta ponderada nota va provocar la indignació de la premsa
nacional-socialista i un comunicat del Ministeri de Justícia acusant el
Cardenal Bertram de disculpar els processats, de defensar llur conducta,
de negar la confiança a la justícia alemanya i d'haver afirmat falsament
que hom feia responsable. tota l'Església dels mancaments d'uns quants
religiosos. Amb data del 5 de juny, el Cardenal Bertram va publicar
aquesta segona nota:
«L'infrascrit fa la següent declaració: 1) Declara que l'Església condemna severament els mancaments contra l'Estat i contra la nació alemanya. Ací es repeteix, sense reserves, aquesta desaprovació. — 2)
Complint llurs deures, les autoritats eclesiàstiques començaran el procés
canònic aixi que hagin acabat els procediments criminals. — 3) La Cúria
arxiepiscopal, en la seva nota, no ha tingut la intenció de prendre una
actitud contrària a les sentències ja dictades n i , molt menys, de fer cap
acusació contra la magistratura alemanya. Aquesta ha traçat clarament
la línia divisòria a l'un costat de la qual h i ha l'Església Catòlica i els
Ordes religiosos, i a l'altra les persones particulars acusades. Em consta
que les altres autoritats episcopals comparteixen la meva opinió en
aquest punt.»
Mentrestant continua la propaganda neo-pagana. La nit de Sant Joan,
en les dunes plantades de pins que dominen la badia de Lubec, es va
celebrar la festa del solstici encenent 800 fogueres. Tot el jovent de les
organitzacions nacional-socialistes assistia a l'acte: músiques, cants,
gatzara... en fi, una veritable verbena patriòtica. Davant la foguera encesa en la duna més elevada, Baldur von Schirac, cap de les joventuts
del partit, va pronunciar un parlament, tramès per ràdio, als milions
de joves que, reunits entorn de les fogueres, des del R i n al Niemen i des
de la mar Bàltica als Alps, estaven celebrant la mateixa festa.
Heus ací un paràgraf del susdit parlament: «Salve, joventut reunida
entorn del foc, salve, hostes nòrdics vinguts per a unir-se amb nosaltres en aquest dia del solstici, salve, Knut Hamxum, que per a nosaltres,
joves alemanys, és la revelació més gran del geni n ò r d i c . . . Joves companys del gran Reich germànic, joves alemanys de l'estranger, que heu
encès, com nosaltres, fora de les fronteres, les flames del solstici. Jurem
tots davant la flama encesa. Jurem consagrar-nos al servei de la pàtria
per a la grandesa i la glòria de l'Imperi germànic etern. Oposem als
qui ens combaten, la nostra fe en la nostra bandera sagrada i en el nostre déu. Sota el cel estelat, a la llum de les flames resplendents, davant
la mar enrojolada pel foc, el nostre jurament s'eleva en les flames que
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s'enfilen, en els plecs de la nostra bandera agitada pel vent, en els nostres cors abrandats. Els nostres morts són presents: 21 joves hitlerians
caiguis en les lluites religioses o de classe. Als afiliats a les confessions
que ens combaten, oposem la religió eterna de la joventut alemanya,
la fc que ha despullul l'home vell i que illuininava els temps nous.
L'any que comença us imposa grans tasques: sigueu senzills, valents,
intransigents. Joventut del Cap i de la seva fe reunida des del Sarre
al Bàltic, damunt les muntanyes i en la plana.»
Gairebé simultàniament, el ministre de l'Interior de Wurtemberg prohibia qualsevol manifestació de caràcter religiós fora de les esglésies,
amb el pretext que els enemics del règim se n'aprofitaven per fer manifestacions de caràcter polític. Sols exceptuava les processons tradicionals.—Aí. R.

MOVIMENT SOCIAL

LA REVISIÓ DE L'OBRA SOCIALISTA AL MINISTERI DE TREBALL. — Un dels
llocs on es manifestà més activa l'obra dels socialistes durant el període
que participaren al Govern fou en el Ministeri de Treball. Largo Caballero no p a r à de publicar decrets, fer aprovar lleis, convenis, elc, de
vegades en bloc en una sola sessió. Així Espanya ha pogut passar d'una
de tantes nacions que seguien de lluny els acords de la legislació internacional del treball, ha ésser la capdavantera en 1« ratificació de la
major part dels seus acords.
Era indubtable el caràcter de justícia de molta d'aquesta legislació,
però també ho era que en molta part tenia un caràcter marcadament
partidista que semblava talment fet a mida per a procurar el monopoli
Sindical a favor de la Unió General de Treballadors, i com una mena
de feu socialista en tota la vida social i obrerista dei país. Gràcies a
aquesta tutela governamental que posava tots els elements a favor de la
seva organització més que no pas a favor dels treballadors espanyols, la
U. G. T. ha pogut tenir fins a l'actualitat tots els organismes socials a
les seves mans, i ampliar els seus rengles d'una manera insospitada, en
molts llocs i ocasions fins a l'ínflament numèric í la ficció professional.
Tothom reconeixia l'exigència d'una vertadera revisió d'aquesta
obra, acurada però justa, i que per ésser eficaç i no contraproduent
havia d'ésser feta sense cap mica d'esperit de revenja. No poden desoír-se les aspiracions legitimes de la massa treballadora; ni el polític
sagaç pot desconèixer l'afany social dels temps actuals i la necessitat
inajornable d'anar avançant vers la reforma social. Però malgrat aquest
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reconeixement i el temps ja llarg que els socialistes són fóra del poder,
ningú no s'atrevia a emprendre's aquesta tasca. Anguera de Sojo passà
pel Ministeri de Treball i semblà que anava a intentar-ho, però no passà
d'això. Aquell extensíssim projecte de bases per reformar la llei d'Associacions professionals no arribà a terme, degut, potser, a què no era
la més urgent i necessària de reformar, i per ara, veiem que no ha seguit endavant. Més que revisar, el que féu fou suspendre, i aixi de fet
s'arribà a la quasi paralització absoluta dels organismes del treball i a la
necessitat d'ajornar molts contractes per manca d'organismes competents per procedir a la seva renovació. Això produïa una mena de malestar en totes les organitzacions professionals que feia més evident l'absoluta i ràpida necessitat d'aquella reforma, i de tornar novament a la
vida normal els organismes socials que tenen com a funció p r ò p i a la
regularització de les relacions entre patrons i obrers i de tota la vida
del treball.
I això sembla que és el que s'ha emprès l'actual ministre del Treball Sr. Salmón, que en el poc temps que fa que és al Ministeri ha demostrat una gran activitat i especialment un gran desig i voluntat de
posar la seva gestió al servei de la justícia, a través de les doctrines socials de l'Església, que tant ha divulgat i glossat en les seves propagandes polítiques i socials. De bon comenament presentà el projecte per
combatre l'atur forçós i que ja fou aprovat per les Corts en el mes de
juny. Aquesta llei recull tot el bo que tenia la de juliol del 1934 i ho
amplia a base d'un vast pla d'obres per procurar acabar amb l'atur en
un termini fixat a l'acabament de l'any 1936. Destina un capital de doscents milions, però representarà una mobilització de sis-cents milions
perquè en moltes ocasions és dedicat a fomentar l'ús de capitals particulars. Aquesta llei tindrà un digne complement amb la de repoblació
forestal destinada a combatre l'atur en el camp, i que segons sembla
l'actual Govern té intenció d'aprovar en aquesta mateixa etapa legislativa.
Dues són Ics peces importants amb què s'ha fixat el ministre i que
eren absolutament indispensables per a posar en marxa la vida social.
Durant el mes de juliol les Corts han aprovat una llei modificant l'antiga de Jurats Mixtos de 27 de novembre del 1931. -El ministre del Treball quedà autoritzat per refondre la llei vigent amb les modificacions
que h i fan les bases que s'acaben d'aprovar.
Anotarem les modificacions importants que introdueixen aquestes
bases: Podrà autoritzar-se la constitució de Jurats Mixtos d'empresa
sempre que aquesta tingui més de cinc-cents obrers i ho sol·licitin les
representacions patronal i obrera; en aquests Jurats els vocals seran elegits per votació directa de tots els treballadors. Els Presidents dels Jurats Mixtos seran funcionaris de la carrera judicial i major de trenta
anys; seran designats pel Ministeri de Treball, previ concurs, en les
capitals de província i poblacions importants i en les altres ho serà el
Jutge de primera instància. Els Secretaris seran nomenats per concursoposició. Se suprimeixen els Tribunals Industrials, í contra els falls
dels Jurats Mixtos es crea un Tribunal Central en el Ministeri, format

172

LA PARAULA CRISTIANA

per tres magistrats, dos patrons i dos obrers. En les deliberacions sobre
bases de treball o altres acords de caràcter general, el President no pod r à d i r i m i r amb el seu vot els empats que es produeixin. Per resoldre
quan no hi hagi acord, el ministre haurà d'escoltar el Consell de Treball. Quan es refereixi a matèries de salaris, plantilles mínimes, indemnització per acomiadament, serà obligatori l'informe del Consell ordenador de l'Economia Nacional i del Consell de indústria. El termini
màxim de vigència de les bases de treball serà de tres anys, però mentre no se n'aprovin de noves es consideraran prorrogades. I per últim,
als llocs on h i hagi més d'una organització, es concedeix representació
a les minories.
L'altra qüestió important és el Decret publicat en el mateix mes de
juliol ordenant la revisió del Cens electoral Social. La disposició és encertada; respòn a una exigència de justícia, i al desig de posar en ordre les qüestions més importants del seu departament. Si els nous Jurats Mixtos han de respondre a la realitat i han d'ésser representació
autèntica de les professions, aquesta mesura era indispensable. Precisament en el Cens social és on els socialistes havien posat en pràctica tot
el seu enginy per apoderar-se d'una manera «legal> de tots els Jurats
Mixtos d'Espanya. En la part expositiva s'assenyala la conveniència de
convocar Conferències nacionals de diverses branques de la producció
i l'existència d'organismes paritaris de jurisdicció ínterregional, per
demostrar la necessitat de què les associacions de Catalunya també h i
siguin inscrites, sense perjudici de q u è la Generalitat faci el seu Cens
Social.
Pràcticament s'ha cregut més convenient considerar anul·lat el Cens
anterior i confeccionar-ne un de completament nou, que comprendrà
secció obrera, secció patronal i secció especial. Reconeix l'existència
de les Unions, Federacions i Confederacions, les quals també s'hauran
d'inscriure. Divideix les seccions obrera i patronal en vint-i-quatre grups
que detalla. Les Associacions hauran d'enviar una llista nominal de tots
els seus associats. Cada any pel mes de gener es faran les rectificacions
que corresponguin.
Aquestes són les modificacions més remarcables que fins ara ha fet
Salmón a la legislació i a la tàctica socialista. Amb l'activitat donada
actualment a les qüestions del Ministeri de Treball s'alia perfectament
la necessitat de posar en marxa tots els organismes paritaris, amb la no
menys sentida de fer abans aquesta reforma indispensable per tenir almenys una certa garantia d'imparcialitat, i de què en sorgirà la representació autèntica del panorama sindical i de la voluntat dels treballadors. Ja s'anuncia que al mes de setembre començaran a renovar-se les
representacions paritàries. El fet té bastanta importància; vol d i r almenys, que s'haurà acabat ja el monopoli dels socialistes en els organismes paritaris. Admès que fet tot amb justícia í claredat, ells tinguin
encara l'organització més nombrosa i més ben feta. No en va han treballat abnegadament durant molts anys per formar una consciència socialista i bastir unes organitzacions. P e r ò amb el sistema de representació
minoritària s'haurà acabat el seu monopli insincer, i en molts llocs, a
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desgrat d'aquests anys favorables, caldrà veure si arriben a les minories.
A totes les organitzacions no marxistes, especialment les d'inspiració
cristiana, se'ls presenta l'ocasió per donar la batalla. Llàstima que arreu,
malgrat voler-se inspirar tots en una mateixa doctrina, h i ha tants grups
i grupets diversos que no acaben encara de posar-se d'acord. Quan sigui hora de presentar-se a les eleccions, si no s'ha arribat encara a la
perfecta unió que tants desitgen, entre totes les organitzacions sindicals
que s'inspiren en la doctrina social catòlica, és absolutament indispensable formar unions circumstancials a cada localitat per tal d'evitar que
amb la dispersió de forces no quedin beneficiats els elements revolucionaris. Aquesta ocasió és magnifica per arribar als llocs de representació paritària, i des d'allà és quan els sindicats cristians podran demostrar la cura i el zel que posen en la defensa dels drets i de les aspiracions legitimes dels treballadors, a fi de què els obrers honrats,
pacífics, amants de la pau, però també de la justícia, vegin per contrast
quins són els seus amics i quins vetllen de debò pel seu benestar i pel
seu millorament. I amb tota aquesta actuació i treball no hi volgueu
veure solament uns possibles beneficis materials, sinó també l'avinentesa de realitzar la redempció espiritual i moral que tant necessita la
nostra classe obrera; i la iniciació d'una nova tàctica i d'un nou sistema, pel qual hem d'avançar cada dia per arribar a la transformació
d'aquest règim econòmic per establir-ne un de millor que sigui més
just i més cristià.
El Front Nacional del Treball, format per totes aquestes organitzacions, treballa per aconseguir el més aviat possible aquesta coincidència que acabi amb l'anarquia existent en el nostre camp sindical. Anuncia un Congrés per la tardor vinent encaminat a aquesta finalitat. Anirem seguint amb interès aquestes activitats que poden ésser tan prometedores.
Si ha sorgit un ministre del Treball disposat a ordenar i a impulsar
en bé els afers del seu departament, començant a fer la revisió tan necessària de l'obra socialista, que les organitzacions sindicals cristianes
tinguin seny i visió per saber-se entendre, poder fer eficaç així tota
l'obre del ministre i assolir el que està per sobre d'uns i altres, que és
la defensa d'interessos més elevats i essencials. — J. M.

MOVIMENT INTERNACIONAL

LA PENETRACIÓ NIPONA A XINA. — De dia en dia els exèrcits japonesos
s'endinsen en el territori xinès. Únicament es paren, de temps en temps,
per esperar un nou pretext per a reprendre l'ofensiva. I , certament, cal
dir que no triguen en presentar-se. L'anarquia en què es debat l'antic
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Imperi Celest, és una font d'incidents que els ministres del Mikado no
desaprofiten.
Darrerament l'assassinat, dins la concessió japonesa de Tientsin, de
dos periodistes xinesos a sou dels Japonesos a sou dels Japonesos, i la
detenció al Xahar de quatre excursinistes nipons —que anaven sense
passaport— els quals resultaren ésser, com per casualitat, oficials del
Servei d'Informacions de l'exèrcit del Kwantung (exèrcit japonès de
Manxúria), han servit de pretext als japonesos per passar a l'execució de
la segona part de l l u r programa d'expansió a Xina—d'anexió dissimulada, podria dir-se amb més exactitud.

* **

L'assassinat de xinesos per altres xinesos, inclús en país japonès, no
demanaria altre càstig que la sentència de mort pels culpables, í pels
instigadors, en el cas que n'hi haguessin.
La detenció, durant alguns minuts, de quatre japonesos, amb tot í
ésser oficials, no exigeix com a sanció altra cosa que el desplaçament
—o sí calgués la revocació—del funcionari xinès que l'ha ordenada.
Es podria, en rigor, considerar el seu cap directe com indesitjable. Empellínt les coses a l'extrem, es podria arribar a exílar el general governador de la província del Xahar! I tot adornat d'excuses oficials. P e r ò ,
veritablement, la més gran severitat no podia anar més lluny, i no era
qüestió de desencadenar una ofensiva japonesa!

***
No anar més lluny en el camí dels càstigs, hauria estat per als japonesos perdre un xic de tpose». Es trobarien encara xinesos per assassinar, amb perill de la vida, per considerar-los t r a ï d o r s a la pàtria. No
mancarien funcionaris que. malgrat la certitud d'una destitució, retendrien durant mig dia a turistes japonesos massa curiosos.
La subtilitat d'esperit dels caps militars de l'exèrcit del Kwantung ha
permès transformar dos crims de dret comú, i la detenció tan benigna
com justificada, de quatre oficials nipons, en una violació formal de
l'esperit de l'acord de Tankou. El 31 de maig fou signat a Tangkou, representats els japonesos pel major general Okamura (Neijí) i els xinesos
pel. general Hsiung Pin, un armistici que posava f i a les hostilitats xinojaponeses, consagrant la presa de possessió de la província del Jehol
pels japonesos. Entre altres coses, el govern de Nankin es comprometia
implícitament a fer cessar el boicot antijaponès sobre tot el territori sotmès a la seva jurisdicció. El govern nipó es reservava el det de prendre
mesures definitves en el cas que les tropes xineses penetressin en la
zona neutralitzada o ataquessin el J a p ó i el Manxukuo.
La detenció de quatre oficials per les autoritats del Xahar, que és
sinó un atac caracteritzat contra el J a p ó ?
I l'assassinat de periodistes xinesos, amics del J a p ó , és altra cosa
que una forma particualrment violenta d'agitació antijaponesa?
Els dos casos són clars, i són els xinesos que han violat, dues vegades més, l'esperit de l'acord de Tangkn.

« # •
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No hi havia més que castigar.
Els caps militars de l'exèrcit del Kwantung castigaren, sense inquietar-se el més minim del què podrien pensar a Tokio—on h i ha amb tot
un govern al qual la confiança de l'emperador havia donat el poder—
i a l'estranger. Exigiren:
1. r La supressió de les activitats antijaponeses en tota la Xina.
2. " La consolidació dels antics emprèstits japonesos, la modificació
de les tarifes duaneres i , sobretot, el compromís de no augmentar-les.
3. ' L'abandó de tota idea de cercar un apoi prop de les puíxances
estrangeres contra el Japó.
4. ' Que la Xina tingui en compte l'oposició del Japó al projecte
d'emprèstit internacional.
5.* Que la col·laboració econòmica xino-japonesa comprengui el
Manxukuo.
6. è L'eslabliment a Peípíng (Peking) d'una administració sota la d i recció del general Huang Fu.
7. * Que el governador del Hopei sigui japonòfll.
8. è La supressió en tota la Xina de les camises blaves, organització
de combat devota del generalíssim Xiang Kai-Shek.

***

Georges Moresthe, el qual com a director del Journal de Shanghai
està en un primer pla per donar-se compte del que passa a Xina, féu
arribar, el 14 de juny, al Petit Parisién, del qual és el corresponsal, una
interviu d'un diplomàtic influent japonès, que aclara d'una manera
brutal el programa expansíonista nipó a Xina.
Què diu el diplomàtic japonès?
«L'exèrcit japonès ha resolt extirpar del Nord de la Xina tots els
ferments antijaponesos i fer d'aquesta regió, que restarà xinesa, una
zona d'influència japonesa. En conseqüència, ha decidit enviar al sur
del r i u Groc tots els funcionaris antijaponesos, començant pels generals
i llurs tropes, les quals, per altra banda, no eren de la província del
Hopei. Ha decidit suprimir totes les societats secretes. En resum, extirpar del Hopei a tots els nostres adversaris...
»Les noves autoritats que Nanking nomenarà a Peking, Tientsin i
Paoting Fu, en reemplaçament del consell polític, del consell militar i
dels altres funcionaris, qual destitució hem exigit, hauran de tenir l'aprovació del Japó, i nosaltres imposarem llur revocació, en el cas que ens
donem compte que intriguen contra nosaltres.»
I a una pregunta de Georges Moresthe, demanant si el Japó anava
a estendre la seva influència sobre les altres províncies del N o r d : el
Xahar, el Suíyuan, el Xansí í el Xantung, l'alt funcionari nipó respongué:
«La nostra acció actual està limitada a l'Hopei, però esperem que
'•es altres províncies del Nord seran portades aviat a la nostra esfera
d'influència...
»Hí volem establir sòlidament la nostra influència, sense rompre els
lligams que uneixen la Xina del Nord a Nanking. Ens serà suficient que
la Xina del Nord gaudeixi d'una certa autonomia.»
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* #*
La provincià de l'Hopei, sobre la qual els japonesos acaben d'establir
llur dret de control, per no dir l l u r protectorat, ocupa, segons Tsen
Shih-Ying, un geògraf xinès de reconeguda autoritat, una superfície de
140.526 quilòmetres quadrats. Les estadístiques publicades per l'administració de les duanes marítimes l i atribuïen, en 1931, una població
de 27 milions 952.932 habitants, en tant que les xifres avençades per
l'administració dels Correus xinesos són de 38.905.695. Essent considerable la diferència, s'hauria de considerar una quantitat mitja entre les
dues, tant més quan les estadístiques de les Duanes marítimes no tenen
en compte la població de Tientsin, la qual comprèn 1.387.462 habitants.
És, d e s p r é s de Xanghai, la ciutat xinesa més important. Una altra població considerable del Hopei: Peiping (l'antiga Pekín), la capital dels emperadors manxús. La seva població passa igualment del milió d'habitants.
Xantung, segona presa cobejada pels japonesos, té una superfície de
153.771 quilkmetres quadrats, i Xansi, 161. 842. Amb les vastes extensions
de les dues províncies mongols del Xahar (258.815 quilòmetres quadrats)
i del Suiyuan (304.058 quilòmetres quadarats), aquesta nova zona d'influència japonesa en Xina cobriria una superfície de més d'un milió de
quilòmetres quadrats. Amb el milió i mig de quilòmetres quadrats que
representa el Manxukuo i les seves dependències, els japonesos controlarien—en un temps no llunyà, diu el diplomàtic a que ens hem referit
abans—prop de la quarta part del que fou l'antic imperi xinès, o sigui,
per la indústria japonesa, una clientela de més de 110.000.000 d'individus, la quarta part exactament de la població total de Xina—clients als
quals temptaria el preu reduït dels productes manufacturats japonesos,
preu reduït apoiat en cas necessari per una pressió enèrgica i per l'eliminació, tan certa com deslleial, de la competència europea i americana,
que cada dia marxa més a la posta. — L . O.

FINALMENT S'HA FET LA PAU AL CHACO. — La iniciativa de les negociacions de pau ha vingut a la vegada de l'Argentina i de Xile. Però, molt
hàbilment, els iniciadors no s'han precipitat: havien de negociar primerament per tal de guanyar un cert nombre de països els quals reforçarien l'autoritat de la intervenció. Durant aquest període, el temps treballaria per l'èxit de llurs esforços; per una banda la S. de N . es convenceria cada vegada més de la seva impuixança, i no intentaria noves maniobres per assegurar-se la direcció dels debats; per altra banda, la fase
a la qual havien arribat les operacions militars semblava havia de persuadir els bel·ligerants de la inutilitat de tots llurs sacrificis.
És aquest segon punt que ha estat demostrat el primer. EmpeHits
per la imminència de l'obertura de les negociacions d'armistici, els dos
comanaments han fet tot el que han pogut per millorar les posicions dels
exèrcits abans de la pau.
Les darreres sis setmanes de combats havien demostrat que la guerra
de moviment acabada amb una guerra de posicions, que per avençar un

LES IDEES I ELS FETS

177

xic s'experimentaven pèrdues immenses i que tot avantatge era revocable poc després. Per a continuar la seva ofensiva caldria als vencedors
una transformació del seu armament, adaptat a les necessitats del terreny
nou que retrobarien si avancessin en Bolívia. Per a cercar la seva revenja, necessitarien els bolivians vençuts divisions fresques, les quals
han perdut i no poden recuperar-les. Esdevenia, doncs, força probable
que els Estats Majors no oposarien una resistència invencible als esforos pacífics de la diplomàcia.

* **

Per a la S. de N . era difícil resoldre aquest afer. Pronunciant-se contra el Paraguay, que no era l'agressor i era en canvi el vencedor de la
guerra, la S. de N . es condemnava a probar la seva autoritat descartant
del condemnat qualsevol concurs de l'estranger. I les nacions d'Amèrica
havien declarat que refusaven entrar en aquest sistema i associar-se a les
sancions, encara que aquestes sancions fossin solament de caràcter econòmic. Ginebra no podia establir un bloqueig. En la sessió de maig, el
sots-comitè del Chaco, el qual normalment hauria tingut d'entrar en la
via de les sancions respecte el Paraguay, rebel a la seva sentència, no
gosà comprometre's més i es contentà amb repetir les seves recomanacions, malgrat les censures dels intransigents, dels partidaris del Covena.nt sobretot, els quals haurien volgut empènyer la S. de N . a anar
fins el final de l'aventura.
Fou aleshores que, després de delicades negociacions, Saavedra Laraas, ministres d'Afers Estrangers a l'Argentina, invità a Buenos Aires
cinc estats per formar nna comissió interamericana que proposaria als
bel·ligerants entrar en discusió directa per a una treva. El Brasil, després d'haver-se fet pregar un xic, els Estats Units, Xile, Uruguay i el
Perú acceptaren. Es descartà la suggerència de sumar a aquest grup Estats com Colòmbia, Cuba i Mèxic. La mediació anava doncs a ésser conduïda per sis, el que era ben suficient.
Cal reconèixer l'abnegació, la generositat de tots els Estats que han
acceptat unir llurs esforços per la pau. Però en la rapidesa, la claretat
i el domini amb què ha estat tractat aquest afer, s'ha de veure l'efecte
d'una mà i d'un cap. Mà i cap pertanyen al canceller Saavedra Lamas,
qui acaba de classificar-se entre els grans diplomàtics d'Amèrica. Saavedra s'havia ja donat a conèixer com autor d'un pacte de no-agressió
panamericà que havia obtingut un gran èxit. Acabava encara d'obtenir
un nou gran prestigi quan la visita del President del Brasil a Buenos
Aires, afirmant l'amistat de les dues grans repúbliques del sur.

#**
Hom pot jutjar, per altra banda, el vigor de l'acció conciliadora empresa pels sis mediadors, els quals, el 12 de maig, enviaren la invitació
a la pau als dos bel·ligerants. A l'endemà, Buenos Aires rebia l'avis que
els ministres d'Afers estrangers de Bolívia i del Paraguay, els senyors
Elío i Riart, respondrien personalment a aquella crida. El 25, aquests
personatges arribaren, í el 28 s'enfrontaren. Els neutres els presentaren
condicions concretes de treva immediata i negociacions de pau. E l 9 de
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juny, aquestes condicions eren acceptades mútuament, i el 12, es canviaren les signatures. En f i . el 14 de jnny. sonava el «Pareu el f o o sobre
tota la Unia de combat.
Els adversaris no han doncs retlexionat més que dotze dies abans de
Jecidir-se. Sobre què han discutit aleshores amb els governs respectius?
Sembla que él nus de la dificultat era doble: d'una parí, cl Paraguay
reclamava garanties militars contra una represa de les hostilitats; d'altra
part, dubtava en acceptar la solmissió del fons del litigi a l'arbitratge,
en el cas que fracasessin les negociacions directes.
Els mediadors s'han limitat doncs a reduir aquests dos punts litigiosos. Han obtingut l'adhesió del Paraguay a l'arbitratge, a canvi de garanties militars que han reclamat a Bolivià, l'acceptació poc entusiasta
de la qual ha necessitat vuit dies.
En f i , el 9 de juny, s'ha arribat a l'acord. El mecanisme de l'acció
pacifica és el següent:
1. ' Els bclligerants signen una treva de dotze dies per negociar la
li de les hostilitats. Aquesta treva ha estat signada el 12; la batalla ha
estat interrompuda el 14. El 15, una comissió militar neutra ha començat
els seus treballs a la Villa Montes per determinar exactament les posicions dels adversaris i operar la separació dels llocs de vanguàrdia.
2. " Vint dies després de la signatura ha d'intervenir la ratificació
dels dos Parlaments en causa.
3. ' Noranta dies després de la signatura, la desmovilització ha
d'ésser realitzada, per etapes successives, reglades per la Comissió dels
neutres, fins que cadascun dels Estats no tingui més que 5.000 homes
armats. Durant aquest temps i per tota la durada de les negociacions.
Paraguay i Bolivià es comprometen, sota control, a no comprar armaments ni provisions de guerra; signen igualment un pacte de no-agressió.
4.1 L'armistici és transformat en estat de pau per l'obertura de negociacions directes, a Buenos Aires, per la reglamentació a fons de la
qüestió territorial. Si aquestes negociacions reeixeixen, aleshores es signarà un tractat de pau. En cas contrari, s'arriba al cinquè punt del
sistema.
5.* Arbitratge. En el cas que l'entesa per negociacions directes fos
impossible, les dues parts accepten posar fl al conflicte per l'arbitratge
del Tribunal Internacional de La Haya.

* **

Quan hom compara aquestes condicions, acceptades pel Paraguay,
amb les de Ginebra, les quals refusa, hom veu tot seguit que la més
sensible diferència està en l'ordre psicològic. El que volia obtenir
Asunción de la seva victòria, era la garantia que el seu adversari no
s'aprofitaria de la pau per reorganitzar-se i reprendre la batalla. Quan
la S. de N . l i donava la seguretat, amb l'aval de Finlàndia i Austràlia,
el Paraguay continuava tement-ho tot. Però la garantia dels seus veïns
immediats té un altre valor als seus ulls; el tranquilitza. Els socors
contra una nova agressió són immediatament entorn d'ell.
En segon lloc, l'acord no reprodueix l'absurda clàusula de la retirada mútua establerta a Ginebra. Les posicions militars actuals són
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garanties als dos bel·ligerants. Són, per altra banda, perfectament dibuixades per la lògica estratègica. La línia del front surt de Villa Montes
i segueix la ruta d'aquesta vila fins a Santa-Cruz. Esdevé doncs la Unia
d'armistici. És probable i desitjable que els neutres la faran ocupar per
destacaments internacionals i que es farà recular els llocs de vanguàrdia
dels adversaris de les dues bandes d'aquesta ruta. Tals són les garanties
de satisfaccions substancials obtingudes pe! Paraguay entre Ginebra i
Buenos Aires.
Vol això dir que l'acord del 12 de juny sigui perfecte i que no presenti perills de conflictes ulteriors? Sens dubte, no. Puix si tot sembla
ben previst en les negociacions directes, es retroba la confusió anterior
en ía convenció d'arbitratge. Hom sap que el Tribunal de La Haya no
accepta jutjar una diferència fins i tant que està definit l'objecte del
litigi. Totes les dificultats del passat han vingut del fet que els dos
adversaris no han pogut posar-se mai d'acord sobre la part del Chaco
que resta per repartir. Aquesta vegada encara, l'aire del litigi no està
determinat. Això pot comportar llargs i perillosos debats.
En f i , puix que aquest recurs a La Haya sembla bastant insegur és
sobre el mateix que es dirigirà el dels adversaris interessats en fer fracassar la negociació. Impedir, per la intransigència, l'èxit de les negociacions directes, constatar després la impossibilitat d'un acord per a
sotmetre's a l'arbitratge, és tornar novament a la guerra. Caldrà doncs
vetllar per tal de descoratjar aquesta maniobra, vingui d'on sigui, i el
mitjà més segur que això serà el control d'una desmoviiltzació rigurosa
i del no-rearmament.—L. 0.

EL JAPÓ I EL PENSAMENT PANASIATIC. — Llegim a la cReichspost» de
Viena que amb motiu de l'aniversari de la proclamació de l'Estat manxú
fou fundada una «Great Asiàtic Society» (en japonès: Dai Ajia Kiokai).
Dirigeix aquesta societat un consell d'Administració format per 10 membres, ajudats de 17 altres consellers i 19 secretaris, tots ells japonesos,
lot i que la societat vol basar-se en fonaments panasiàtics. Entre els consellers h i ha diversos generals i almiralls, el ministre d'afers estrangers,
el president del Senat i d'altres personalitats oficials, la qual cosa palesa la concordança dels objectius d'aquesta Lliga amb les intencions
dels governants del Japó. Segons els seus estatuts, aquesta societat pretén imposar «esperit asiàtic» als burgesos japonesos, inculcar-los llurs
obligacions vers tots els països de l'Asia, propagar a l'Asia la civilització
japonesa, i estudiar també les possibilitats d'extensió del comerç japonès cap a l'Àsia occidental. La primera memòria anual de la societat assenyala la fundació de l'Estat manxú com al primer pas vers una revolució mundial, que per la força dels seus efectes ultrapassarà la revolució francesa i la russa. A més de l'Estat manxú, diuen, que haurien
d'ésser fundats encara tot un rengle d'Estats vasalls japonesos. El sentit d'aquesta política és foragitar els europeus d'Àsia i assumir el càrrec
de dirigents quan es realitzi la unió dels països asiàtics. Els destins del
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món, segons ells, en l'esdevenidor no seran ja determinats per petits
Estats nacionals, ans bé per grans formacions continentals: Paneuropa,
Panàsia, Panrússia i el territori Pananglo-saxó. Aquesta societat desplega un viva activitat. Durant el curt temps de la seva existència ha
organitzat ja 5 congressos fortament concorreguts i ha fundat 5 sucursals a l'estranger. Una de les seves fundacions principals és la Lliga
«La jove Àsia», el primer congrés de la qual tingué lloc a Toquio. Prengueren part en les negociacions delegats de l'índia, de Birmà, Afgap.istan, de Turquia, de Pèrsia. Siam, Indoxina i Xina, com també 6 ministres japonesos en servei actiu, el general imperialista Araki, i altres
personalitats oficials. Tots els oradors van estendre's en violentes acusacions contra els europeus i exigiren l'antiga llibertat pels pobles asiàtics. Un participant de l'índia demanà l'ajut del Japó per a la Uibcració de la seva pàtria del domini anglès. Un general japonès p r o n u n c i à
la paraula final, sostenint que totes les guerres del Japó havien estat originades pel desig d'aconseguir la justícia per Àsia. — L I . S. Sp.

LES ELECCIONS TXECOSLOVAQUES. — Finalment han tingut lloc les temudes eleccions txecoslovaques, temor que naturalment era exclusiu
dels partits governamentals, puix que — segons el joc de la mecànica
parlamentària — era lògic que aquests es desinflessin en profit dels
partits de l'oposició. Altrament, també era lògic que els esdeveniments
d'aquests últims anys als països veïns i singularment a Alemanya, reflectissin sobre una gran massa de la població i principalment en les
minories nacionals estretament lligades amb els estats veïns.
Tot es féu per detenir el progrés d'Henlein i del seu partit, el Sudentendeutschen Heimat Front (S. H . F.). Es plantejà la qüestió de si
hauria manera de prohibir-lo, de la mateixa forma que havia estat prohibit, farà aviat dos anys, el partit nacional-socialista. El govern txecoslovac ha preferit no abordar la dificultat de cara. S'ha limitat a prohibir l'ús del mot Front, que Henlein ha reemplaçat immediatament pel de
partit. En segon lloc, Praga ha autoritzat el partit nacional alemany,
que havia estat prohibit al mateix temps que el partit nazi, a reprendre la seva activitat i a presentar el candidats. El govern esperava aixi
dur la diivsió entre els partidaris d'Henlein. Per altra banda, el partit
dels agraris alemanys, dirigit pel ministre Spina, feia el que podia per
defensar les seves posicions, en tant que els marxistes menaven una
ofensiva contra Henlein, alimentada per poderosos mitjans financers.
A l'exterior, el doctor Bénès, q u i havia estat per l'acord francosoviètic un agent tan actiu com interessat, s'apressava a concloure amb
Moscú un tractat del mateix gènere. Aquest acord era doblat d'una
convenció aèria, i un viatge del doctor Bénès a Moscú té de coronar
pròximament aquestes manifestacions del que hom ha pogut denominar,
pmb certa raó, el panslavisme d'esquerra.
El que valien totes aquestes precaucions, tots aquests càlculs, el resultat de les eleccions del 19 de maig ens bo d i u . Vé a demostrar davant
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tots els ulls, la friabilitat de l'Estat txecoslovac, tal com ha estat creat
pels tractats de pau.
S'ha de notar primerament un fracàs sensible que ateny el senyor
Bénès personalment. El seu partit, els socialistes nacionals, perd quatre
llocs. No seran més que 28 en cl proper Parlament. És difícil deixar de
pensar en el destí del partit popular en Alemanya, l'èxit i la influència
del qual no estaven fels més que del valor personal del doctor Stresemann. Desaparegut, el descens fou ràpid i no tardà en degenerar en
desfeta. És la falla d'aquests partits creats únicament a mida d'un home
i en els quals els interessos exerceixen sovint el paper de doctrina.
Pel contrari, els dos partits txecs de tendències netament feixistes
guanyen cinc llocs. Llur èxit és particularment important a Praga, on
han reeixit a agrupar nombrosos elements joves, tant entre els estudiants com entre els empleats i els obrers. Amb un total de 23 llocs, no
estaran lluny d'igualar el partit del doctor Bénès, l'ortodòxia del qual,
liberal, democràtica i parlamentària no l'ha salvat del descrèdit, com
hem vist.
El partit populista de Mgr. Hlinka augmenta en 3 el nombre dels
seus diputats, que assoleixen el de 22. Si hom afegeix els nou diputats
magiars-alemanys d'Eslovàquia, és fàcil donar-se compte que les tendències autonomistes, molt clarament centrífugues pel que respecta a Praga, han adquirit un vigor nou pel fet del descontentament que regna
u Eslovàquía í Rússia subcarpàtica, descontentament que encara molt
recentment s'ha traduït per greus desordres.
P e r ò , com era d'esperar, el fet més destacat està constituït per l'èxit
d'Henlein. 44 diputats, 1.250,000 vots, sembla que les seves més optiRiistes previsions hagin estat assolides, si més no excedides. Certament,
la seva propaganda estava superiorment organitzada; No mancaren n i
autos n i músiques. Un avió enterament metàl·lic estava també a la seva
disposició. Però els seus adversaris han fet igualment el que han pogut.
Els marxistes, en particular, tenien l'apoi moral i material dels caps
social-demòcrates alemanys refugiats a Praga i dels capitalistes jueus
que troben en Henlein una sospitosa tendència hitleriana.
Abandonat per uns quants dels seus caps i per molts joves, el partit
agrari de Spina no t i n d r à més que 5 diputats, en lloc de 12. Els cristians-socials del doctor Hilgenreimer perden vull llocs. No tindran més
que 6 diputats sobre els quals és molt probable que el poderós grup
d'Henlein exercirà una perillosa atracció.
En quant als marxistes, els aires de bravura de llurs periòdics, l'apoi
de la internacional proletària i altres romansos, no els han preservat
d'una desfeta aclaparadora. Perden 10 llocs dels 21 que tenien, i no seran més que un petit grup a remolc del partit comunista txec, que conserva els 30 llocs de q u è disposa.

* **
L'èxit d'Henlein és, doncs, complet. El triomfador ha tingut l'habilitat d'enviar immediatament al president Masaryk un telegrama assegurant al vell home d'Estat el respecte i la veneració del partit alemany
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dels Sudeslans. Les fortes personalitats del doctor Bénès i sobretot del
president Masaryk han permès fins el present a l'Estat txecoslovac de
fer figura. Però l'anvers de la decoració comença a ésser massa visible,
i els fundadors de Txecoslovàquia hauran de resoldre problemes posant
en joc la pròpia vida del seu Estat.
L'èxit d'Henlein ha estat saludat amb entusiasme per la premsa del
Reich. Una vegada més, l'exemple corre el risc d'ésser contagiós, i el
nazisme veu obrir-se davant d'ell, a Txecoslovàquia, perspectives excepcionalment favorables.
El triomf d'Henlein no té, en efecte, més que un aspecte alemany,
un aspecte «racista». Creiem que h i ha un abast més general sobre el
qual és indispensable cridar l'atenció. Les maniobres del doctor Bénès
amb el govern de Moscú no ban molestat en absolut els comunistes
txecs. Han augmentat inclús notablement la xifra de llurs vots. Si el seu
grup no esdevé més puixant al Parlament, això és degut únicament al
fet que en els Sudeslans, Henlein ba suscitat dificultats als marxistes,
comunistes compresos.

* **

Aquest resultat inesperat
nació de Txecoslovàquia en
pensarà al Reich del recent
feia uns mesos, girava en
U. R. S. S. — L . O .

produirà—forçosament—canvis en la inclimatèria exterior. E l triomf d'Henlein comtraspàs del mariscal Pildsudsky que, des de
l'òrbita de la politica nazi, per odi a la

LA DESFETA DELS COMUNISTES XINESOS. — La premsa amiga de la I I I Internacional i especialment la francesa, puix que la que es publicava a
la nostra terra està actualment suspesa, ens ha servit últimament l'anunci de grans victòries dels exèrcits comunistes en l'Extrem-Orient.
Tan aviat els portantveus del Kremlin senyalen «els èxits de l'exèrcit
roig xinès en el Sud-Oest, en el Centre i el Nord» com anuncia que ha
«conquistat vint cantons en aquests últims temps», com que ha envaït
el Yunnan.
En realitat, el que ha de sobresortir d'aquests butlletins de victòria,
no és l'orgull del triomf, sinó el sentiment de la por, puix que els triomfadors de L'Humanité són, simplement, modestos fugitius i els famosos
exèrcits roigs xinesos, destacaments de tropes que cerquen la salvació
en llur extrema mobilitat.

* *«

Al mateix temps que celebra els magnífics èxits dels exèrcits roigs
xinesos, L'Humanité s'espanta d'«una intervenció armada franco-anglesa
contra els Soviets xinesos». «Es confirma, escriu, que F r a n ç a està preparada a intervenir militarment en el Yunnan contra l'Exèrcit roig xinès»
i fa una crida als treballadors de l'Occident i de França per impedir
aquesta abominació. Naturalment que els treballadors conscients i organitzats no impedirien res, només que es posessin a reflexionar un
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xic. I en aquest cas es farien aquesta simple pregunta: ^en quina circumstància una intervenció militar francesa podria produir-se?
En cas d'èxit dels comunistes xinesos i de llur instal·lació al Yunnan?
En tant que la vida i les propietats dels francesos no es trobessin en per i l l , França no tindria cap raó per a intervenir. La lluita que mena el
govern de Nankin contra els comunistes és un afer d'ordre purament
interior.
F ó r a diferent en cas d'una derrota radical de les forces comunistes.
Perseguides per tot arreu, podrien replegar-se vers la frontera indoxina
i cercar, aquesta vegada, la salvació, no ja en la fugida que seria impossible, sinó darrera les maleïdes baionetes imperialistes franceses. Sense
cap dubte que França no fallaria a les obligacions internacionals que l i
imposarien les circumstàncies, però no permetria tampoc que les tropes
roges xineses es reconstituïssin sobre el seu territori, i procediria a un
desarmament general. És contra aquesta perspectiva que s'aixeca per
anticipat L'Humanité?
Responem sense dubtar afirmativament. L'Humanité, que sap molt
bé a què atenir-se, té por d'un anorreament total de les forces roges i
pren les seves precaucions en conseqüència.

# # *
La invasió del Yunnan per les tropes comunistes — que el telègraf
ens senyalà en la segona quinzena d'abril últim — no és el fet d'un
exèrcit victoriós que vol estendre les seves conquestes o explotar les
seves victòries. Després d'esforços meritoris i sostinguts, el general
Xiang Kai-Xek, generalíssim dels exèrcits de Nankin, ha reeixit a reconquistar, a finals del 1934, la província del Kiangsi, que durant set anys
havia estat la base de la república soviètica de la Xina central, i considerada com inexpugnable. L'exèrcit comunista del Kiangsi, fort durant
un temps de més de 350,000 homes, es dividí, per escapar més fàcilment
a la pressió de les tropes governamentals, en diversos grups d'importància desigual. Una de les principals fraccions que comprenia 50,000 fugitius, arribà per primera vegada, en febrer últim, al Nord del Yunnan.
Seixanta mil homes, sota la direcció del Hsu Hsiang-Xen, es precipitaren en el Szexuan septentrional i en el Sud del Xensi. Una columna de
20,000 homes arrasà el Hunan septentrional, disposant com punt d'apoi
de Tayung. Altres bandes, compostes de dos a tres m i l homes, es dispersaren en totes direccions, seguides per les forces governamentals, però
saquejant i assassinant a llur pas.
No disposant ja d'artilleria, posseint tot el més un cert nombre d'amelralladores, les tropes comunistes circulen amb rapidesa per allà on
les forces governamentals, carregades de tot el material modern, no es
desplacen més que amb molta lentitud. Sens dubte que com llops afamats, lluiten amb coratge quan l'atzar dels encontres els posa bruscament cara a cara amb les forces governamentals.
I sobre un territori extens, desprovist no solament de mitjans de
comunicació, sinó també de vies de penetració, set-cents m i l homes
aproximadament persegueixen des d'últims del 1934 a altres dos-cents
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mil que no volen deixar-se agafar. Per tal d'escapar millor al cèrcol
adversari, aquests dos-cents m i l perseguits s'han dividit en nombroses
fraccions. Una veritable guerrilla té lloc actualment. Així, en tant que a
Kweixow s'opera un acumulament de tropes governamentals, un descens comunista té lloc a alguns centenars de llegues de distància. És el
que explica l'actual invasió roja del Yunnan, que és la conseqüència de
persecucions continuades, de retirades oportunes, de marxes i contramarxes forçades.

«**

El general Xiang Kai-Xek, el qual ha donat ja moltes proves del seu
sentit polític, acaba d'adreçar als diversos generals encarregats de perseguir les columnes comunistes, instruccions que demostren, una vegada més, la seva clarividència. Els recomana que tractin amb humanitat
els soldats comunistes que caiguin en llurs mans. Aquests soldats, després de tot, diu, són xinesos, i , en general, camperols analfabets i pobres gents que han seguit els dirigents sense discerniment de cap classe. Prohibeix tota brutalitat. Hauran d'establir-se camps especials en els
quals seran tractats amb benvolença. Aquells que es l l i u r i n amb llurs
armes, rebran, a més, una gratificació. Aquesta promesa pot fer somriure,
però és d'una suprema habilitat, puix que permetrà generalitzar, en un
temps m é s o menys llarg, el desarmament de les tropes comunistes que
es troben en la impossibilitat d'avituallar-se.
Si els soldats comunistes sabessin que no solament serà respectada
la seva vida, sinó que a més seran tractats amb humanitat i tindran
aliment abundant i sà, la campanya contra l'exèrcit roig xinès acabaria
ben aviat.
I el combat finiria per manca de combatents.
Restarà encara a dilucidar quines forces poden retolar-se tropes regulars i quines altres són únicament i exclusivament escamots de bandits, que s'aprofiten de la incertitud de la guerra per a cometre atropells de tota mena. — L. 0.

EL DISCURS AL MÓN DEL CANCELLER HITLER. — Després de l'estridència
del Reichsführer que eixordà el món repudiant obertament les clàusules
militars del Tractat de Versalles, no s'havia produït cap altre fet a Alemanya que fos susceptible d'una repercussió tan forta — en tot el món —
com el darrer discurs d'Hitler.
El discurs d'Hitler presentava les següents característiques lògiques:
Es situa enmig del gran esforç diplomàtic desenvolupat per Londres, P a r í s i Roma des del mes de gener últim, i del qual Pierre Laval
pren sovint la direcció amb energia, habilitat i un sentit positiu de les
realitats actuals.
El discurs d'Hitler s'ha pronunciat després la signatura de l'acord
franco-soviètic i el viatge a Moscú que han tingut, un í altre, repercussions molt desfavorables en Alemanya.
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EI discurs d'Hitler, i és aquest punt que quasi no ha estat posat en
clar, intervé després d'una variació psicològica força real en les relacions franco-poloneses, gràcies a les explicacions donades francament
per Laval a Beck, tant sobre l'abast del pacte franco-soviètic com sobre
la direcció de la seva política estrangera.
Dit això, creiem poder afirmar que el discurs del F ü h r e r ha estat
molt més conciliador que hom podia esperar. En tot cas, comporta un
cert nombre d'explicacions absolutament netes, a les quals convé no refusar el mèrit de la franquesa i de la claredat.
No insistirem sobre aquest desenvolupament, ja conegut, que constitueix una clàusula d'estil i que es troba en totes les expressions de la
política exterior del I I I Reich, com ja s'esdevenia abans l'adveniment
del nacional-socialisme.

***

Per contra, no s'ha de negligir la critica extremadament vigorosa de
la solució guerrera desenvolupada per Hitler mateix. Convé inclús subratllar que aquesta critica és tan més forta quan no s'expressa com en
el temsp d'Aristides Briand per una mena de demagògia fàcil («Enrera
els canons... enrera les ametralIadoresU—El ram d'olivera, etc), sinó
que s'apoia sobre arguments realistes.
Hitler oposa, en efecte, la concepció nacional-socialista a les concepcions del calvinisme burgès i a l'internacionalisme marxista. «Tota
guerra de conquesta, diu, afebleix a la llarga al propi vencedor... La
sang que s'ha vessat sobre el continent europeu durant 300 anys, ha
estat en va (per cadascun dels Estats presents)... Cada guerra devora en
primer lloc els millors de la nació... Per augmentar els habitants d'una
nació, h i han altres mitjans més naturals i més simples; per exemple,
una política social sana. S'obtindrà aixi, en uns quants anys, més i n fants de la pròpia raça que una guerra no faria guanyar d'homes estrangers.»
Hitler invoca també el programa de treball gegantí del règim nazi
que necessita un llarg període de pau. I afegeix: «Sí s'objecta que la
pau és solament el desig dels caps, jo responc: Això és suficient, puix
els pobles no han desitjat mai la guerra.»
Una altra objecció. Això no són altra cosa que assegurances... Valen
més les signatures de pactes col·lectius... El F ü h r e r replica: Aquestes
signatures no són altra cosa que assegurances. Les declaracions pacífiques del I I I Reich tenen més significació que les signatures que podria
donar en aquest ordre de tractats.

** *

A aquest respecte Hitler recorda sobretot i afirma novament la seva
declaració solemne, segons la qual, després del retorn del Saar al Reich,
cap exigència territorial no serà posada per Alemanya a França.
Aquesta «contribució a la pau» és encara precisada en un sentit
satisfactori per F r a n ç a . Hitler no nota, en efecte, que aquesta declaració «implicava una renúncia a l'Alsàcia-Lorena, país pel qual hem fet
dues gran guerres». I afegeix: «Volem per la nostra part fer tot el que
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calgui per arribar a una pau i una amistat veritables amb el poble
francès».
Per dues vegades, en el curs dels seus desenrotllaments, el F ü h r e r
repetí aquestes declaracions.

* #*

Això no és tot. Hitler ha fet, en aquest ordre d'idees, un pas més.
No solament ha enunciat una declaració anàloga en favor de Polònia, Estat que reconeix i pel qual, <en qualitat de nacionalista, experimenta una plena comprensió», sinó que en la sèrie dels tretze punts
que resumeixen el seu discurs, Hitler ha inserit aquest (número 2):
«El govern del Reich, per causa de la no-execució dels compromisos
de desarmament pels altres Estats, s'ha deslligat dels articles del tractat
que constituïen un pes unilateral i una discriminació de la nació alemanya. Però declara solemnement que les mesures que ha pres es l i m i ten exclusivament als punts que discriminen el poble alemany. Per
contra, està convençut que els altres articles referents a la vida internacional, compreses les clàusules territorials, no poden ésser denunciats
unilateralment per cap puixança, i que, per conseqüència, són respectats
per l'Alemanya.»
Aquesta vegada, doncs, el Tercer Reich es compromet a no discutir
a la força cap frontera. No és aquest un èlement nou? <A Varsòvia, Laval
i Beck, examinant les condicions en les quals podrien acordar-se les negociacions entre F r a n ç a i Alemanya, havien constatat la necessitat d'una
declaració d'aquesta mena. Heus aci que ja està fet.»

***

El F ü h r e r ha criticat fortament la política dels pactes col·lectius d'ajut mutu.
Deixem de banda, també, la part històrica. Hitler refusa naturalment
la responsabilitat del rearmament i del gest del 16 de març (denúncia
unilateral per Alemanya de les clàusules militars dels tractats) sobre els
ex-aliats i sobretot sobre França. És més útil aturar-se en les seves apreciacions de la situació de fet actual i dels mètodes aplicats per intentar
posar remei.
El Tercer Reich és hostil als pactes generals d'assistència mútua i al
famós principi de Litvinoff sobre la indivisibilitat de la pau, p e r q u è
considera que «quan més es multipliquin els compromisos internacionals sobre aquesta base, més difícil esdevindrà localitzar un conflicte,
inclús de mínima importància.» En resum, prenent en la seva acepció
integral la tesi cara al difunt Lluís Barthou, i a la diplomàcia soviètica,
Hitler estima que generalitzaria la guerra, en lloc de suprimir-la. En
conseqüència, refusa posar el poble alemany en una direcció que podria conduir-lo «a donar la seva sang... per interessos estrangers... i en
conflictes en els quals no tindria res que veure.» Hitler no vol pas «vendre el seu poble» assumint semblants responsabilitats. Anant fins el final
del seu pensament, sense cap dubte, afegeix: «Fóra potser més útil a la
causa de la pau, en el cas que es declarés un conflicte, que el món es
separés tot seguit dels bel·ligerants que no pas obligar-se per contracte
a comprometre les seves pròpies armes en ei conflicte.»
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Hitler, arribant a l'extrem d'aquesta tesi de no-intervenció, provocarà evidentment objeccions anàlogues a les que oposa a la tesi integral
dels pactes col·lectius. Si aquesta pot provocar, per la intervenció obligatòria en tots els conflictes, una conflagració general, la tesi hitleriana podria igualment facilitar la guerra. A més, referint-se a la tesi de
Mein Kampf, sobre l'empenta vers l'Est, i revelant en el present discurs
el passatge que assenyala més particularment els inconvenients d'un
pacte oriental d'assistència mútua, hom podria sospitar que el F ü h r e r
es reserva la possibilitat de crear un conflicte d'aquesta banda, sense
córrer el risc d'intervencions estrangeres.
I així podríem seguir admirant la magnifica peça de l'oratòria germana, que retorna al Reich les simpaties de països que se n'havien allunyat últimament. — L . 0.

PILSÜDSKI, HEROI DE LLEGENDA. — El pas d'un grup de congressistes
polonesos per Espanya, ens ha permès constatar la veneració que tot
Polònia sentia per la figura del seu alliberador, el mariscal Pilsüdski.
Ple de flebleses i d'odis, ningú no l i nega la glòria d'haver estat en la
primera fila dels qui preparaven la resurrecció del seu país. És de la
mateixa categoria dels Sobiski, els Poniatowski i els Kosciousko. I és
en la cripta del Wawel, prop de Cracòvia, que l'heroi reposarà, al costat
dels Jagellons que feren gran i forta la Polònia.
Un cos atlètic, un front poderós, uns ulls d'acer, una boca voluntariosa, llargs bigotis caiguts, una barba accentuada, tal era la fisonomia
imposant d'aquest home, el qual, nascut en una família noble de L i tuània, es féu socialista abans d'esdevenir dictador, lluitant contínuament, primer com revolucionari, i com director d'exèrcits després.
Figura estranya, en veritat, la d'aquest home implacable, que hom
anomenava l'savi», el qual tenia inspiracions de geni i irreflexions
d'infant, a la vegada un superhome i un feble. La regla comuna amb la
qual es mesuren els humans no l i era aplicable. La posteritat no servarà segurament més que un sol fet: sacrificà tota la seva vida en la
defensa de la pàtria. En una època mancada de grans figures, fou gran.
Deixa en el seu país un buit que no es podrà omplir fàcilment.

* #*

Hi ha diverses etapes en la seva vida. La més ingrata fou la de la
seva joventut. Nascut en 1867, prop de Wilna, on la persecució russa
havia estat particularment dura, es penetrà, des de la seva primera i n fantesa, de la grandesa del seu país que tres puixances havien desmembrat. Resolgué consagrar la seva vida a mantenir ardenta, en el cor dels
seus compatriotes, la flama del record, a fi que a la primera ocasió
favorable la Polònia pogués renàixer. És l'època heroica dels complots
i de les fulles clandestines. És també l'època dels empresonaments i les
deportacions a les planúries gelades de la Sibèria. Pilsüdski h i compromet la seva salut, però trempa la seva ànima. A l'escola de l'opressió, adquireix aquesta màscara feta de misteri, de duresa i . d'obstina-
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ció que ja no l'abandonarà. Aprèn, també, a compadir els que sofreixen.
Les seves penes havien de rebre recompensa quan es declarà la guerra. 4N0 era aquella la «guerra alliberadora dels pobles» per la qual havia sospirat Mickiewicz en les Lletanies del Peregrí? Calia que Polònia es manifestés, que lluités per la seva resurrecció, puix que si no ho
feia, seria oblidada quan vingués la pau. Situació per altra banda cruel
per tots aquells patriotes polonesos repartits entre els tres imperis que
anaven a trossejar-se entre si. Es conta que una tarda, sobre una de les
riveres del Bzura, després d'un tiroteig intens, un vell cant polonès
s'elevà de les trinxeres alemanyes: «Implorem la teva protecció, oh
Senyor!» Eren els camperols polonesos, esdevinguts soldats alemanys,
que el cantaven. Tot just havien acabat, quan de les trinxeres russes
s'enlairà el mateix cant. Eren altres camperols polonesos, portant l'uniforme rus, que responien a llurs germans de raça als quals un desti
tràgic havia fet enemics.
Pilsudski havia escollit Àustria per formar les seves «legions», car
era l'únic pais que l i ho hauria permès. A i x i , doncs, hagué de combatre
contra Rússia i a collocar-se al costat dels imperis centrals. Però se servi
d'ells molt més que no els servi. Al mes de maig del 1916, les autoritats
alemanyes oferiren creus de ferro a alguns oficials polonesos. Aquests
les refusaren'amb aquesta orgullosa resposta: «No és la vostra causa que
servim; és la causa de Polònia i és el nostre pais que ens recompensarà.» Les legions, per altra banda, havien de retirar-se del combat molt
aviat, puix que Alemanya refusà mantenir la promesa que havia fet de
restaurar efectivament Polònia. 1 Pilsudski prengué el camí de la fortalesa de Magdeburg.
En el bell llibre que acaba de consagrar a Pilsudski Paul Bartel,
editat per Plon, repeteix aquestes paraules pronunciades pel futur mariscal a Paris en març del 1914: «La guerra ve. La nostra independència no podrà aconseguir-se fins i tant que els russos hauran estat desfets pels austro-alemanys, i aquests pels francesos.» És això el que arribà. L'imprevisible es produi. Polònia pogué renàixer, però no ressuscità com Pilsudski ho hauria desitjat. Aquest hauria volgut que fossin
creats tres Estats-tampons a les fronteres orientals: Lituània, Rússia
Blanca, Ukrània, el que hauria estat molt lògic. La història i la geografia estan a favor d'aquesta tesi. Però no obtingué satisfacció. No fou fins
a 1923, després d'una guerra particularment dura contra els Soviets—
hom sap que aquests arribaren fins les portes de Varsòvia—que foren
fixades les fronteres orientals de Polònia. La major equivocació fou
certament no haver units des del 1919, la Polònia i la Lituània, les
quals, a través dels segles, havien fet plegades llur fortuna.

•**

Vinguda novament la pau, el mariscal es dedicà a l'obra de reconstrucció del seu pais. Un moment cap d'Estat, preferi ben aviat el rol
més discret, però igualment important, de dictador ocult. Quan trobava oposicions massa fortes, les destruïa sense pietat. Ningú no ha
oblidat el 12 de maig del 1926, durant el qual marxà sobre Varsòvia
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davant les seves tropes, i s'apoderà del palau presidencial i dels m i nisteris. Tothom pensà que desitjava jugar un rol oficial de primera figura. Però s'equivocaren. Pilsudski volia simplement depurar els medis
polítics de certs homes que considerava nefastos. Però refusà la presidència de la República. No acceptà més que el ministeri de la Guerra i
la Inspecció general de l'exèrcit. Durant nou anys exactament (per una
curiosa coincidència ha mort el 12 de maig) Pilsudski ha dirigit els
destins del seu país des del palau del Belvedere com dictador que rarament es deixava veure, si bé era ben coneguda la seva totpoderosa i n fluència.
Comprenent que les seves forces l'abandonaven, resolgué, fa uns
quants mesos, dotar el seu país d'una constitució en la qual el poder
executiu gaudiria d'una autoritat gairebé sobirana. I això a fi de impedir
els desbordaments d'una parlamentarisme irreflexiu, per tal que Polònia
no corregués novament cap a la ruïna, com en el segle xvm, per la seva
pròpia falta. Aquesta constitució acaba d'entrar cn vigor. El poder està
actualment en mans del president Moscicki, un gran savi, ponderat i
respectat. Per altra part, han estat anomenats, immediatament després
de la mort del mariscal, dos generals que semblen tenir la confiança del
país, per ocupar els càrrecs de ministre de la Guerra i Inspector general
de l'exèrcit.
L'esdevenidor ens dirà sí l'oposició bastant forta que existia contra
el règim precedent aixecarà el cap. És d'esperar que no. Puix que d'ara
endavant no es tractarà més de dictadura, sinó d'un règim autoritari
que és necessari en un pais jove, format en diverses escoles, tan nefastes
les unes com les altres, i el qual necessita tranquil·litat. Importarà a
aquells que desempenyín els llocs de comandament de tornar progressivament a mètodes més suaus, i als altres de no complicar la tasca dels
qui tindran la responsabilitat de governar en un període particularment
crític per l'Europa.
S'ha dit que la política estrangera de Polònia no canviarà. És probable. Però podria succeir que emprés mitjans més complicats. Potser
que l'aliança franco-polonesa reprenguí el seu antic vigor. El mariscal
ha mort el mateix dia en què Laval abandonava Varsòvia per anar a
Moscú, després d'una estada de vint-í-quatre hores. Malgrat certs comentaris de premsa, no se sap si aquesta visita haurà disípat tots els malentesos que s'havien produït en les relacions mútues.
Polònia no ha vist sense disgust l'aproximació de França amb els
Soviets. Puix una de dues: o el pacte té una aplicació í l ' U . R. S. S.
ha de prestar el territori polonès per anar contra Alemanya — el que a
cap preu no es vol a Varsòvia — o no té cap utilitat, i en aquest cas no
es comprèn quin ha estat l'interès que ha mogut a signar-lo. Per altra
banda, el pacte germano-polonès del 26 de gener del 1934 subsisteix, el
qual ha provocat a França una viva emoció. S'ha de dir que ni l'un ni
l'altre d'aquests acords està en contradicció amb el pacte de la Societat
de Nacions. Però hauria estat molt més senzill per als dos països atenirse a llur tractat del 1921-1925 i reforçar-lo.
Tots aquests factors i altres que escapen a la penetració d'aquest
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article, empenyen a França i al Reich a fer esforços desesperats per
atraure's els nous governants de Varsòvia a la respectiva política d'influència. — L. 0.

LES ELECCIONS IUGOSLAVES. — El 5 de maig el reialme dels serbis,
rroates i eslovens ha estat teatre de les eleccions preparades í realitzades sota la direcció del cap del govern Jovtitx, hereu del pensament del
rei Alexandre, cl ciual anima des de fa sis mesos una evolució que tendeix a activar el retorn de la vida política a la norma parlamentària
i a la confrontació dels partits. El sobirà assassinat, ha merescut davant
la Història el nom d'Alexandre l'Unificador. Hauria o no aprovat l'audaç i ràpida evolució del seu ministre, el qual ha abandonat el sistema
del partit nacional únic per lliurar a la competència de les fraccions
una part de la seva antiga llibertat? El rei ha mort sense deixar al seu
país intentar aquesta aventura. Certament, Alexandre I havia manifestat diverses vegades el seu desig de menar els elements sans de l'oposició en els quadres de la vida política activa; sembla que havia aconsellat l'eixamplament de les bases del govern. Però aquests avenços havien estat refusats per la intransigència de l'oposició; el rei hauria volgut
oferir carteres a personalitats; no s'ha provat que desitjava el retorn
dels partits contraris a la Sknptxina.
Sense pretendre que Jevtix ha ultrapassat els projectes liberals del
rei, s'ha de reconèixer que en convocar les eleccions legislatives, segons
regles molt diferents a les dels escrutinis precedents, ha fet una innovació, i que el bell títol d'intèrpret del pensament del rei, que tan legítimament se l i havia donat fins a començaments d'any, pot ésser, des
d'aleshores, posat en dubte o reservat. Les eleccions de maig no pertanyen ja a la política alexandrina, sinó que revelen concepcions personals de Jevtitx.
Molts serbis, sens dubte, ho han pensat així. Molts homes polítics
s'han afirmat adversaris del govern, reclamant el manteniment de la política reial. Han estat completament vençuts, com era natural. Que
s'aprovi o es critiqui l'evolució de Jevtitx. el president del Consell portava igualment a les eleccions la bandera de la unitat nacional contra
la coalició dels particularismes. Si s'hagués dividit, el bloc unitari hauria corregut el risc de fracassar. Entre els vots recollits pel govern, molts,
potser, no aprovaren enterament la seva política electoral. Però es deixaren menar per l'afirmació, desenvolupada per altra banda amb molta
eloqüència per Jevtitx, que la unitat del reialme era el que pesava per
damunt de tot.
Aquesta posició general del problema sotmès als electors simplifica
molt l'examen de les xifres i el judici sobre l'oportunitat de l'escrutini.
Negligint les dues llistes presentades per l'oposició nacionalista, no resten més que dues entitats: el govern i l'oposició. Al front de la primera
llista, Jevtitx i el principi d'unitat; al font de la segona, Matxec, i el
principi de federació. No cal dir que entre els dos adversaris no h i
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havia igualtat d'oportunitats, puix que Jevtitx havia conservat a l'escrutini una part de les garanties creades per la constitució autoritària.
Primerament, les candidatures havien d'ésser aprovades pel Tribuna! de
Cassació; després, els programes no podien ésser desenvolupats més
que en els quadres del respecte al principi d'unitat, i , finalment, el vot
era públic i no secret, és a dir, que l'elector havia de llegir en veu alta
el seu butlletí. Se n'ha de treure la conclusió que l'escrutini no era
completament lliure. En aquest cas, hauria calgut una victòria electoral
aclaparadora per assegurar sobre la majoria real del govern.
Cal, doncs, deixar parlar les xifres més que no pas imprimir crits
de triomf. L'element electoral iugoslau comprèn 3.839,000 vots, dels
quals 2.778,000 s'han expressat en les condicions precedentment exposades. Ha hagut, doncs, 1.061,000 abstencionistes, xifra important, que
representa gairebé la tercera part dels electors. Amb tot, a les eleccions
municipals del 1933, les quals tenien una gran significació política, la
proporció d'abstencionisme era la mateixa. Solament, com que no hi
havia més que una sola candidatura, l'oflcíal, l'abstenció, preconitzada
per l'oposició, tenia un sentit molt clar. Així, en aquells moments, s'atribuïa, molt encertadament, les dues terceres parts d'aquesta xifra a descontents.

* **
En 1935, hom podria dir, l'oposició podia manifestar-se per una votació positiva, puix que la mateixa podia comptar-se sobre la llista
Matxec. Solament la forma de realitzar l'escrutini impedia molta gent
de votar obertament per ella. D'altra banda, a Eslovènia l'oposició havia
preconitzat l'abstenció pura i simple. És, doncs, molt probable que, en
la mateixa proporció que en 1933, els 1.061,000 abstencionistes representin enemics del govern. Si es considera que la tercera part d'aquesta
xifra és deguda a impediments normals, resten 650,000 persones que no
han votat, i que es poden considerar com oposició.
I a aquesta xifra s'han de sumar els 983,000 sufragis concedits a la
llista d'oposició Matxec, el que representa 1.633,000 vots més o menys
federalistes. 1 quants sufragis ha recollit Jevtitx? 1.738,000. És gairebé
un empat, i encara aquest ha estat obtingut mitjançant un tractament de
favor en benefici de la llista oficial. El partit nacional havia tingut, sota
el règim del rei Alexandre, el 70 per 100 dels vots dels electors inscrits;
no obté més que el 45 per 100 amb la política de Jevtitx. L'experiència
ha jutjat, doncs.
Per les eleccions del 5 de maig el govern dóna a l'oposició la consciència de la seva força. Si l'objecte del debat era d'ordre purament
intern, això no tindria per l'estranger més que una importància secundària. Però això atany a la unitat del reialme; torna a posar els afers
públics al mateix punt en què estaven quan el rei, per detenir el progrés de les divisions nacionals, hagué de realitzar el seu cop d'Estat
unificador. Actualment, la Croàcia í la Dalmàcia reprenen obertament
llurs reivindicacions d'autonomia. El sistema centralitzador va, doncs,
a experimentar greus assalts.
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Jevtitx, el qual si bé ha estat audaç, no és temerari, ha ordenat la
seva llei electoral de tal forma que en l'atribució dels llocs sigui reservada una enorme prima a la majoria. Gràcies a aquesta precaució, l'aventatge de vots obtinguts pels candidats oficials serà multiplicat sensiblement: aquests s'atribuiran 315 llocs contra 55 de l'oposició. Aquesta
despropoció no s'ha fet precisament per apaivagar aquells que saben
que podrien tenir quasibé igualtat de llocs. La batalla serà potser reduïda a la Cambra; en el pais serà molt més aferrissada.
La lluita, tan hàbilment deturada fins aqui i la qual en 1930 havia
estat a punt de trossejar el cos de la pàtria, va doncs a reanusar-se. Els
amics de Iugoslàvia tindran motius per inquietar-se. Esperaran, però,
que els esdeveniments exteriors, la vista de les ambicions desencadenades entorn del reialme, el sentiment de la gravetat de la crisi econòmica,
obligaran els partits coaligats per Matxec a mantenir una circunspecció més gran que del 1920 a 1929. L'oposició ha après segurament una
mica en aquests cinc anys darrers. Es proclama favorable al manteniment de la unitat i de la monarquia, però reclama una descentralització
més gran i un millor repartiment dels avantatges nacionals entre les
parts del reialme. Això seria força raonat si darrera d'aquestes fórmules
normals no s'amaguessin exigències més grans, i darrera aquests partits
regionals, altres grups més avançats, més autonimistes encara i prop
dels quals les temptatives vingudes de l'estranger no careixen de seducció.
Si no hi ha pas perill immediat sobre la vida pública del reialme
iugoslau, sorgeixen de les eleccions riscs i complicacions interiors.
Això és suficient per a donar la raó a aquells que jutjaven prematura
l'evolució de Jevtitx.
Sigui el que sigui l'esdevenidor, els auguris que es fan sobre el regnat del rei-infant Pere I I no són més optimistes que els que es feien
sobre el regnat del rei Milano i del mateix pare de l'actual sobirà.—
L . 0.

