Un problema de
consciència
f ^ A decisió encertadíssima de les forces dirigents de l'Estat £ s c^--) panyol de mantenir de totes passades la neutralitat en el
cas, malauradament no del tot impossible, d'un conflicte bèl·lic
entre nacions europees fa que al nostre país es pugui plantejar,
potser per primera vegada, un problema summament angoixés que
es presentarà fatalment davant la consciència dels súbdits dels
països bel·ligerants.
E s cosa sabuda que a França han aparegut no hi fa gaire uns
estranys ciutadans que es refusaven a acomplir el servei militar
al·legant que llur consciència, contrària de tot en tot a la guerra i
a totes les seves preparacions, àdhuc remotes, els prohibia de
prestar llur cooperació personal al manteniment de les forces a r mades. No mancaren filòsofs, i jutges, i àdhuc alguns teòlegs escadussers, que refermaren aquesta actitud, la qual arribà, en
ocasions, a alarmar eh governants de la gran República veïna.
Nosaltres creiem sincerament que aquelL· ciutadans no tenien
raó. S i bastaven els dictats de la consciència individual, formada
independentment de tota autoritat moral competent, per a denegar
l'obediència a les autoritats, tot l'ordre polític, social i econòmic, i
àdhuc l'Estat mateix, se n'anirien ben aviat en orris
Però el món camina, i aquella actitud dels anomenats «objectors
de consciència» podria rebre del caràcter previst per a les guerres
futures un reforç tan considerable que d'un encaboriament personal es convertís en problema general de positiva importància,
davant el qual els moralistes haurien d'aprofundir llurs estudis.
N ú m . 130 - O c t a b r * d . I 9 3 Í
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Sembla cosa certa—tant de bo que no ho semblés tant—que la
guerra de l'esdevenidor serà predominantment bacteriològica i
química. J a no seran exèrcits representants dels respectius pobles
que es batran al camp de batalla segons unes lleis acceptades per
tots els bel·ligerants honestos i fiant l'èxit, més que a mitjans extramilitars, al valor personal i a la perícia estratègica. Seran
aparells horriblement científics que llançaran damunt les poblacions del país enemic cultius de bactèries productores de malalties
mortals, o gasos que destruiran en pocs minuts els teixits vitals de
l'organisme, o matèries horriblement incendiàries que reduiran en
poc temps a munts de cendres les ciutats més opulentes amb tots
llurs habitants. E l sacrifici d'uns milers, si voleu d'uns milions, de
soldats representants de la pàtria serà substituït per la destrucció
pura i simple de tota la pàtria. T a l serà la guerra futura, potser,
ai las, imminent, si les més fidedignes informacions no menten.
Si a r a repassem els fonaments de l'obligació de tot ciutadà
a contribuir, àdhuc amb l'exposició de la vida, a la defensa de la
Pàtria, ens semblaran talment afeblits per aquest caràcter exterminador de la guerra, que la qüestió de si persisteix aquella obligació pot ésser seriosament plantejada. Volem fer constar des
d'ara que nosaltres ens limitarem a plantejar-la, deixant-ne la
solució a persones de major autoritat.
Mentre la guerra era una lluita a mort entre seleccions, per
extenses que fossin, dels pobles bel·ligerants, la desfeta d'una de
les quals no comportava l'extermini total de la nació que defensava, l'obligació dels ciutadans cridats a acudir-hi era indubtable,
tota vegada que la guerra no fos, de part de llur país, evidentment
injusta. E l sacrifici de la salut, de la integritat corporal, de la vida
mateixa, podia ésser beneficiós a la salvació del conjunt nacional,
i en ares d'aquest conjunt l'home està obligat a immolar, si cal.
aquella part d'ell mateix segons la qual és membre de la comunitat
amenaçada.
E n la guerra futura, tal com ens la descriuen, aquest sacrifici
serà completament inútil. J a no és un selecció que lluita amb un
altra selecció, deixant fora de la brega i del perill el gros de la comunitat nacional. E s tota una comunitat que malda per destruirne completament una altra i que és amenaçada per ella d'ésser
igualment exterminada. J a no és un membre del cos de la pàtria
que se sacrifica per la salvació del cos; és tot el cos que lluita per
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occir l'altre, exposant-se amb gran probabilitat a ésser-ne occit.
Tal podrien anar les coses que ressultesin anihilats tots dos.
Plantejada la lluita en aquests termes, Equina importància
tindria, ni quin profit podria reportar a la pàtria, que uns milions
de soldats es batessin a camp obert, o en ciutats assetjades, en unes
batalles que distarien molt d'ésser decisives, puix que la decisió
de la contesa estaria en mans d'elements de combat molt altramens destructors?
Una part bel·ligerant podria deure a la ciència estratègica i al
valor personal dels seus defensors militaritzats victòries brillantíssimes als camps de batalla i, això no obstant, perdre la guerra,
mercès a una major preparació científica de l'enemic i a una més
gran crueltat a saber i voler manejar els mitjans químics i bacteriològics que la destruirien en massa.
i H i ha obligació d'oferir a la pàtria un sacrifici previst completament estèril? Aquest és, en termes precisos, el problema de consciència que voldrien oferir avui, si la nostra veu no fos tan feble, a
la meditació i solució dels experts en la difícil ciència de la moralitat dels actes humans. Qüestió que podria encara ésser agreujada
per la consideració que, molt probablement, una guerra determinada
qui sap si la que es prepara, no ha estat empresa per la salvació de
la pàtria, sino per la defensa d'interessos il·legítims d'empreses
industrials que no cercarien amb aquest recurs criminal altra cosa
que la supressió violenta de les indústries concorrents. Símptomes
no falten, encara que, naturalment, no es digui.
Repetim que no afirmem ni neguem: plantegem un problema,
de la solució del qual podria tal vegada dependre l'evitació de les
guerres.
Tenen la paraula, si volen i gosen, els entesos.

Un greu cas de c o n s c i è n c i a

en

el matrimoni
(Acabament.)

m

E l Papa Pius X I , en la seva Encíclica Casti Connubii, després
de condemnar les criminals llicències onanistes i anticoncepcionals dels cònjuges, piadosament es compadeix de les ànimes de
bona voluntat posades en les tribulacions que ben sovint presenten les necessitats aspres de la vida. «No obstant, l'Església piadosament atén la salut de la mare i es compadeix dels mals que
l'amenacen. I qui serà el qui no sigui mogut a pietat? Fins al més
intim del cor ens han arribat les lamentacions dels casats apenats
sota el pes de la dura necessitat d'alimentar els propis fills. Heus
aqui una escena certament escruixidora: són els dèbils que confessen no poder servar la continència absoluta, ni alimentar més
fills. I si bi afegim la falta de treball del pare en la qual es troben
tantes famílies sense jornal, serà d'un efecte veritablement desgarrador.» Tingnein-ne pietat i compasió! Però no oblidem les
raons amb què ens arrenquen aquests bons i cristians sentiments,
puix són els motius suficients per a evitar els fills en aquelles circumstàncies.

MOTIUS BONS
Hem dit «en aquelles circumstàncies», perquè quan aquestes
no hi són, s'ha de canviar el propòsit i tornar a les relacions sexuals ordinàries del matrimoni. I certament, en moltes ocasions no
caldrà que els cònjuges prenguin una resolució definitiva, i en
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aquests casos trobarem els motius anomenats suficients temporalment, dels quals darem alguns exemples.
a) Un estat patològic transitori. L a dona es troba en la convalescència d'una malaltia, en la qual el metge tem una greu recaiguda; o no tan greu, però que amb un nou embaraç ho serà, o
bé agravaria la recaiguda.
b) L a debilitat de més o menys llarga durada de la mare.
L a mare és de dèbil constitució i amb prou feines i amb gran
esforç pot amb tota la feina de la casa. Un altre embaraç seria
una sobrecàrrega potser massa pesada per a les seves forces, i
per altra banda la situació econòmica de la casa no dóna per a
sostenir minyona. E n aquest cas aconsella la prudència de conservar aquelles forces relatives de la mare, i així mateix, mentre
durin aquelles circumstàncies, el permis d'usar el mètode OginoKnaus Smulders, o sigui la periòdica continència d'aquest.
c) Parts massa freqüents. Aquests són un gran perill per a la
salut de la mare i dels fills que amb el seu pit alleta. Tant les
malalties de la mare com les dels fills castiguen molt l'erari familiar — ja abans molt reduït — i faltaria per als altres el necessari.
d) L a pau i harmonia del bon viure entre els casats. Encara
que no tant com els anteriors (perquè aquest cas depèn m é s de
la voluntat), sobretot quan la mare té un caràcter agre i en el
temps d'embaraç se li accentua més per la neurastènia, s'apodera
de la família la discòrdia amb els mals tractes. Són els temps durs
de la vida que potser podran autoritzar l'ús de la periòdica continència en el matrimoni per tal d'evitar-los.
Uns altres motius són suficients perpètuament i per tant autoritzen a prendre una resolució definitiva d'usar sempre la periòdica continència segons el mètode Ogino-Knaus Smulders.
a) Un mal greu de la mare en una nova concepció. S'entèn
no un mal qualsevol, sinó un mal greu, com la mort en el part,
o un perill greu de la salut després del part i com a conseqüència
d'aquest, i tot això segons dictamen mèdic. Els metges ja adverteixen amb temps el perill, i si alguna vegada no ha succeït com
ells han pronosticat, no per això hem de deixar de fer-ne cas.
No escoltar-los podria tenir greus conseqüències.
b) L a certesa de donar a llum fills morts. Una dona que ha
tingut dos o tres fills i tots ells morts, i de la qual el mateix metge
no té esperança d'un resultat millor en els altres parts.
c) L a impossibilitat material de criar i alimentar m é s fills.
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(Mentre aquesta impossibilitat duri, ja s'entèn.) E n els nostres
temps afectats de crisi econòmica mundial i d'atur forçós són moltes les llars esgotades i sense jornal que viuen amb els petits auxilis de la caritat dels parents i de les bones persones. Aquestes
llars, amb la vinguda d'un nou fill o d'altres, arribarien a una
misèria àdliuc m é s negra en la qual seria impossible de continuar
llur vida anterior, ja bastant apurada.
d) Les tares hereditàries i incurables que segons dictamen
mèdic treuen tota esperança d'engendrar fills sans. Aquesta raó,
proposada per Mayrand sense restricció (1), no convenç el teòleg
moralista de la revista «L'Ami du Clergé», perquè l'Encíclica permet el matrimoni dels ineptes per a la generació de fills, encara
que no s'hagin d'aconsellar aitals matrimonis.
Això no obstant, no ens sembla mala, sinó bona, i entenem
que per eugenisme i selecció han d'ésser evitats aquests fills. Ben
entès que es tracta de fills malalts no lleugerament, sinó amb
greus tares, pel metge apreciades com a tals i amb la certesa possible en Medicina.
e) L a pau i concòrdia entre els casats. Un dels casats, aficionat a les pràctiques anticoncepcionals o al neomaltusianisme,
amenaça seriosament l'altre de separar-se o cometre adulteri si
no el deixa continuar amb aquestes males pràctiques per tal de
no tenir fills. Per tal d'evitar aquests crims i atendre la salvació
espiritual d'aquests casats, es pot proposar l'ús del matrimoni
solament els temps d'agenèsia, o sigui la periòdica continència
segons el mètode Ogino-Knaus Smulders, àdhuc admetent la impossibilitat de tenir fills. És per això que diem per a evitar aquells
crims, o sigui com un mal menor, i apurades totes les altres raons.
Heus aqui els motius pels quals poden els esposos legitimar
llur propòsit de no tenir fills, o sigui d'adoptar la periòdica continència i per tant d'usar sense pecat de les circumstàcies que ja
la mateixa naturalesa presenta. Però aleshores els esposos han
de tenir un altre fi honest i racional per a les seves relacions matrimonials; aquest fi és el dèbit conjugal, amor mutu i remei de
la concupiscència. Sense cap d'aquests dos fins, hi hauria indubtablement mala intenció que corrompria tota la sèrie dels actes.

(1) MAYRAND. Un xrrobléme moral. pàg. 66.
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MOTIUS DOLENTS
D'aquests motius dolents res no hauríem de dir aqui, puix que
són insuficients. Però com la humana maheia els amaga sota les
aparences de bons, cal estudiar cadascun dels casos amh totes les
seves circumstàncies. De res no servirà enganyar el metge o el
confessor; els enganyats seran els mateixos casats exagerant llur
estat de salut, els símptomes de la malaltia, estat econòmic o bé
llur pau familiar, etc. Són el casos en què els casats presenten
motius bons, però que en la reaUtat no existeixen, o almenys no
tan exagerats. E l que hi ha moltes vegades és un desig de satisfer
les seves passions d'una manera desordenada i sense conseqüències oneroses, un afany de dur una vida mundana i dissipada, i
una por horrorosa als fills, etc, etc. Sí els havíem de dir, tots
aquests casos, són innombrables, car tota passió en pretendre
saciar-se, sol·licita la voluntat, i aquesta arrossega la dèbil raó per
tal que inventí motius que als ulls del món ocultin les causes reals,
que són inconfessables.
Tot amb tot, bé en podrem dir algunes de principals: egoisme,
sensualitat, avarícia, vanitat i en general un excessiu amor de la
comoditat i horror del sacrifici i mortificació. No volen entendre
que l'estat del matrimoni comporta essencialment un canvi de
vida que sí bé té l'avantatge de permetre estar més ben atès cadascun dels cònjuges en llurs necessitats socials i sexuals, comporta també la paternitat, que és la dignitat natural més gran del
món, o més ben dit, l'autoritat primera i de més responsabilitat
davant de Déu i dels homes, i com que tota autoritat és una càrrega o sacrifici en bé dels governants i en profit de la societat en
general, l'ésser pare equival a sacrificar-se en bé i profit dels fills,
i aquest sacrifici és sempre (en la pobresa i en la riquesa) inseparable de la paternitat.
E l s confessors, coneixedors de les passions humanes, coneixen
aquests vils i falsos motius í fins els personals. Uns es resisteixen
a tenir un fill pel sacrifici que suposa la seva educació i formació. Uns altres ja no en volen més per a evitar les discòrdies en el repart familiar dels béns, diuen. Una esposa, plena de
vanitat, no vol m é s que un fill o dos, i ja no en vol més per tal
de conservar la llibertat d'anar al teatre, cinema í espectacles. Una
altra, egoista, vol conservar la seva joventut, la bellesa de la seva
cara i les proporcions de les seves línies. Tot això, que no tendeix
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més que a seguir les frivolitats de la moda i a usar a plaer de tot
goig mundà, atreu el cor dels qui van al matrimoni sense la prèvia formació moral i social, sense saber (o sense voler saber) el
que és. E s veuen sol·licitats per la vehemència de la passió, i la
voluntat cedeix de seguida, perquè li manca una arrelada convicció. Les ànimes dèbils, aixi tan dolçament portades per les ales
de la frivolitat moderna, reflexionin i vegin quina utilitat els
produeix l'enganyar metges i confessors, amics i veïns. No, són
elles mateixes les enganyades i les que en darrer terme en sofriren les conseqüències, potser j a en aquesta vida. Per aquest
camí mai no trobaran el remei de llurs mals, perquè la passió
sempre en vol més. Quan la maturitat dels anys i la reflexió vagin imposant-se, els remordiments envairan la seva ànima (puix
que aquest és el darrer fruit d'una vida saturada de goig passional) i quan es vegin incapaços de posar remei als excesos de passional frivolitat dels temps passats, els maleiran.
Tots aquests motius són evidentment immorals i no poden
mai justificar la periòdica continència. E n tots es troba la mala
intenció de cercar cl goig apartant les conseqüències oneroses.
Cap d'ells no rebria de bona gana un fill vingut a la vida per error
o per casualitat. Ja Inocenci III imposà una censura adequada
reprovant la següent proposició: «L'obra del matrimoni realitzada exclusivament pel goig, manca absolutament de culpa i de
venial defecte» (2). Segons, doncs, aquesta censura, almenys hi
ha pecat venial.

MOTIUS S U F I C I E N T S
Són en la vida comuna molt freqüents, però dubtosos. Un cas
molt corrent és el següent: uns casats, bons cristians i amatents
de llurs obligacions matrimonials, tenen ja dos fills. Poden educar-los i criar-los sense gran dificultat; però m é s s'estimen pocs
fills i poder-los donar una formació superior a la que ells mateixos tingueren i aixi poder-los dur a un col·legi o pensionat i costejar-los una carrera per tal que ocupin després un lloc més elevat
en la societat.
Desitjar per als fills una situació que els mateixos pares no
tingueren, no sembla un desig desordenat, ans sembla connatural
(2) Prop. I X condem. 12 maig 1679; Denz, núm. 1159.
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a l'amor patern. Aquesta raó que a primera vista sembla bona, és
fàcil que en la realitat no ho sigui. Tampoc és despreciable. És
discutible.
Sota les aparences d'amor familiar, ^no s'amaga moltes vegades un amor desordenat, una vanaglòria, una enveja dels altres,
0 un honor malentès? i No s'amaga aqui quelcom d'amor desordenat de goig i d'horror al sacrifici?
Si s'estudia bé la limitació de la família des dels inicis del matrimoni, generalment no es fa mai sense culpa, encara que regularment no manquin les aparences de virtud.
E n si mateixa considerada la raó d'aquests casats, àdhuc no essent positivament reprensible, palesa carència de virtut, o del que
podríem dir esplendor de la virtut. Més encara: ella sembla contradir la natural inclinació de la dona a tenir molts fills, i l'ideal
cristià de l'Església sobre el matrimoni. L a dona, diu un metge
de gran fama, naturalment desitja tenir molts fills; tot el seu
ésser i el seu desig és aquest precisament. Per a una dona normal
res més natural no hi ha que una sana i nombrosa posteritat de
fills que asseguri la seva descendència sota els aspectes eugenèsic
1 social (3).
Amb aquesta inclinació natural de la dona encaixa perfectament l'ideal de l'Església sobre el matrimoni; aquest ideal es podria anomenar ideal cristià de la família.
6 Per què parlem aqui de l'ideal cristià i no de l'obligació cristiana?
No hem de perdre de vista que les obligacions que la moral
natural imposa són certament el fonament de la moral cristiana;
però entenguem també que aquesta al mateix temps comunica a
aquelles una altra virtut o força d'obligar que les corrobora i perfecciona; són altres forces i raons que ajuden a convèncer l'home
per tal de complir millor la llei moral.
Exactament el mateix que es diu de la gràcia de Déu, que no
destrueix sinó que perfecciona la naturalesa, hem de dir de la
moral cristiana: que completa i perfecciona la moral natural.
L a moral natural mana, per exemple, donar almoina al proïsme indigent; la moral cristiana no sols a un semblant, sinó a un
germà, perquè en Crist som tots germans, fills d'un mateix i sol
Pare que és Déu. E l matrimoni és un contracte de llei natural;
(3) SMULDERS. La continence périodique dons le mariage, pàg. 180.
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per al cristià és un sagrament, etc, etc. E l m ó n mai no agrairà
prou aquesta obligació cristiana que l'Esglèsia afegeix a les obligacions naturals, quan es tracta del que és fonamental en la societat.
Si la continència periòdica ha d'ésser considerada per nosaltres a la llum de la moral cristiana, no podem oblidar aquest
ideal de l'Església; ideal d'ordre moral i per tant de moral cristiana.
Si aquest ideal es realitza, ^a quines virtuts d'ordre natural
comunicarà força? Sens dubte assegura la major i millor continuació de l'espècie, comunica més força, prestigi i autoritat a la
dignitat de pare i contribueix a la major força física i moral dels
fills.

L A CONTINÈNCIA PERIÒDICA I L ' I D E A L D E L'ESGLÉSIA
L'ideal de l'Església és un ideal natalista. De la mateixa manera que l'Església defensa i lloa la virginitat i la castedat perfecta
en les vies superiors de la caritat i de l'apostolat, així també defensa i alaba la fecunditat dels matrimonis en els quals la benedicció cristiana multiplica els fills i demana la salut i longevitat
dels casats perquè puguin veure els fills de llurs fills fins a la
tercera i quarta generació.
E n aquesta abundància de les families veu l'Església el principi de les realitats millors: augment d'homes i també de fidels
per a la societat i de sants per a la glòria; major santificació dels
pares en dedicar-se amb gran ànim a la tarea àrdua de modelar
les ànimes de llurs fills sense afalacs ni refinaments (en families
nombroses més difícil) per tal que resultin m é s forts per a qualsevulla eventualitat i resistència en les lluites de la vida, cada dia
més dures. També hi veu l'Església més vocacions sacerdotals i
missioneres, millor esperança de la propagació i conservació de
la religió, base primera de tot apostolat. L'Església avisa constantment les nacions perquè vegin en la natalitat la seva força
i la seva vida, i la seva veu no deixa mai d'ésser oïda pels governs, però aquests han de lluitar contra les passions dels individus, les quals serien sens dubte m é s fàcilment vençudes per
mitjà d'una profunda convicció religiosa.
L'Encíclica Cast! Connubü ho recorda i demana a les nacions
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ajuda, dolent-se que les actuals circumstàncies econòmiques i socials dificultin tant l'existència de famílies nombroses.
i Vindrà un dia en què l'ideal de l'Església hagi d'ésser atenuat
per tal d'acomodar-se a aquestes condicions demogràfiques?
Del futur res no sabem ni podem saber. Contentem-nos amb la
solució del problema dels nostres temps. Avui per avui l'ideal
natabsta de l'Església és indiscutible. Potser les condicions econòmiques presents no siguin de llarga duració, sinó transitòries,
perquè fet i comptat, la pobresa de molts no és perquè no n'hi
hagi per a tots, sinó que hi ha tant de sobrant de queviures que han
d'ésser tirats al mar o cremats articles de consum diari, i Vindrà
el dia de la millor i més cristiana distribució dels béns?
Aquest natalisme no és il·limitat. L'Església condemna la racionalització de la generació en la forma en què ho entén l'eugenisme anglès i el neomalthusianisme, perquè demostren falsedat
i retard, ímpetu de passió i materialisme i a més minen l'espècie
humana. Massa coneix l'Església els discursos dels pseudocientifics en matèria d'eugenèsia i l'instint de l'home per al sexual. És
per això que procedeix amb calma.
L'eugenisme cristià admet i celebra tot allò que dintre de la
llei moral pot contribuir a la millor qualitat dels fills, però sempre
té en compte la quantitat com condició normal i necessària per
a la subsistència de la societat.
E l mètode Ogino-Knaus-Smulders practicat sense raons ni
motius és contrari a l'ideal cristià del matrimoni. L a mateixa
propagació imprudent del mètode desagradaria a l'Església, si no
anés acompanyada d'un estudi sobre la seva moralitat, perquè
aquesta propagació podria ocasionar un defecte d'abnegació, d'esperança en Déu i d'amor patriòtic dels casats. L'Església no
refusa l'ajuda de l'ús moderat del mètode i permetrà que els fidels
se n'aprofitin cercant en els dies aptes per a la generació les millors circumstàncies fisiològiques per tal d'aconseguir fills més
sans i forts.
Sens dubte que la teoria Ogino-Knaus-Smulders encara no ha
arribat al grau de certesa científica que podríem dir absoluta;
però és cert que ha fet canviar molt les coses de com estaven al
temps de Capellman. És per això que l'Església continua aconsellant la prudència en la indicació del dit mètode.
E l dia que arribi aquesta certesa (si és que arriba alguna vegada; per alguna raó els antics deien que el procés de la generació
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era el secretum Creatoris) caldrà consultar-la i esperar les seves
paraules definitives.
Aquells motius que no semblen immorals perquè no s'hi veu
cap mala voluntat amagada, subjectivament podran excusar del
pecat per la bona fe amb què han procedit els interessats.
Recordin sempre els esposos la gravetat del fi principal del
matrimoni, l'ideal cristià de família i la seva gran dignitat de
pares, plena de responsabilitat davant de Déu i davant de la
societat.
P E R I L L SOCIAL
Cal advertir una vegada més el gran perill d'una propagació
imprudent de la periòdica continència segons el mètode OginoKnaus-Smulders, i en dir imprudent entenem sense les reflexions
morals que exigeixen de comú acord l'Església i els Estats.
Una pràctica com aquesta, que amb el petit esforç d'abstenirsc uns dies al mes de l'ús del matrimoni, comporta els avantatges
de veure's Riure de les càrregues que suposen els fiüs, és molt a
propòsit per a atreure les ànimes frívoles que de la vida matrimonial no volen acceptar el que en ella és essencial, la paternitat,
essent així injustos amb la societat i amb el mateix Déu.
Com que la societat no pot castigar per ésser cosa d'àrdua i
difícil provació, la força de més eficàcia resideix en la convicció
rehgiosa, i això és una altra de les raons poderoses per a provar
que el matrimoni és essencialment religiós, com ho ha estat i segueix essent-ho encara, malgrat les periòdiques — i sempre frustrades — ingerències dels Estats quan es deixen arrossegar pels
vents de la revolució, en lloc de concentrar-se en una reflexió
constructiva.
Si aquesta teoria es propagués sense els greus advertiments de
l'ordre moral a les consciències, la raça blanca — ja prou depauperada per les absurdes toleràncies de l'Estat en matèries anticoncepcionals — potser un dia veuria arribar la invasió de les
races de l'Orient, i el nostre enfonsament davant la prepotència
eugenèsica dels orientals, avui posada fora de tot dubte, seria
un fet.
Mai no perdin de vista els casats que, sense els motius suficients exposats, o d'altres que hi puguin haver de veritable pes,
l'ús de la periòdica continència en el matrimoni segons el mètode
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Ogino-Knaus-Smulders, per tal de no tenir fills, és cosa greu, tant
segons els qui defensen la licitud en si, com segons els qui l'ataquem. No es pot dir de cap de les maneres que, puix que uns
moralistes diuen que és lícit i d'altres que és il·lícit l'ús de la periòdica continència, pot un fer el que li plagui per allò que <in
dubiis libertas». Els dubtes aquí no hi són. Segons tots (els uns
i els altres) és greu l'ús de la periòdica continència del matrimoni
segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders per tal de no tenir, o
limitar, els fills, i practicat sense motiüs o raons suficients.

CONSIDERACIONS CANÒNIQUES
S'accentua més i més la gravetat de la falta que cometen els
qui sense motius forts practiquen la periòdica continència en el
matrimoni segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders, si considerem un fet notable que de seguida anem a exposar. Els mateixos
fidels duen a les Cúries diocesanes processos per a obtenir la nullitat del matrimoni, recolzats en els cànons 1086, 2.° i 1091, 2.*
del Codi de Dret Canònic, per suposar que l'altre consort, en no
voler usar del matrimoni més que els dics d'agenèsia, va contreure el matrimoni amb propòsit ferm d'evitar els fills. Indubtablement en dur allí les seves causes, van dirigits pels seus advocats,
i és cosa ben notable que la doctrina que estableix la nul·litat del
matrimoni per la restricció del dret conjugal als dies infecunds,
va guanyant adeptes cada dia que passa. Són els mateixos jutges
que ja s'inclinen en pro de la sentència favorable. Això indica
ben clar en quin sentit evoluciona aquesta qüestió sota el seu aspecte canònic i la gravetat amb què va rodejada.
Després de tot el que portem dit no hi ha necessitat de repetir
i multiplicar les greus conseqüències d'una imprudent vulgarització. Aquestes conseqüències, si es miren des del punt de vista de la
primera sentència — sobretot sí no es té en compte que també llurs
defensors exigeixen motius suficients per a l'ús moral de la periòdica continència — semblaran majors. Aquesta és una altra raó
per la qual alguns deixen aquella sentència i es fan defensors de
la nostra, puix que la nostra en declarar la licitud, és m é s apta
i oportuna per a inspirar als esposos la moderació, i per tant, de
més eficàcia per a prevenir en el poble cristià el descens de la
natalitat i de la moralitat.
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CONCLUSIÓ
E l Dr. Smulders acaba aixi el seu treball: «La humanitat, des
del 1932, s'ha vist enriquida amb el mètode científic de la periòdica continència en el matrimoni el qual es recolza en una base
exclusivament natural que es pot aplicar rn alguns casos mitjançant la indicació del metge. Amb aquest mètode s'evita la concepció amb molta seguretat, si és aplicat exactament; aquest mètode
no perjudica la salut física, ni la moral, ui tampoc la indissolubilitat del vincle matrimonial». (Aquests dos últims extrems, s'entèn, en el cas de necessària aplicació.)
Aquestes mateixes paraules palesen la dificultat d'aplicació del
mètode i la necessitat del previ examen mèdic; per a la major
seguretat, doncs, els casats que es creguin amb bones raons per
a usar la periòdica continència, no ho facin per ells mateixos;
ans bé vagin al metge (jutge compeiont, si els motius són de
salut), i després, els creients, al confessor, i a aquest solament
quan es tracti d'apreciar altra mena de motius. No prenguin a
mal els no creients que els indiquem, en lloc del confessor, una
persona equilibrada i prudent, de juí recte i criteri sa, per al consell. Perquè si en general es pot dir que ningú no és bon jutge
en la seva causa, pitjor jutge serà quan les causes siguin d'aquesta
índole, ja que la passional ofuscació sovint dificulta la visió de
la veritat.
Els cònjuges autoritzats per a l'ús de la periòdica continència
no oblidin que solament suspenen llurs drets i obligacions conjugals el temps de fecunditat, i, per tant, durant els dies d'agenèsia subsisteixen els mateixos drets i obligacions matrimonials en
matèria sexual. Queda tot justificat pels fins secundaris del matrimoni.
Per deure professional, el metge ha de conèixer els invents
moderns de la Medicina per tal d'extreure'n totes les utilitats possibles per als seus malalts. Ells, doncs, quan faci falta, daran totes
les explicacions necessàries.
E l pensament posat en Déu i sobre el cor la mà, siguin sincers
davant del metge i del confessor en exposar llur estat de salut,
situació econòmica i familiar, etc. Tinguin en compte que estan
parlant — encara que sigui insensiblement — davant de la humanitat i davant del mateix Déu, i sentin la severitat de llurs m é s
greus obligacions.
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EPÍLEG
Com a resum curt i per a una major claredat, exposarem alguns dels moltissims exemples que en la vida ordinària poden
ocórrer.
Sigui el primer el més greu de tots. Un jove solter, cristià observant i informat perfectament del mètode Ogino, ha convençut
la seva promesa per tal que després de casats no usin cl matrimoni
sinó els dies precisament d'agenèsia; tot per tal de no tenir fills.
Amb aquest propòsit van a contreure matrimoni. Tots dos estan en
tal disposició que si saben que aquest propòsit és pecat no es
casaran.
Amb aquesta disposició no es poden casar, puix que segons el
Dret Canònic (1086-2.° i 1092-2°) uh matrimoni contret amb
voluntat positiva de contrariar el seu fi principal, és nul.
I no hi ha dubte que la voluntat de no tenir fills contraria
el fi principal del matrimoni, que és engendrar-los.
Hi ha, a més, el propòsit de pecar greument. I això tant segons
els qui afirmen la licitud de la periòdica continència en el matrimoni segons el mètode Ogino-Knaus-Smulders, com segons els qui
la neguen. Perquè l'ús del mètode Ogino-Knaus-Smulders sense
raons suficients és cosa greu per a tots. Els primers l'exigeixen
perquè l'ús sigui moral; sense aquests, doncs, serà immoral. I
nosaltres els volem perquè el seu ús sigui lícit; sense ells, és
per a nosaltres il·lícit.
Una altra cosa seria si hi haguessin raons de salut, o econòmiques, per a legitimar la manera de procedir d'aquests joves.

* **
Joan í Maria només volen que dos fills, puix amb més fills
llur posició social baixaria de nivell, perquè com augmentarien
les despeses per causa de més fills, no podrien usar automòbil,
anar a teatre o cinema diàriament i per cert en primera classe.
Més a més, la mare per tal de conservar millor la seva bellesa
voldria tenir una dida, etc, etc.
Aquí ja està ben clar que no hi ha motiu suficient per a usar
el mètode Ogino-Knaus-Smulders. Aquí el sacrifici no compta.
I sempre, més o menys, n'hi ha d'haver en la paternitat o maternitat. E l que aqui únicament preocupa i compta és la vanaglòria
i l'amor de la pròpia comoditat.
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A d'altres cònjuges no els retè l'automòbil, ni el cinema, ni
el teatre; però si es resisteixen a tenir més fills és per a poder-los
criar i educar millor en un bon internat, amb millors professors,
en fi, per tal de preparar-los una situació social més elevada que
la pròpia.
Si ho fan sols amb diners (sense un major sacrifici dels pares), el propòsit no és lícit, puix que l'únic mòbil és encara la
comoditat dels pares, contrària al sacrifici que comporta naturalment la paternitat. Però sí obren moguts, sobretot, per un generós
desig del major bé d'aquests dos fills, als quals consagren tots els
seus afanys, i les condicions dels quals prometen cada dia èxits
majors, aleshores serà lícit, si no hi ha diners a la casa que permetin fer això mateix amb més fills.

* **
E l marit guanya un salari, familiar per cert; però no volen
tenir més que un o dos fills, puix diuen: «El que avui no és prou
per a procurar-los una bona nutrició i elegant vestit (millor que
els de la seva classe), quan s'hagi de dividir entre més fills ens
obligarà a menar una vida inferior a la dels de la nostra posició,
i aleshores no lluiran com ara llueixen. L a gent es riurà de nosaltres i dirà que hem vingut a menys».
Hi ha també vanaglòria i absència de la virtut del sacrifici
patern.
E l jornal escàs, l'atur forçós, l'habitació cara, tot això amb les
seves conseqüències de debilitat en l'alimentació, pobresa, etc, són
raons que autoritzaran, amb molta freqüència, l'ús del mètode
Ogino-Knaus-Smulders.
JOAQUIM MANYA

Fra Pere S a p l a n a , O . P.
Autor de la traducció catalana del llibre «Consolació», de Boeci

Gairebé tots els nostres crítics en parlar de la traducció catalana del llibre titulat «Consolació filosòfica», de Boeci, atribueixen aquesta obra a Fra Antoni Ginebreda. (). P. Hi ha, però, qui,
com Àngel Aguiló, en el pròleg que escriví per a l'edició del 1873,
publicada en la Biblioteca Catalana, s'inclina a creure que són
dues les versions catalanes del famós llibre de Boeci: una de F r a
Pere Saplana i l'altra de Fra Antoni Ginebreda. He de confessar
que de primer antuvi era jo d'aquest mateix parer per l'abundor
de variants dels distints còdexs i edicions fins ara coneguts; després, però, d'haver estudiat amb més detenció i consultat algunes
edicions, he arribat a la conclusió, per a mi indubtable, que la
versió nostrada del tres-cents és obra de F r a Pere Saplana, no
que Ginebreda no hi tingués art ni part en l'esmentada traducció,
que indubtablement n'hi tingué, ara que en quantitat molt petita.
Consultant en la Biblioteca de l'Acadèmia d'Història de Madrid
diverses edicions boecianes, va venir a caure a les meves mans
l'edició castellana impresa a Sevilla l'any 1511 (1).
Sense pretensió de fer cap descobriment sensacional, puix que
és ben coneguda dels crítics l'esmentada edició sevillana del 1511.
feta damunt la traducció catalana del tres-cents, però tan literal
que resulta gairebé barroera, aquesta versió castellana ens aclareix tots els dubtes sobre el veritable autor de la traducció catalana. L a traducció sevillana feta, probablement, per un català dels
molts que en el començament de la setzena centúria hi havia a
Sevilla, per raó del comerç d'aquesta ciutat amb Amèrica, prohibit en els ports catalans, sense cap mena d'introducció o nota
(1) Boecio de Consolación y Vergel de Consolación. Acabada e imprimida
por Juan de Varela de Salamanca, vecino de Sevilla, 15 días de octubre de 1511.
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aclaridora que assabenti el lector que trarueix del català, publica
el pròleg que escriví Ginebreda per a la, diguem-ne segona edició
de Saplana, per ell corregida i augmentada, pròleg o introducció
que no apareix en cap dels còdexs ni edicions catalans, fins ara
coneguts.
Aquesta i no altra ha estat la causa de tots els dubtes i confusions sobre el veritable autor del Boeci català. Per tractar-se d'una peça de notable valor crític i fins històric, el vull reproduir,
tal com es troba a l'esmentada edició gòtico-sevülana de 1511:
«Comienza el libro de Boecio de la «Consolacíón philosofical».
E porqué el libro de «Consolación» es mui necesario a recrear los
hombres que son en tribulación: e a exercitarlos a devoción: e a
entender la alteza de los secretos divinales. Por tanto, algunos
han hecho todo su poderio de romançar el dicho libro a instruccíón de los que no saben sciencia, e entre otros ovo uno: el que
lo endereza al Infante de Mallorca. E por quanto en la dicha exposición había algunos defallimientos, especialmente porque el dicho exponedor dexó del libro quinto la quarta y la quinta prosa e
el tercero y quarto metros. E eso mismo por quanto en el començamiento del dicho libro no fuese la historia de Theodorico ni la
persecución de Boecio, ni el titulo de dicho libro. Ni eso mismo
en el dicho libro no hubiese tabla: eso mismo dentro de la obra
hubiese otros muchos defallimientos. E por ende Embernat Juan
Donzel, habitador de la cibdat de Valencià, rogó a mi Fray Antoni Ginebreda, de la Orden de los Predicadores, de Barcelona,
que por quanto él habia gran afección de haber dicha obra cumplida que yo quisiese suplir los dichos defallimientos porque obra
tan solemne no remaniese imperfecta. E yo, queriendo obedecer
a sus rogarías, e porqué la dicha obra fuese en la perfección escogida e devida según la flaqueza de mi ingenio he supüdo según
que pude los dichos defallimientos, rogando a aquellos que la
dicha obra leeràn que sí cosa aliaren de defallimiento en ella, que
benignamente lo quieran corregir, e pensar los hombres somos
defallientes. E sí alguna de bien ballaren en ella que lo atribuyan
a Nuestro Senor Dios del qual proceden todos los hienes.»
Sempre m'havia colpit l'afirmació d'alguns autors castellans
que F r a Antoni Ginebreda fos l'autor de l'esmentada traducció
castellana; realment en un crític poc afinat es comprèn semblant
afirmació, car, com he dit més amunt, la traducció es publicà
sense cap mena de nota o introducció aclaridora.
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F r a Antoni Ginebreda, doncs, a precs d'En Bernat Joan Donzell, ciutadà de València, va suplir, segons la seva opinió, els defalliments que va trobar en la traducció de Saplana? Quins eren
aquests defalliments? Primer, va trobar a mancar en la traducció
Saplana la quarta i la quinta prosa del llibre quint, i el tercer i
quart metre de l'esmentat llibre; aquests, diguem-ne, quatre capítols, alguns d'ells molt breus, els tradui i els posà Ginebreda en
la seva edició. Altrament aquest autor va escriure un segon (2)
pròleg en què fa la història de Teodoric i de la persecució de Boeci
per aquest rei, pròleg unànimement atribuït a Ginebreda que publiquen lots els còdexs i totes les edicions (3). A més d'aquestes falles, suara esmentades en la traducció de Saplana, Ginebreda
bi trobà a mancar una taula de matèries que també afegi a la seva
edició. <. Ultra aquestes falles del text incomplet en trobà altres
d'estil a la versió Saplana? Això és el que sembla voler indicar
quan diu que en l'obra hi havia molts altres defalliments, però
les correccions literàries de Ginebreda no es podran constatar
fins que hom confronti el Codi Montserrat!, citat i descrit per
Àngel Aguiló en el pròleg (pàg. IX) de l'edició de 1873, i també
pel P. Anselm Albareda en el Volum III de l'Analecta Monserratensia (pàg. 198), còdex desgraciadament desaparegut malgrat el
que diu Aguiló en l'esmentat lloc del pròleg. (Nota 1.)
E l Còdex Montserrati contenia la traducció de Saplana sense les
esmenes fetes per Ginebreda, tal vegada només amb petites variants introduïdes pels copistes. Còdex, per tant, molt interessant,
que Déu vulgui que no s'hagi perdut definitivament.
Segurament que Saplana va traduir d'un còdex llatí incomplet,
puix que no es comprèn que deixés per traduir, sense més ni més,
la quarta i la quinta prosa i el tercer i quart metres del llibre V;
ço que vindrà a sumar una dotzena de pàgines en quart, i afegint-hi el pròleg en què fa la història de Teodoric i de les persecucions de Boeci, tot plegat farà escassament unes vint pàgines
de text. Aquesta és tota l'obra complementària de Ginebreda.
(2) Dic segon pròleg, perquè Saplana o algú després d'ell qualifica de tal la
petita introducció i la dedicatòria del seu llibre a l'Infant de Mallorca:
Comença: «Pròlech de Fr. Pere Saplana. de l'Orde dels Praedicadors. Conventual de Tarragona, qui explana aquest libre de latí en romanç, segons lo
començament e glossa de Sant Tomàs, lo qual tremis a l'Infant En Jacme. fill
del Rei de Mallorca, lo qual Infant era desheredat i tingut près en la ciutat de
Barchalona per lo molt alt Senyor En Pere, Rei d'Aragó.
Molt e excelent senyor e molt amable Infant En Jacme de Malorques, jo
vehen que amb vós» etc.... (Del Còdex Montserrati).
(3) Menys el Còdex Montserrati en què no apareix; prova que aquest conté
la veritable traducció de Saplana sense la intervenció de Ginebreda.
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Amb això resta esvaït tot dubte i explicades a bastament aquelles paraules que eren un vertader trencacaps: lo qual llibre ordonà F r a Antoni Ginebreda, les quals paraules signifiquen, no que
Ginebreda fos l'autor de la traducció catalana, sinó que ordenà
la segona edició, per ell corregida i augmentada.
E l que s'esdevingué després fou que aquesta edició Ginebreda
gairebé eclipsà la primera, per la molta anomenada de gran predicador i de literat de què en aquell temps gaudia el seu autor.
E n un proper article ens ocuparem d'aquest il·lustre religiós
en la biografia del qual s'han fet moltes confusions.
E n canvi, l'obra del veritable traductor quedà bon xic arreconada perquè no anava auriolada pel prestigi d'un bome de lletres; d'aquí que no se'n conegui altre trasllat que el que contenia
c l Còdex Montserrati.
Qui era F r a Pere Saplana? Gairebé no sabem altres dades que
les que ell expressà en la dedicatòria de l'obra a l'Infant D. Jaume
de Mallorca. E r a del Convent de Tarragona, com declara ell mateix. Segurament notable predicador d'aquella Casa, lliurat al ministeri de les ànimes mitjançant la predicació i el confessionari.
E n les seves excursions apostòliques per l'illa de Mallorca o, tal
vegada a Catalunya mateix, devia haver conegut i tractat l'infant
de Mallorca, potser també va ésser el seu confés durant algun
temps. L'any 1375, havent caigut presoner l'esmentat Infant de les
tropes del rei E n Pere en la batalla de Llucmajor i portat presoner
a Barcelona, el bondadós Pare Saplana, compadint-se de la seva
dissort «i vehent. li diu en la dedicatòria, que amb vós no puc ésser
present la qual cosa desig molt per ço que us pogués aconsolar en
vostres tribulacions, me he pensat que en absència vos servescha
per escriptura en la qual vos pugau aconsolar en vostres tribulacions e pensant me en aquesta manera estant en la llibreria del
Monestir vench-me en mans l'escrit lo qual féu lo benaventurat
Sent Thomàs, de l'Orde dels Preycadors, doctor molt excel·lent,
cosí vostre, la doctrina del qual és sense error ne falsia, sobre lo
llibre de Boeci, de Consolació... viu manifestament que era convinent per vos. Senyor, e per tota persona qui en semblant tribulació sia posada, jo fuy induït a treladar lo dit libre per algunes
notables persones de Catalunya qui han greu despler del vostre
dampnatge...»
Fra Pere Saplana, encara que no era lector, es veu que era
tingut per home molt docte i ben considerat a Catalunya.
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No visqué molts anys, segons sembla, després de la seva traducció de Boeci, per tal com Ginebreda en fer la seva edició deixa
entreveure que ja havia mort. No he pogut consultar les Actes
ni còdexs raríssims, on probablement no trobada altres dades
que les de la seva defunció. Les Actes dels Capitols en els segles XIII i XIV, en ço que es refereix al personal, a penes s'ocupen més que del moviment de lectors i estudiants per tal d'assignar-los als Convents on havien de cursar, i del nomenament dels
Priors. No esmenten Saplana ni la «Crònica contemporània», de
F r a Pere d'Arenys (4) ni la «Historia de la Provincià» del P. Diago, ço que no té res d'estrany, puix que la primera tracta únicament dels fels esdevinguts, en temps del seu autor, al Convent
i a la ciutat de Barcelona, i el Pare Diago passà a correcuita pel
Convent de Tarragona, no dedicant-hi més que un capítol, i encara no massa llarg.
Calculo que F r a Pere Saplana devia morir, m é s ^ menys,
de l'any 1380 al 1385. L a modèstia d'una vida oculta en Déu, segons expressió de l'Apòstol, i esmerçada, sense traüt, a fer bé a
les ànimes, amagà per al nom de Saplana la resplendor de la hur
manal glòria.
És just, però, que a cadascú hom dongui el que és seu.
Fra JOSEP M. C O L L

(4) Mss. existent a la Universitat de Barcelona. Va publicar aquesta
Crònica el P. Benedictus M.a Reidaest. O P., a Roma, l'any 1904, en el Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Hisfortca, tomus VII. fase. I .
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Poemes religiosos de Mn. Camil Gels
(Del llibre «Glossari de Pietat», d'imminent aparició)

SCALPRI SALUBRIS

ICT1BVS

Salve, Casal d ' O r a c i ó del Pare/
Salve, aixopluc del fervorós collotgel
Salve, altaveu dels himnes que teixeixen
m i l veus concordes!
T u assuaveixes la ploralla cega
de l'infantó regenerat en l ' A i g u a
i et revesteixes, per als fills errívols,
de p e n i t è n c i a .
Crides els fills amb l'amorosa llengua
de les campanes, amb dolor o amb joia.
Llesques a tols en la mateixa Taula
el Pa E u c a r í s t i c .
T u beneeix.es els deliris n ú b i l s
i acomiades el c a d à v e r s èrtics,
amb la senyera de la creu a l ç a d a ,
fins a la tomba.
P u i x et polia, en altre temps, l'escarpra,
fes que l'escarpra de les grans r e n ú n c i e s
vagi p o l i n t tot de correu per l'alta
Ciutat Eterna.
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L'ETERNA P A S S I Ó DE CRIST
Foderunt ante facieni meam foveam,
et inciderunt i n eam.

Salm. L X I , v. 8.
Que no veieu, oh Crist, les oliveres
com tremolen a l vell Gelsemani,
espaordides per les turbes feres
que a l vostre encalç j a tornen a venir?
I ara digueu la rara gosadia
que els toma s e m i d é u s valents i forts:
Vagosarat té doble valentia
i el m é s poruc se sent enterramorts.
Com a l sepulcre a d é s , us posen guarda
a cada recolzada de c a m í
i esperen repetir aquella tarda
del Sant Divendres que us veié m o r i r .
Quants tribunals us han dictat el « m o r i » !
Jutges inics i redivius Filats,
miops d ' a r x i u i de laboratori
que en la mentida cerquen veritats.
V i n t segles ha que us van cavant la fossa.
Oh la follia de l'etern estult
que, dintre el sot que cava, deira l'ossa
i roman el c a d à v e r insepult.
Us la caven a l m i g de cada p l a ç a
i a l'artiga dels cors i dels cervells.
Als dels infants, la feina h i és escassa:
gleves humides i xorrencs novells.
Una fossa? Q u è dic! Un cementiri,
g r a n com el m ó n , per u n c a d à v e r sol:
no una Babel que e n c i m b e l l à el d e l i r i ,
sinó el d e l i r i d'enfonsar-se molt.
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Us volen enterrar. Quina follia!
I quina nosa els feu, s i no existiu?
«És que d i g u é que r e s s u s c i t a r i a » .
Es que us volen occir, p e r q u è v i v i u .
H a n fet u n I N R I que v o l d i r « m e n t i d a » ,
i el penjaran damunt del vostre front,
la tasca viperina han compartida
totes les l l e n g ü e s i els botxins del m ó n .
L a h i s t ò r i a estraferen sense t r a ç a ,
i de Vós n'esborraren tot record,
i empasseguen amb Vós, a cada passa,
i us senten dintre seu com u n pes m o r t .
Sants i innocents? Els llevaran la vida.
Que no sortís d'entre ells l'Inconegul.
Els pregoners d'Herodes fan la crida
incessantment, amb el mateix t r a ü t .
De les lluites eternes que congrien
Vamor i l ' o d i , sóu, oh Crist, el blanc.
S ó n v i n t segles de bregues que incendien
les dues sets d'una mateixa sang.
Els paliadins de l ' o d i cada dia
canvien de vestit i de posat:
a v u i vesteixen d'alta senyoria,
d e m à vestit plebeu i espellifat.
P e r ò , l ' o d i , el mateix. Ja se us acosta
i crida: «Doncs, on és, s i encara és viu?»
I Vós t a m b é feu sempre i g u a l resposta:
amb l ' i r i s , per anell, els beneïu.

OH D E U , G R A N I N V I S I B L E
Oh D é u , Gran I n v i s i b l e !
Massa avesats a definir,
la vostra immensitat, indivisible,
els nostres ulls no poden circuir.
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Talment aquell que per a un g r a n paisatge
no té cabuda al seu esguard,
a lot arreu veiem la vostra imatge,
p e r ò tan sols la h i percebem en part.
En
en
En
un

la claror veiem la l l u m d i v i n a ;
les coses boniques la beutat...
tota cosa s'endevina
bocí de la vostra immensitat.

Mes, tota la grandesa és invisible;
és per això. Senyor, que us sabem gran:
la vostra immensitat indivisible,
ulls indivisos sols divisaran.

L ' A U S T E R A DOLOR
Com el x i p r e r : la testa
cel amunt, cel amunt; la rel, clavada
terra endins, terra endins, n o m é s nodrint-se
de sabes i llevors d'espoliari.
No, l l à g r i m e s en p l u j a aombradora;
sí, l l à g r i m e s en vels de boira l ú c i d a :
sí, u n apuntar de l l à g r i m a .
No, el plany i n ú t i l ,
n i , la ploralla soma.
No, els minuts de silenci
comptats amb el rellotge,
freda l i t ú r g i a
que e n t r o n i t z à la idolatria laica.
No, silencis eixorcs,
s i n ó , silencis
feixucs i g r à v i d s de p r e g à r i a ,
diví silencií
No, el silenci d'aquells que callen, callen...
n o m é s quan entra Déu en la conversa.
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Oh embalum i pes m o r t d ' u n temps passat,
d'esquena a tota d i l i g è n c i a :
temps, i m m o r t a l potser, sacrificat
al peu de Vara de la n e g l i g è n c i a .
Deia sovint: «Vaig a refer la h i s e n d a . . . »
Passava el temps, a v o l de pensament,
i j o restava i m m ò b i l a la tenda
de l ' a b a n d ó i de l'emperesiment.
A bell c o m e n ç de la virada,
doneu la m à . Senyor, als desvalguts
que porten a la feixa abandonada
tota l'empenta dels instants perduts.

PASS10NERES
D i x i t Dominus Domino meo; sede a
dextris meis; donec ponam inimicos
tuos scabellum p e d u m t u o r u m .

Salm CIX, vers. I
Us varen d i r : «Qui com Déu»?
R e s p o n g u é r e u : « E l nostre odi!».
Topa l'onatge, enfollit,
amb els pcnyals de la costa:
lluita l'odi, inútilment,
amb el roquisser del Gòlgota.

* **
Heu pensat fer una tomba,
i us sortia u n escambell
on l ' A m o r s'encimbellava
p e r q u è fos molt m é s vistent,
amb tot l'aire de donar-se:
cor-obert b r a ç o s en creu.

* **
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M'has clavat de peus i mans
i has reblat els claus cent voltes.
No et podria abandonar;
n i que vulguis, no puc m o u r e ' m .
M'has clavat de peus i mans
i ara em tens sempre a la vora.
S i em deixessin l l i u r e , els claus,
em diria el cor: no et moguis!
* * *
U n lladre us robava el cor,
u n lladre amb les mans lligades.
Q u i tingués el seu enginyi
Q u i p o g u é s ésser bon lladrel

ESPURNES

EUCARÍSTIQUES

Oh llàntia que tremoles,
com si u n dany t'escometés.
Ens trobem amb Déu a soles,
ens trobem t u i j o , n o m é s .
L'esglai t r e m o l ó s , escombra:
no h i ha por davant de Déu...
Quina por et pot fer l'ombra!
Quina por et fa el cor meu?
* * *
L a llàntia j a s'apaga,
p e r ò encès roman m o n cor
amb la brasa d'una plaga
que s ' a p a g a r à amb la m o r t .
L a nafra que el m ó n obria
—oh colpidora lliçó!
v u l l que cremi n i t i dia,
en dolça expiació.

« **
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A la claror tan petita
de la l l à n t i a . Senyor,
la vostra l l u m i n f i n i t a
ja puc percebre m i l l o r .
Com l ' o m b r a de la capella,
no h i ha m i l l o r claredat.
Oh tancada meravella,
contrallum d'etemitatl

A L CR1ST D ' U N « P E N D A N T I F »
Damunt l'escot provocador,
la creu d'argent penjada.
Oh Crist, altra vegada sofridor
al c i m d'una muntanya de carn i de bravada.
Per marc, la nuditat: la vostra imatge,
damunt la creu d'argent, q u è h i ha de fer,
si no d'esclava d'immodesta fatxa
i de vulgar i adotzenat esquer.
E n t r e m i g de dos lladres us penjaven,
dalt del Calvari, a d é s ,
mes, ara els lladres es multiplicaven,
i , tal volta, n i u n que s ' e s m e n é s .
Ara serien moltes les l l a n ç a d e s
que us entrarien cor endins:
i m p ú d i q u e s mirades.
I sempre nous botxins...

LA P A R A U L A V I L
La flastomia s ' e m p a r à de tots
a tota boca va trobar posada,
fins que semblaren tots els nostres mots
forjats a l foc d'una f o m a l damnada.
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L'aire, enrarit, es féu feixuc i dens,
i ara ens fan oics les basquejants paraules
que, entre f u m de tabac—com amb encensrodolen, esquerdades, per les taules.
Ara, embafats de la paraula v i l ,
oasi en la blavor és el silenci...
La nostra llengua ha esdevingui servil
a tota ensenya que Vavem defensi.
1 encara, inic, si un à n g e l tutelar,
quan t u flastomes, d i u : «Ave M a r i a ! » ,
respons: «Que falla u n sant per u n altar?»
I , f o l l , somrius amb tèrbola ironia.
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Les darreres novetats literàries; una novel·la ben
alemanya. «Alouettes» de F. Jammes, estudis
sobre Marsella i Itàlia

Cal assenyalar, dintre la novel·la estrangera, per tal com no és pas
traduïda, encara, al castellà, n i al català, L'Enfant Ecartelé, novella
d'Ernst Erich Noth, publicada a Alemanya amb el títol de «Die Mietskaserno. Una traducció força àgil de Robert Bouvier, a desgrat d'alguns
germànisines, honora la col·lecció dels «Feux Croisés», amb la qual Gabriel Marcel mira de fer reflectir com en un mirall de moltes cares
els moviments d'ànima de certs països estrangers. Un novel·lista francès
que hagués tractat en aquest estil de relat, gairebé de repòrter, la història
cronològica de la generació de la guerra, a la manera objectiva del
novel·lista alemany, i que no hagués fet girar la seva història sobre l'heroi
principal — com és costum de fer-ho a França — és ben segur que no
hauria trobat editor. Car, en aquest llibre, el tema és l'aire mateix que
respira l'antic combatent del 1914, tornat del front, i que troba en la
seva familia una p e n ú r i a alarmant de queviures i de carbó, i , en la seva
ciutat, el descoratjament que, com és sabut, provocà a Alemanya la
revolució del 1919. Jo no crec que mai un alemany hagi mostrat més bé,
potser fins inconscientment, la poca disposició dels seus compatriotes
per l'empresa revolucionària. Per aquest quadre tan real del fàcil «putsch»
burgès, es comprèn que el revolucionari procedí en la revolució com ho
havia en la guerra; esperava el mot d'ordre, cercava al seu entorn una
disciplina. La reacció col·lectiva, en ell, va ésser passiva. Per això l'autor,
a l'inrevés dels novel·listes francesos que fan gravitar el món enter al voltant d'un personatge principal, ens mostra un ambient adés com a centre
d'un moviment col·lectiu, adés il·lustrat en els seus diferents moments
per diversos herois. És el procediment dels novel·listes anglesos i també
dels novellistes espanyols, i gairebé estic temptat de d i r : de quasi tots
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els novel·listes, llevat dels novel·listes francesos. En efecte, la literatura
francesa es basa sobretot en la unitat del subjecte psicològic. A les p r i meres pàgines del llibre de Noth, sembla que aquesta unitat h i és realitzada. Hom creu heure-se-les amb una novel·la social i política. Però el
caos de la revolució que hom ens descriu no és sinó una pedrera que
ens és oferta per tal de fer-ne brotar un Werther de l'Alemanya del
segle xx. El lector alemany no pot pas admetre ni concebre, de cop i volta,
que el món exterior es concentri sobre un individu. El cervell germànic
està massa mancat d'universalitat perquè pugui comprendre això. El
lector alemany ha de copsar d'antuvi l'aspecte general del problema
contemporani: en aquest cas, per exemple, la tornada del soldat. Després
és dut a prendre's interès pels efectes que produeix en aquest antic
combatent l'espectacle que veu en la desmoralització. L'autor planteja,
llavors, els elements d'un primer drama: la revolució acaba de facilitar
als infants pobres l'accés a la «oberrealschule» o col·legi, però icom
vestirà i calçarà hom aquests fills d'antics combatents pobres? És aci
on el novel·lista alemany comença allò que és propi de tota novel·la, l'estudi d'un estat d'esperit, el del desequilibri que sorgeix en la família de
l'empleat que ell ens descriu entre els seus mitjans i la necessitat de certes
despeses de luxe del fill de la casa, nou col·legial que ha de tenir contactes
amb companys rics. El lector francès, i tal vegada el lector llati en
general, se sent un xic estiregassat entre aquests tres temes: el descentrament del desmobilitzat, el capgirament dels costums a causa de la
revolució, l'estat d'ànim especial d'un noi que rep una educació contrària
al seu medi. Ara bé, tot d'una fa irrupció un quart argument, el veritable
tema del llibre, que és d'un abast internacional: la psicologia dels alumnes que, fets uns trinxeraires, reben una educació descurada durant la
guerra, i que, a l'època de llur formació d'home, es troben davant una
vida completament distinta de la que acaben de deixar enrera. Aquests
nois s'adapten encara menys fàcilment que llurs pares a la vida de postguerra, que és inestable, que sembla una revolució dels elements contra
l'home, una revenja de l'Econòmic sobre el Polític, i que determina una
nova sensibilitat social. El novel·lista alemany ha sabut pintar els desordres de la postguerra: quadragenaris i desmobilitzats que miren de
defraudar l'Estat, que es lliuren a la luxúria, en una paraula, gent que,
a despit de la seva edat o de la disciplina recent a què han estat sotmesos,
es comporten com purs desequilibrats. A F r a n ç a , un novel·lista de geni,
mort en plena joventut, Raymond Radiguet, també va estudiar aquesta
època, però va concentrar en un sol caràcter allò que l'alemany reparteix
entre diferents homes i joves. El novel·lista alemany fa cas omis de la
rasa oberta entre les generacions d'abans i de després de la guerra. Al
seu entendre, la història novel·lada no té res a veure amb el despagament,
les privacions materials, la desorientació d'un ésser en una època regirada. Per ell, l'interès novel·lesc consisteix a fer-nos tocar amb els dits
les diverses conclusions que poden derivar-se d'aquest desordre, car la
finalitat de la seva novel·la no és altra, en fons, que la de presentar-nos
diferents solucions nacionalistes. Aixi, doncs, examina els casos possibles,
les reaccions diverses dels seus herois. Certa joventut, desitjosa d'eludir la
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«casa-quarter> moderna, l'horrible promiscuïtat d'estadants més envejosos que caritatius, s'allista en societats excursionistes, fa esports molt
durs, i rep una certa preparació bcHicosa, dit en un mot, esdevé el terreny apropiat per a l'hitlerisme. I ve't aqui que el fill del desmobilitzat,
que fou el primer personatge d'aquesta novella, arriba a combatre els
revolucionaris dels quals el seu pare formà part! Una altra mena de
joventut sent també la necessitat de contacte dc colzes, però com que és
antimilitarista, esdevé comunista.
Aquestes vacil·lacions de la joventut alemanya, tan ben explicades en
funció del geni individual fràgil dels germànics, que els constreny a la
construcció sistemàtica de l'autoritat, no constitueixen de cap manera
l'argument del llibre; no en són sinó la darrera aproximació, car.
com podem veure, la vera novel·la tractada aci és la del dolor humà. És
això el que diferencia una novel·la francesa d'una novella alemanya,
per no parlar de novelles llatines en general. La novella francesa, o dels
celtes llatinitzats, parteix de l'humà i , des del cim d'aquesta posició,
esguarda i ataca les forces caòtiques de la vida. És a d i r que malda per
imposar l'humà al caos. Els alemanys, en canvi, es complauen — assemblant-se en això a un heroi aventurer de llur mitologia — a sofrir totes
les proves de la vida m é s material, m é s dramàtica, ja que dramatitzen
volenterosament l'episodi més insignificant. I no és fins després de passar per aquestes proves que prenen en consideració l'humà. Per això
hom veu sempre els pintors i els escriptors germànics invocar sobergament l'humà: per ells representa cl final de tot un cicle de proves, un estat
extàtic, una victòria. EI llati, més discret, no es vana constantment de
l'humà: i és que per ell és el primer estat natural, el mateix aire necessari
a la respiració del seu esperit. No cal dir, doncs, que Noth fineix amb
les seves dues joventuts diferents enorgullint-se de l'humà. I la raça
reapareix en ell. Les seves dues joventuts, que tracten d'evadir-se l'una
per l'internacionalisme roig i l'allra pel nacionalisme burell, tot volent
defugir la «casa-quarter», tornen a caure a l'etern germànic: el romàntic.
Aquesta novella és, finalment, del més pur romanticisme. H i veiem barbamecs que ens parlen, amb una llastimosa precocitat filosòfica, de les
«reaccions» de llurs pares. L'exageració, ben alemanya, s'esdevé evident
en la família. D'una banda, hi ha aquell tantsemendonisme despreocupat
del qual l'alemany es mostra envanit: una noia estudiant no dissimula
ni mica que pren amants darrera amants. Per ella, això no té cap mena
d'importància, posat que proclama que l'esperit es manté per damunt
d'aquestes contingències... D'altra banda, un pare fa al seu f i l l , així que
aquest esdevé home per via de l'amor, una escena inversemblant, justament quan aquest pare indignat no havia demostrat mai posseir una fe
religiosa incapaç de tolerar cap pecat. Veureu que exclama: «Déu meu,
allibereu-me d'aquest ésser i feu que no tingui cap més fill!» Naturalment, el f i l l que es veu maleït d'aquesta manera, convençut ell mateix
que ha comès un crim irreparable, es recorda de Werther i es mata. Per
un altre costat, el jove que es decanta vers el coUectivisme, està a punt
de cometre un homicidi. iCal concloure que la sanció de tota joventut
és i imposa, ja envers ella mateixa, ja envers altri, un acte criminal?
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EI lector raonable — i no tràgic —, un llati mitjà, conclourà senzillament
que en això no h i ha sinó una prova del temperament caHigaresc, ben
cinematogràfic, d'una part dels alemanys. Ells transformen tota sensació
un xic personal en un cas tràgic. Per contra, emasculen el monstruós
tot d'una que es troben en el pla col·lectiu. 1 no es pot pas d i r que això
sigui degut al fet d'ésser jueu l'autor, car ell mateix proposa com a conclusió, com a antídot al suïcidi del jove estudiant en un cementiri, una
sola cosa: que els seus camarades es guareixin de tot romanticisme
lliurant-se en mans d'una mena de super-retòric que canalitzi els fills
dels pobres, és a d i r els conduïts a la disciplina de tota ambició pel
nacionalisme integral. Hom lamenta que en aquest llibre, altrament molt
bell literàriament, no h i hagi lloc ni per un instant, per a la vida en si
mateixa, perquè, a la f i , tots els joves no estan pas devorats fins a aquest
punt pel dessabor de la familia i la incapacitat d'adaptar-se a la societat.
— Un poema molt important acaba d'ésser publicat per l'escriptor
sempre catòlic i sobretot sempre poeta Francis Jammes, titolat Alouettes
en la «Nonvelle Revue Française». El mateix número conté: pàgines de
dietari, on hom trobarà confessions d'André Gide extremadament interessants per a l'estudi de la inquietud espiritual i moral contemporànies.
De la important novel·la d'André Maraux: Le temps du Mépris, tindrem
l'ocasió de parlar-ne, car s'acaba tot just amb aquest número de la N . R. F.
— Encara no hem conferit amb els nostres lectors sobre els diferents
llibres que acaben de sortir sobre Marsella. És que, en realitat, no surten
de l'objecte tractat sempre: els barris vells de mal nom de Marsella, com
si en aquesta ciutat i aquest port que són en tanta manera germans de
Barcelona, no visqués sinó gent de mala vida. Aquesta mena de literatura,
indigna d'un lector, val més deixar-la sense reclam. Perquè, quan hom
va a passejar-se per un pais. en lloc de parlar de fonts o •de deus, no
abocar-se sinó a les clavegueres...
Tot al contrari, una obra ben feta, composta segons una arquitectura
de raó i de modernisme, un llibre alhora modern i tradicional, acaba dc
sortir: Marseille-Métropole (Cahiers du Sud) de Jean Ballard i S. Castel.
Hom h i veurà primerament la discussió, punt per punt, dels projectes
d'urbanisme de L. Le Corbusier. Una cosa és construir una ciutat nova i
una altra tractar de renovar un vell port que remonta als grecs i una ciutat
que no ha parat d'evolucionar. Amb bon sentit i tenint en compte certs
illots del passat que cal conservar preciosament, Jean Ballard i el seu
col·laborador estudien la utilitat d'un centre urbà en una metròpolis
marítima com Marsella. Els encontorns de Marsella, les famoses CalanQu.es, que són un dels tresors pintorescos del pais, una mena de Costa
Brava que comença on acaben els ravals, són sistemàticament o abandonats o sobrecarregats de casinyons immunds. Els autors d'aquest llibre,
fins ara únic en el seu gènere per a Marsella, donen tot un pla d'esventrament que satisfaria alhora el gust del pintoresc i les necessitats
ciutadanes. Llegint aquest testimoniatge mediterrani, hom se sent colpit
sobretot per paral·lelisme entre Barcelona i Marsella.
— Discutible i lloable, però amb coses d'allò més ben vistes i informacions completament noves. M. Jean AJalbert. de l'Acadèmia Goncourt.
«i
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publica: L'italie en Diléme et Rome sans Amour (Àlbin Michel). No és
un testimoni feixista, no és un anticlerical que hagi anat a Itàlia. Tanmateix, conclou que el feixisme no s'ha d'exportar a altres països llatins,
i d'altra banda, mostra la grandesa del Vaticà. Aquesta obra. documental
que aporta dades noves, se surt una mica d'aquesta rúbrica literària, però
hi rcentra, no fos més que pel palpitanl capitol sobre la tirania davant
Herodot, Plató i Maquiavel. M. .lean Ajalberl dóna sobre aquest tema un
reportatge molt intel·lectual.

El món vist des de París
EI món va força malament i no és cosa pas gens fàcil a un esperit
honest i ponderat de procurar raonar amb clarividència.
Tant si la guerra es desencadena com no a Europa a conseqüència
del litigi italo-etiop, l'espectador filòsof no pot privar-se d'observar
què hi ha de nou al món. Tal vegada és a Paris on hom se n'adona
millor, perquè l'absència de passió hi projecta totes les coses en matisos.
A Paris, fel i fet, és on la majoria de la població està a la mateixa distància de la dictadura que de l'anarquia.

* **
La idea d'una possible (fuerra a Europa que comencés contra Itàlia
és impopular entre tot el que subsisteix de burgès a França. Allò que,
aquests darrers anys, s'ha fet a favor de la llatinitat lleva els seus fruits.
La gran exposició d'art italià que, aquest estiu, tingué lloc al Petit Palais,
i a la qual entraren més de cent m i l persones aixi que foren obertes les
portes al públic, va acabar de convèncer de la grandesa de Roma molta
gent de bé que l'havia oblidada o no solia associar-la a la idea de l'actual dictador. Sobretot les condicions summament avantatjoses que el
turisme italià ha fet als visitants de la península (atesa la necessitat
d'estalviar esdevinguda cada cop més intensiva en el burgès aclaparat
d'impostos, però que té com a esbargimenl essencial uns dies de vacances) han portat el viatger de segona classe a cdescobrir> Itàlia. N ' h i ha
prou amb fer una ràpida enquesta entre aquesta gent sovint mediocre
de gustos i de riqueses per a deduir l'efecte que l i ha produït un pais
en el qual el personal dels hotels és deferent, on els funcionaris tenen
— per obligació, o per acceptació volenterosa — el sentit de llur responsabilitat, i on, finalment, es veuen pertot els senyals exteriors d'allò
que el burgès anomena l'Ordre- Resultat: aquests «descobridors» de la
Itàlia mussoliniana han tornat a F r a n ç a convençuts que el Dictador era
un gran home, i llur convenciment és més gran perquè s'han aprofitat
dels avantatges de la disciplina sense haver-ne d'aplicar els principis a
una F r a n ç a en la qual, de vint anys ençà, impera «l'anar tirant>! En
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una paraula, quan hom els assegura que el Duce no recularà en les seves
intencions de conquesta, no en dubten poc ni gens, calculen el perill
que se'n pot derivar i , admirats d'un home que ha sabut crear un nou
entusiasme entre llatins, no se sentirien cap mica disgustats que les
forces d'expansió de la llatinitat -— mot del qual fan grans bocades sense
copsar les obligacions que comporta — s'il·lustrin a l'Àfrica. Si es deixa
entreveure a aquests burgesos que podria ésser que haguessin d'anar
a lluitar contra Itàlia a conseqüència de l'aplicació de les sancions de
la S. de N., arrufen el nas, a penes si Comprenen el joc diabòlic dels
resultats dels actes pacifistes de Ginebra i no dissimulen ni mica llur
disgust per aquesta eventualitat. Ras i curt, el burgès preferiria qualsevol mena de sacrifici a la necessitat d'emmallar-se en una guerra. El
burgès afegeix que ha estat enganyat, que la S. de N., en lloc d'ésser
l'organisme de pau tan exalçat, serà la causa d'una nova conflagració,
etcètera...
Entre els socialistes i extremistes s'observa un fenomen molt curiós.
Aquells que hom acusava d'ésser pacifistes de totes passades, han aparegut gairebé com a bel·licosos. La indignació davant la idea que els abissinis
perillaven d'ésser atacats i conquistats i . en l'entremig, maltractats per la
guerra, suscità entre ells un moviment de còlera semblant al que esclatà
llavors de la guerra anglo-boer. Però ningú no sap si aquesta gent indignada ha nodrit gaire l'allislament de voluntaris, per tal d'anar a defensar els abissinis. Llur còlera s'ha reduït a la reclamació de sancions a
imposar a Itàlia pels representants de França a Ginebra.
Aquests defensors de l'aplicació integra dels pactes internacionals fins
han retret a Anglaterra d'haver-se mostrat massa conciliadora aleshores
del darrer exabrupte alemany. És curiós de fer notar que, en aquella
ocasió, no se'ls va acudir contra l'Alemanya rearmada el dispositiu de les
sancions previstes. I és que, ben mirat, aquests fanfarrons temen la força
— i la d'Alemanya no els semblava gens dubtosa —, i llançarien de bon
grat tota la S. de N . contra Itàlia. No han pogut sostreure's a la llegenda
creada per Paul Boncour (qui qualificà Mnssolini de «Cèsar d'Opereta»)
segons la qual la Itàlia dictatorial s'hauria fortificat només per a la parada i de cap manera en realitat. Alhora, obrant en sentit contrari, la
premsa burgesa ha dedicat nombrosos articles elogiosos a la força
real dels exèrcits italians, sia perquè és informada directament per persones que s'han arribat a Itàlia, sia perquè ha exagerat els temors manifestats per una certa premsa anglesa que deia que els rearmaments italians havien posat en perill a la Mediterrània la supremacia de l'esquadra
britànica.
Però som multitud els qui hem observat un canvi en l'estat d'ànim
dels socialistes. Quan han vist d'una manera palesa que l'aplicació de
sancions podria originar un conflicte italo-anglès susceptible de degenerar tot seguit en guerra europea, els socialistes ja no s'han mostrat
tan violentament partidaris d'un càstig infligit per la S. de N . a Itàlia.
Ens referim als socialistes d'idees, de partit, però que han romàs simples ciutadans. Llurs caps, presoners de llur doctrina, ja no poden fer
marxa enrera i han de sotjar l'ocasió de fer estossinar o d'estossinar la
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dictadura italiana. Ara, que una guerra eventual contra Itàlia, bé que
teòricament és menys impopular entre les esquerres que entre les dretes, no seria pas feta amb gaire entusiasme pels primers.

***
Efectivament, entre el sentiment dels socialistes i llur doctrina hi ha
divorci.
Quant a la doctrina, és la primera vegada, aquesta, que hom veu una
atmosfera de guerra creada per la classe obrera. En altre temps, era la
classe conservadora la que solia prendre la iniciativa de sancionar una
nació que infringís un tractat qualsevol. No cal sinó rellegir la premsa
socialista relativa a la darrera guerra europea per veure que la qualifica de guerra capitalista. Ara, a F r a n ç a , són els diaris de dreta els que
reclamen la pau, s'oposen a les sancions de Ginebra i qualifiquen Léon
Blum de «Blum-la-guerra», la mateixa fórmula que empraren les esquerres contra «Poincaré-la-gucrra». Els bel·ligers han passat de la dreta a
l'esquerra; confessem que no serà pas la paradoxa més petita d'aquest
segle xx tan esbojarrat.
Sinó que, al costal de la doctrina, hi ha la pràctica.
Ara bé, els socialistes — aquells que es troben en edat i en estat de
fer la guerra — no llurs diputats, que se saben a aixopluc de la batalla
— han perdut gairebé tota l'embranzida davant el clamoreig guerrer.
I precisament per motiu del mateix partit socialista! Heus aci encara un
altre suplement a les paradoxes del temps. L'endemà de 1918 i fins suara,
la premsa i tota l'activitat del partit socialista s'han esmerçat a cultivar
el fàstic i l'embafament contra la guerra en les intel·ligències joves. El
mol d'heroi ha estat substituït pel de «víctima de la guerra» i hom no
ha parat de reclamar el desarmament general, de proclamar i de mirar
de realitzar l'antimililarisme. en una paraula, el socialisme ha afaiçonal
els cervells de manera que no vegin en la guerra sinó un crim, una estupidesa, un abús de confiança. Si. el dia de demà. aquests mateixos caps
socialistes volen empènyer llurs homes vers «una guerra defensiva de
l'honor del partit» (resumeixo llurs arguments en aquesta frase), és de
témer que no trobaran sinó partidaris fluixos en l'acompliment de llur
deure.
Si arriba, a i ! , el moment, aquests socialistes desmilitaritzats d'ençà
de tant de temps per llur propi partit, itrobaran l'odi indispensable per a
esdevenir un soldat bon combatent en l'aversió que senten per Mussolini? (.Veurem la paradoxa que aquests socialistes, que opinen que la
darrera guerra va ésser una rifada per tal com fou feta a profit d'uns
quants capitalistes estrangers, vagin a exposar la pell en benefici dels
italians que cercaran de desempallegar-se de la dictadura per mitjà de
la guerra?

* **

Del punt d'albir filosòfic, és molt natural que, malgrat una contradicció aparent, el conjunt d'idees i de doctrinaris que poden aplegar-se
amb el nom de socialisme vulgui provar la seva força. D'ençà que el món
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és món, cap govern cap superstició, cap teoria social no ha sabut o pogut evitar l'estadi de la conquesta. La invasió o l'anexió del vel que no
ha volgut deixar-se convèncer forma part natura! de l'expansió. Havia
d'arribar el moment en què el socialisme, cansat de predicar, de maldar
per suscitar una guerra de classes que, finalment, no s'ha produït sinó
a Rússia, havia de mesurar les seves forces, ni més ni menys'que el capitalisme, les monarquies, les teocràcies, amb les enlitals qua fins àra
havien governat el món. Aquesta mena de croada que despleguen els socialistes francesos contra el feixisme, amh el pretext d'una lluita colonial a l'Àfrica i de sancions a Ginebra, no és sinó una fase prevista, obligatòria, de l'evolució del socialisme.
Es tracta de saber si és una força adulta, madura, un imperialisme
capaç de conquerir el món com han provat de fer-ho els altres imperialismes, o si és solament una fe filosòfica.
És cosa ben albiradora que comença una nova era sota aquest signe
i que, així com h i ha hagut guerres en nom de diferents concepcions de
la monarquia, i a causa d'un grau de perfeccionament diferent en l'absolutisme, pot haver-n'hi també una sèrie en nom d'un socialisme més
o menys avançat. Hom exclamarà: parlar d'una sèrie de guerres portades pel socialisme, quan encara no n'ha provocada cap, és una anticipació insensata. Es veritat, però no és pas una presumpció inversemblant. Hom veu que els francesos més decidits a assumir la responsabilitat de sancions que poden desfermar la guerra ja no són, com abans,
els conservadors, sinó, al contrari, aquells que els conservadors anomenaven progressistes.
Del punt de mira temporal, tal vegada és de doldre que la política
interior intervingui en el temple erigit per la S. de N . a la política internacional. És de lamentar que quan Anglaterra es situa en el punt de vista
de les reivindicacions colonials possibles en el futur i de 'a banda de
la nació vençuda en l'última guerra, els socialistes francesos tractin de
convertir un punt d'albir internacional en un debat purament doctrinal.
Un cop desencadenada la guerra, si aquesta malaurança arriba, caldrà admetre que la qüestió que en plena guerra europea, entre 1917 i 1918,
féu vessar tanta tinta, la qüestió dels «objectius de guerra», no podrà
menys d'anunciar grans novetats. La darrera guerra, com les precedents,
va conduir a la discussió del repartiment de territoris, és a d i r , de r i queses. Posat que la realitat obliga a reconèixer que una guerra possible,
avui, s'inspira principalment en velleitats socialistes, preparem-nos a
admetre que els seus objectius de guerra no seran ja la distribució de r i queses, sinó llur circulació. Per f i , l'única força que animarà els socialistes serà la de pensar que van a fer la primera guerra per tal d'assolir
un millor benestar proletari i que parteixen a la conquesta d'un imperí
en el qual regnarà per a tots la doctrina socialista.
ADOLPHE DK FALQAIBOLLB

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

Important exposició d'art xinès
a Londres

A l'exposició internacional d'art xinès que començarà al mes de
novembre i finirà al m a r ç del 1936, seran exhibits objectes que daten
de 4,000 anys enrera. Ja comencen a arribar els exemplars de totes les
parts del món.
Serà una de les més meravelloses col·leccions de tresors artístics
reunits fins ara. Il·lustrarà un p e r í o d e de cultura xinesa que c o m p r è n
de 35 a 40 centúries, des del temps que Xina era el país més civilitzat
del món i els nostres països d'Europa tan sols sortien de l'edat de pedra,
fins a una centúria enrera aproximadament.
En primer lloc h i haurà més d'un miler d'objectes d'art que pertanyien
al palau de Pequin dels emperadors xinesos. Aquests objectes han estat
ja portats a Londres en el vaixell de guerra «Suffolk» de S. M. britànica,
i no han estat mai exhibits a l'occident: tanmateix, des que els palaus
de «la ciutat prohibida» foren oberts al públic com a museus d'art xinès,
milers d'amants de l'art de totes les parts del món civilitzat han anat a
Pequin a veure'ls.
L'exposició serà patrocinada per SS. MM. el rei i la reina d'Anglaterra,
junt amb el president de la república xinesa. Serà la primera vegada a
la història que els homes d'estudi i els col·leccionistes europeus i xinesos
hauran col·laborat junts. Està organitzant-la el president del consell de la
Reial Acadèmia i hi haurà pintures, treballs d'escriptura, ceràmica,
porcellanes, bronzes, jades, escultures, teixits i laques.
La selecció dels objectes que han d'exhibir-se, pertanyents al palau
de Pequin, va ésser feta de la següent manera: cinc membres del Comitè
executiu van anar a Xina el passat febrer, i alli, en amistosa col·laboració
amb els membres de les organitzacions dels Comitès xinesos, van examinar i discutir un gran nombre de pintures, bronzes, porcellanes i altres
rars exemplars d'art xinès, conservats a través dels segles.
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Des del 1933, tots els tresors del palau dels emperadors de Pequin
foren guardats a Xanghai per a més seguretat. Aquests tresors van ésser
posats tots a disposició dels dits Comitès. Han estat molt contents de
trobar que els tresors de la col·lecció imperial que són un lotal dc 21,000
peces es trobaven en excel·lent estat. Va ésser un feliç descobriment, car
els repòrters havien dit arreu del món que en el trasllat fet ràpidament
des de Pequin a Xangbai molts objectes havien estat deteriorats.
Havent arranjat tot quant era necessari a la Xina, els membres dels
Comitès executius embarcaren cap als Estats Units, on h i ba moltes
col·leccions d'art xinès. Després d'haver fet investigacions preliminars,
tornaren a Anglaterra, a excepció de sir Percival David, el president,
que va romandre a Nova York per tal d'assistir a l'embarcament dels
objectes artístics prestats, que vénen dels Estats L'nits per engrossir les
coUeccions magnifiques que envia la Xina. Molts altres importants préstecs artístics xinesos han vingut de Suècia, Holanda, Alemanya i França.
De totes les parts de la Gran Bretanya també envien objectes a Londres,
perquè ja és sabut que aquella posseeix les més fines coUeccions d'art
xinès del món. Com a exemple, direm que un sol col·leccionista d'Escòcia
envià 34 peces de porcellana, que té assegurades en 58,000 lliures.
Porcellanes: La col·lecció de porcellanes que s'exhibiran del palau
de Pequín inclou 360 peces esquisides que pertanyen als períodes Sung,
Yuan, Ming, X'ing. Es creu que és la col·lecció més bona de porcellanes
xineses mai reunides en un sol lloc.
La porcellana xinesa va arribar a obtenir un alt grau de perfecció a
la part septentrional de la dinastia Sung, i h i ha 112 objectes que aniran
a l'exposició, perlanyenls a aquest període. Setanta-vuil peces del període
Ming també seran incloses; entre aquests es troben els més rics colors,
fins el vermell rabí de la fabricació Ming Hsuarexé. Les porcellanes Ming
són l'admiració de tol bon coneixedor.
El famós Xi-Xi'ing «blau del cel després de pluja» serà exhibit en una
peça. El color fou fet segons una ordre imperial: «Tan blau com el cel,
tan clar com un mirall, tan prim com un paper, i tan ressonant com una
pedra musical de jade». L'ordre fou complida a la lletra. Sobrepuja en
delicadesa tot quant el precedeix, i és tan meravellós, que era descrit
com quelcom de sobrenatural.
La indústria ceràmica de la dinastia Xing o Manxú, de la qual els
famosos emperadors K'ang Hsi. Yung Xeng i Xien Lung van donar els
seus noms a les porcellanes fabricades durant els seus regnats, h i és
representada amb 136 peces molt ricament decorades. L'emperador Xien
Lung no era tan sols un gran protector de l'art, sinó que també fou un
artista de talent i un poeta.
Jades: Xeixanta-sis remarcables exemplars dels primitius jades hi
seran exposats. Els jades són de tots els colors, a excepció del vermell
i el rosa. Potser l'exemplar més remarcable de la col·lecció de Pequín
és un que consisteix en tres blocs, amb figures treballades, units per
mitjà d'unes cadenes de jade i tot tallat d'una sola peça de jade d'un
groc puríssim; és un color extraordinari. Només hi ha una altra peça
de jade groc com aquesta, coneguda en tot el món, i està trencada.
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Els jades es consideraven d'un gran valor a Xina, i en el transcurs
del temps van arribar a ésser un monopoli dels emperadors, com a cosa
extraordinària. La finor del tallat d'aquests objectes (alguns molt petits)
és tan extremada que és quasi inconcebible com ho feien amb el p r i m i t i u
mètode que usaven. El jade és una de les pedres més fortes i una de les
més difícils de tallar. ElS delicats i complicats models d"un caràcter
extremadament convencional eren obtinguts per mitjà de sorra i aigua
rajant sobre una eina giratòria que treballava per impuls d'una peça
que es feia anar amb el peu. Degut a la duresa de la pedra, alguns
dibuixos trigaven anys a produir-se.
No es pot determinar definitivament l'ús per què eren fets alguns
d'aquests objectes, encara que ja és sabut que n'hi havia que els feien
servir per a ornaments de les seves vestidures. L'emperador tenia a la
mà una placa de jade sempre que adorava el cel. Molts dels jades representaven peixos, ocells i animals imaginaris.
El jade ha estat per milers d'anys la pedra favorita dels xinesos.
Els col·leccionistes xinesos quasi sempre guarden amagats els seus tresors
i sols els ensenyen quan es presenta un públic que sàpiga apreciar verament el seu valor artístic. Es veu amb freqüència els xinesos bons coneixedors de jade, treure's de dintre les seves robes interiors una peça de
molt valor, puix que diuen que el jade millora de color quan es porta
prop de la pell.
Ossos per als oracles: Els ossos que servien per a d i r els oracles
xinesos, i que tindran un lloc en l'exposició, són considerats pels arqueòlegs com un dels més interessants descobriments fets aquests últims
anys. Són un record dels temps primitius de Xina, puix que daten de la
dinastia Xang Yin, que va existir uns tres o quatre m i l anys enrera:
unes vint centúries abans del naixement de Jesucrist. Aquests ossos són
inscrits amb arcaics gràfics pintats. Per ells, moltes de les primitives
formes del llenguatge xinès que s'havien perdut s'han pogut obtenir,
encara que hi ha molts caràcters que no han pogut ésser desxifrats.
Aquests ossos que eren closques de tortuga o bé escàpules de be, eren
usats pels xinesos per a dir-se la bona ventura (com diem nosaltres) o
per endevinar coses consultant els seus il·lustres antecessors. Aquests ossos
que servien per als oracles i els «Xang» bronzes van units amb els més
remots períodes de la història xinesa.
Bronzes: Els vasos de bronze de l'època Xing Yin i Xou seran
exhibits en nombre de noranta-cinc peces. Alguns d'ells tenen més de
trenta centúries. Aquests bronzes de Xina van ésser fets deu centúries
abans que les obres mestres que coneixem com a gregues. L'ornament fet
en aquests vasos convenç que h i havia hagut centúries de prèvia cultura
artística que va conduir en aquest grau de perfecció.
Escultura: Encara que han tingut lloc de tant en tant importants
exposicions de ceràmica, bronzes i jades a l'occident, molt poc s'ha visi
d'escultura xinesa i de pintura. Les millors escultures foren fetes a la
quarta, cinquena i sisena centúries, en el període de les 6 dinasties.
Aquestes escultures, inspirades en el budisme, són ara exiraordinàriament difícils d'obtenir. Només n'hi haurà unes quantes en l'exposició;
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però són exemplars excel·lents. De la seva coUecció de Nova York,
Mr. J. D. Rockefcllcr ha deixat un exemplar molt bo.
Pintures: Molls dels quadros més antics xinesos eren massa fràgils
per a ésser portats a Anglaterra; malgrat això, algunes de les més importants pintures de les dinasties Sung, Yuan i Ming seran exhibides. Una
de les millors pintures que s'exhibiran serà de Hsia Kuei, que té 38 peus
de llargada, titulat «Deu mil milles del Yangtze». Una pintura molt interessant és el retrat de Genghis Khan, cl gran conqueridor de la història
que es va apoderar de la part occidental de l'Àsia i de mig Europa.
Aquest retrat està en un àlbum que conté altres retrats de la cort, i h i
ha també senyores.
A l'artista no l i era permès de veure les persones que pintava i obtenia
una semblança satisfactòria a força de pintar milers de nassos, ulls i
boques, que eren comparats d'un a un per una dama de la cort.
Creiem que aquesta exposició internacional d'art xinès a Londres
serà força interessant i assolirà un gran èxit.

Esquema del Crèdit Social Douglas
al Canadà
Cada adult necessita un crèdit de cinc iiiures al mes per
a viure
L'any 1919, després de la gran guerra, molls països del món estaven
en ple caos social i econòmic, del qual no els ha estat possible de sortir-se
encara. A un ex-oficial del cos d'enginyers de l'exèrcit britànic, que vivia
a Londres, se l i va acudir i va desenrotllar un pla per a l'alçament econòmic i social de tots els homes. Aquest ex-oficial s'anomena Major
C. H . Douglas. Aplicant les seves regles i tota la seva inteUigència als
problemes socials i econòmics, que eren llavors i són encara avui la
preocupació dels dirigents de lots els grans països del món nou i vell,
va assolir de formar un esquema deduït de les seves teories que, segons
ell, resoldria tots aquests problemes; però el seu pla fou considerat fan
fantàstic i capaç de promoure una revolució tan gran de l'antic ordre
establert, que els politics, banquers, financers i economistes es rigueren
d'ell i de les seves teories.
Seria impossible, en un article com aquest, d'entrar en detalls referent
a les seves teories; però, en general, la seva aplicació significaria amb el
temps treure als bancs un dels seus principals mitjans de guanys, com són
el fer préstecs o emprèstits de grans quantitats i convertir l'Estat en
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prestamista. Això reportaria també la desaparició dels multimilionaris;
p e r ò tampoc no existirien pobres de solemnitat. No h i hauria, com h i ha
ara, una diferència tan gran entre la producció i el consum; en una
paraula, la producció seria a p r o p o r c i ó de les comandes, i malgrat això,
encara h i hauria gent sense feina. En lloc d'ésser els Bancs els que facin
els préstecs i el Govern el que doni subsidis per a grans empreses relacionades directament o indirectament amb la p r o d u c c i ó , préstecs i subsidis que el consumidor ha de tornar al cap i a la f i pagant un sobrepuig
en el preu de cost del que consum, seria el mateix consumidor el que
hauria de rebre els préstecs i els subsidis per tal que pogués comprar.
Aquest esquema. Crèdit Social Douglas, com s'anomena, ha estat molt
discutit i criticat des del 1919, però ara, després de 16 anys. Major Douglas ha Irobal un deixeble politic que està preparant la seva aplicació.
Aquest deixeble politic és Mr. William Alberhart, primer ministre d'Alberta, una de les més grans províncies del Canadà. Tres anys enrera, essent
Mr. Alberhart mestre d'escola, va parlar-li un altre professor de l'Esquema
Social Douglas, i més tard va llegir un llibre que tractava d'aquest assumpte, el qual va estudiar intensament, fins que va estar ben imbuït
de la idea. Sempre ha estat un reformador social; p e r ò fins fa pocs mesos
era director d'un gran col·legi; ara és cap d'una gran provincià moll
productiva del Canadà, anomenada Alberta, que és algunes vegades més
gran que Anglaterra. Van ésser les seves teories de reforma social i
financera, basades en l'Esquema de Major Douglas de Londres (que és
el que va originar la idea), les que l'han portat al poder amb una gran
majoria, car en les últimes eleccions, el seu partit va obtenir 56 llocs
dels 63 de què es compon el Parlament d'Alberta. Diu que no posa en
prova cap idea fantàstica, sinó que executarà un pla que revolucionarà
l'ordre financer i social del seu pais, en benefici de tots; per això està
segur de l'èxit.
Com que la base de l'esquema és la concessió d'allò que s'anomena
Dividend del Crèdit Social Douglas, avalorat en cinc liures per cada
home i per cada dona existents en el país, molts l'anomenen a Anglaterra
«El president de les 5 lliures». Per posar en pràctica el seu esquema, ha
demanat al cap del Govern d'Otawa 3.600,000 lliures. El dividend del
Crèdit social adjudicat a cada individu no es p a g a r à en metàl·lic, sinó
que estarà en forma de crèdit, molt semblant a la manera com els Bancs
donen ara molts crèdits. A cada ciutadà o ciutadana se l i d o n a r à una
llibreta pel dividend i un talonari en blanc, de xecs no negociables. Cada
mes es presentarà la llibreta de dividends a una sucursal de la Casa de
Crèdits de l'Estat, quan l'entrada del crèdit de 5 lliures sigui fet. Les
soldades també seran pagades per mitjà de xecs que s'inscriuran en el
llibre de dividends de la mateixa manera. Quan es desitgi comprar alguna
cosa, o bé pagar a algú, només s'haurà d'omplir un xec i lliurar-lo al
creditor, que el traspassarà a la sucursal de la Casa de Crèdits de l'Estat.
Mai no s'ha de transferir a un altre particular. Quan s'ha fet això, el
deutor ja té el compte liquidat i el que ho rep té aquella quantitat a
favor seu. Fent-ho així, successivament, es fa possible la circulació de
crèdits. El dividend donat a cada individu per l'Estat es considera sufi-
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cient per a subvenir a les primeres necessitats de la vida, que són l'aliment, la roba i l'allotjament. Això no és cap almoina, d i u ell, perquè,
segons les teories de Major Douglas, un sense feina ha de menjar i dormir
en un lloc o altre i ha d'anar vestit; per tant és un consumidor i un
comprador de productes. La vella doctrina que «qui no treballa no ha de
menjar» és falsa, segons aquestes teories.
Si un ciutadà lliura xecs per un valor total superior al seu crèdit serà
molt fàcil de descobrir-lo, i serà castigat per la llei.
Per a recuperar els dividends donats de franc, perquè torni a entrar
el que s'ha donat, hi haurà una contribució, consistent en la part del
benefici no guanyat, que serà senzillament la diferència entre el cost
de la producció, més la comissió, i el preu cobrat al consumidor. Amb
un augment de producció, productors i distribuïdors podran seguir portant un marge de guanys més semblant.
A cada província, per mitjà d'aquesta taxa, l i serà possible de recaptar
per a fer els pagaments dels dividends. Fer exemple, h i haurà una taxa
sobre la venda que faci un propietari de blat a un moliner sobre la que
faci el moliner venent farina a un forner i sobre el forner que ven pa al
consumidor. Una comissió d'experts posarà un preu just a tots els articles,
deixant un marge de comissió que estigui bé per al productor, per a
l'importador i distribuïdor, però que no sigui una explotació pel comprador. Aixi s'impedeix la inflació.
Tot crèdit, en la Casa de Crèdits de l'Estat, siguin els dividends
mencionats abans, jornals, sous o qualsevol benefici anyal, ha d'ésser
col·locat en finar l'any, segons el que justifiquin els seus rebuts. Es procurarà que la gent posin els crèdits sobrants en paper del Govern d'Alberta; però poden també comprar altres accions o papers, per mitjà
dels xecs; portant aquests últims a la Casa de Crèdits en la forma feta
ordinàriament. No hi ha haurà cap restricció sobre les activitats financeres corrents. Per exemple, un home que desitgi liquidar un compte
de fora del pais comprarà en una Casa de Crèdit o oficina de correus
una ordre de pagament sobre el punt d'on va venir la mercaderia que
deu. Aquesta ordre de pagament serà satisfeta per mitjà d'un xec i quan
el creditor l'hagi cobrat, el deute serà transferit a la Casa de Crèdit
d'Alberta i formarà part del balanç comercial corrent.
El propòsit és de fer reduir els alts interessos que es paguen pels
préstecs i emprèstits i també el de fer reduir els sous.
Referent als Bancs, l'interès serà l i m i t a t Els deutors seran obligats a
pagar tan sols el 5 per 100, per exemple. Als productors no se'ls permetrà de pagar sous superiors a 1,000 lliures per any, quan estigui ja
establert un just preu en les mercaderies.
Els dividends facilitaran que el jovent pugui continuar els seus estudis
fins a 25 anys.
Els qui no tinguin feina podran cobrir les necessitats de la vida, i els
qui venguin al detall obtindran beneficis immediats, tan prompte com el
crèdit comenci a circular ràpidament.
La base d'aquesta idea és que h i hagi més consum i més producció,
i ajudar el consumidor, donant-li un crèdit l'Estat que abans anava direc-
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tament al productor. Priva de fer-se únicament ric a costes del públic i
elimina l'extremada pobresa. En una paraula, els qui facin molts diners
hauran de pagar fortes contribucions per alleujar els menys afortunats.
Mr. Alberbart està esperant la visita de Major Douglas d'Anglaterra,
que actuarà com a expert conseller en el seu Govern, fent de la seva
teoria un esquema p r à c t i c que salvarà la provincià de la ruïna financera
a què estava abocada.
Tota Anglaterra té els ulls posats sobre aquests homes i el seu Govern,
car és la primera vegada que l'Esquema del Crèdit Social Douglas, tan
discutit, serà posat a la pràctica en tota la seva extensió.
Amb aquest sistema, ningú no b i p e r d r à . Tot ciutadà d'aquesta provincià millorarà de posició. Això diu el «cinc lliures per mes» (com l'anomenen a Anglaterra) i que és el primer ministre d'AlbertP.

Un viatge de recreació per la
Mediterrània
Molt gran fou l'entusiasme que va regnar entre els calò'ics britànics
aquest estiu, organitzant una excursió per la mar Mediterrània que es va
portar a cap amb gran alegria per part de tots. El dia 23 d'agost, de bon
mati, va entrar en el port de Barcelona el vapor «Tuscania» portant a
bord set-centes persones catòliques de les illes britàniques. H i havia
anglesos, escocesos i irlandesos, que feien un viatge de recreació per la
Mediterrània, visitant els principals ports. H i havia tres bisbes, molts
canonges i monsenyors i més de cent sacerdots, essent els altres seglars.
Potser mai no s'havia vist un desembarc d'aquesta Índole en el port de
Barcelona: set-centes persones de la Gran Bretanya, totes catòliques.
Així que arribaren, molts varen sortir en autos per veure la bella
ciutat. Més tard Sa Excel·lència el bisbe de Sbrowsbury (d'Anglaterra)
Dr- Moriarty junt amb el canonge monsenyor McNally i uns amics, sortiren
també a donar un passeig pels principals carrers i llocs de la ciutat.
Van voler veure la plaça de braus (de les Arenes) i Sa Excel·lència va
escoltar amb molt d'interès tots els detalls d'una «corrida de toros».
Dins de la plaça mateixa es van fer moltes fotografies. Després, tots
es van reunir en el palau del bisbe de Barcelona per a saludar-lo. Essent
absent el bisbe, els catòlics britànics foren rebuts pel vicari general.
També alli es feren moltes fotografies en les quals, figurava sempre en
el centre el Dr. Moriarty. Els altres bisbes Dobson de Liverpool i
McCarthy de Galloway (Escòcia) restaren tot el mati en el vaixell per
trobar-se molt cansats.
El Dr. Moriarty, malgrat tenir 83 anys, s'ha llevat cada dia durant
l'excursió a dos quarts de sis del mati, per prendre el seu bany fred, i
durant el dia no deixava d'anar a tot arreu on anaven els altres.
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En aquesta excursió, hi havien de prendre part tres bisbes més. Dos
d'ells no van poder anar-hi a última hora per ocupacions del càrrec, i
l'altre va morir poc abans dc sortir el vaixell de Glasgow
El Dr. Moriarty amb alguns dels seus acompanyants foren obsequiats
per la familia Raventós, en la seva residència particular del carrer de
Corts, amb un xampany Codorniu. Tots estigueren contentissims de
poder provar el xampany català.
A les dotze prengueren un Innch en el vaixell, després del qual tots
partiren amb autos cap a Montserrat. Jo vaig tenir la sort d'anar en
un auto particular acompanyant els bisbes, i tot el cami no van deixar
d'expressar-me la seva admiració per les magnifiques vistes, sobretot
en pujar, rodejant la gran muntanya des d'on es domina el vast i variat
panorama. Després admiràrem aquelles immenses roques que s'enlairen
cap al cel com a torres d'una gran catedral.
En entrar el cotxe dels bisbes en el recinte del monestir, centenars
de persones varen rodejar-los aplaudint fervorosament, com també,
aplaudien des de totes les finestres dels edificis. En baixar de l'auto,
tothom volia besar els anells dels bisbes i l'entusiasme va ésser gran.
Tot seguit entràrem a la formosa església, on. postrats als peus de la
Verge dels catalans, alçàrem els nostres precs en anglès.
Quan ja els dels altres autos havien arribat, tots els de l'excursió,
inclús els bisbes, com a bons britànics, demanàrem un te, que ens fou
servit en el restaurant, després del qual tornàrem a l'església on hi va
haver benedicció i va cantar el magnífic chor del monestir en obsequi
als britànics que érem presents. Cap de nosaltres no oblidarà mai
l'efecte de grandiositat que ens va fer aquella funció religiosa amb els
seus càntics plens de sentiment català.
Abans que marxéssim cap a Barcelona, el bisbe Moriarty, dret dintre
del cotxe va donar la seva benedicció a tots els presents. En partir
l'auto dels bisbes, la geni aplaudien amb un entusiasme grandiós i els
seus aplaudiments els vam sentir fins que vàrem perdre tothom de vista,
cosa que van agrair molt Ses Excel·lències.
De retorn a Barcelona, anàvem tots admirant el deliciós panorama
d'aquesta gran terra i comentàvem la grandiositat que té la muntanya
de Montserrat. Travessàrem després, al finar la jornada, els principals
carrers de Barcelona, fins arribar altra volta al vaixell. Alli no es parlava d'altra cosa que de la formosa ciutat, de les seves amplies i ombrejades avingudes, dels seus parcs i sobretot de la cortesia dels seus ciutadans. Tots estàvem contentissims de la visita a Barcelona.
El vaixell donava la impressió per dintre que hom estava en una
gran catedral flotant: els bisbes amb ses vestidures, els sacerdots revestits, pregant tots davant dels altars.
L'excursió fou un conjunt d'actes religiosos i de diversió honesta,
que ens ompli el cor de goig.
En marxar el vaixell, tots diguérem un adéu a Barcelona emportantnos-en un grat record.
R. T. J. HEGARTY
Trad. ALFONS PERÉS
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En aquesta secció ca faran recenalona critiquta de totea lea obres que
ena siguin trameses en doble exemplar.

HOMES, HOMENETS Y HOMENASSOS, per Pere Benavent.
Pere Benavent gairebé cada any ens sorprèn amb la publicació d'un llibre:
fa uns anys ens encisava amb un recull de poemes, fa poc donava orientacions
als mestres d'obres amb aquell excel·lent manual tCom he dc construir» i avui
aplega un enfilall de proses sucoses, ben estructurades, amb el títol origmaUssim d'nHorncï, homenets i homenassos».
En aquestes proses, Benavent se'ns mostra, una vegada encara, com un
escriptor que posseeix el do de la naturalitat. Els seus comentaris sobre diversos temes artístics, morals o simplement narratius, no són mai escrits amb la
pruïja de fer transcendentalisme. Són planers i senzills. Això no vol dir, però.
que estiguin mancats d'aquella punta de malicia. de malenconia, o d'humor
que fa meditar.
El nostre autor consigna un treball: «Un diumenge d'agost a Dau» que, a
despit del seu to intranscendent, palesa dots envejables d'observador i de
poeta. Té paràgrafs d'una evident subtilesa: «Pau, darrer refugi d'això que per
moments ens està fugint dels dits. i és el poder i el saber ésser senyor». I
aquelles notes, d'una gran simplicitat, en les quals ens descriu els «camins
vorejats de verd i fragants d'herba acabada de segar». L ens fa veure aquella
«francesa escanyolida i desgarbada, en bicicleta amb el capell de gairell i aquella bossa de xarol negre penjada al manillar, que fa tot passant un compliment
l es fon silenciosa darrera del primer revolt».
Com podem veure, Benavent és un poeta. Una ànima sensible que sap copsar
els detalls insignificants, que són els que donen vida i relleu a una narració.
Molts es creuen que sense xocs violents i sense una prosa xarbotant de dramatisme no es pot fer res de bo. Van errats. De vegades, una simple nota de color
indicada amb gràcia i un detall en aparença insignificant i pueril, assenyalen
d'una manera certa la subtilesa de l'autor. Així passa amb Benavent. Colors i
observacions breus planen per totes les pàgines d'aquest llibre. I això que po-
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dria ésser qualificat de lleuger — tant que costa d'ésser-ho I—, és, al nostre
entendre, una de les millors qualitats que posseeix.
La descripció de Pau és feta amb gràcia i acuïtat. Diríeu que el nostre autor
ha passat molts dies per aquella població, car sap copsar tot el colorit poètic
de la vila francesa i alhora sap pintar amb trets acusats la inefable burgesia
que hi pul·lula.
Benavent és un escriptor que sap on va. Dels més Insignificants detalls en
treu una orientació, un ensenyament. Així. per exemple, ens diu, com si bromegés, aquesta veritat coent: fJo coneixia un xicot ebenista, a qui mal no
hauria gosat encarregar una simple cadira; i això no pas perquè oo el tingués
per molt apte en les delicades disciplines del seu ofici, sinó senzillament perquè
no sabia seure, no sentia el plaer de seure còmodament.»
Aquesta apreciació tan racial, assenyala un temperament observador, capaç
de saber collir qualsevol detall insignificant per tal de treure'n una doctrina,
lliure de pretensions I de faramalles.
El comentari que dedica a «Barcelona nostra» té molt d'interès. Ens fa veure
plàcticament la nostra ciutat quan cau la nit. El nostre autor medita sobre
l'ambició, la grandesa, la mesquinesa de l'ànima. I s'interroga. El Bé I el Mal
mai no dormen — diu lúcidament—. I pensa en les lluites fratricides. Cristià
i home de cor. Benavent veu, però, malgrat algunes terboleses, la grandesa
insubornable de la nostra Barcelona. Aquest comentari a la nostra ciutat ve
a ésser un cant elegíac, embolcallat d'un vel d'esperança.
En «Homes, homenets i homenassos» hi ha alguns contes molt ben escrits.
Especialment el que es titula «Les trifulques del senyor Roig», aiguabarreig
d'humor fi i de sàtira, dintre una prosa atapeïda de suggerències. Com a contista, però, Benavent manca de la profunditat psicològica I d'aquell saber crear
un ambient en breus, però Incisives i condensades pàgines.
De vegades, el nostre excel·lent arquitecte escriu unes sàtires encerclades
d'humor f i , com les dues pàgines que dedica a «De l'arquitectura de la ciutat
paradoxal». Quan tracta temes com aquest, és quan més ens plau. Per damunt
de tot, creiem que Benavent és un humorista i un satíric.
Finalment, hem de dir que l'estil de l'autor de «L'honor i l'alegria de l'ofici»
és casolà I castigat. Està exempt d'inútils Inflors barroques. I sense que hom
pugui assenyalar-lo com a modèlic, té gràcia i no és gens torturat, cosa que no
podem dir de gaires prosistes. — LEANDRE AMIGÓ.

L'ANTICRIST A LES ESCOLES, per Esteve Busquets-Moles. — Edicions Ignls. Obradors gràfics Favència. Barcelona. 1935. Preu: 4 pessetes.
Els tràgics esdeveniments que han commogut la nostra terra en aquests darrers temps han tornat a posar en primer terme el gran problema de l'educació
revolucionària de les masses.
Si és certament Indiscutible que totes aquestes grans convulsions revolucionàries són filles d'un llarg període de gestació educativa —o més ben dit, deseducativa — també és Indiscutible que fins avui l'opinió sana del nostre poble
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no s'ha arribat a adonar de la importància transcendentallssima que tenen
aquestes escoles d'iniciació revolucionària, disfressades amb els noms d'escoles
llibertàries, comunistes o laiques i que han arribat ja a fer possibles aquests
esclats d'odi que han donat a les flames les nostres esglésies i comunitats
religioses.
Més que a punir, cal adreçar tots els esforços a prevenir. I per prevenir un
mal o guarir-lo. cal abans conèixer-lo a fons.
Esteve Busquets-Moles, jove periodista, àgil de ploma, just de paraula i
precfs d'estil, avui ens ofereix un llibre que creiem destinat a remoure intensament la consciència bon xic massa adormida de la societat cristiana dels
nostres dies.
«L'Anticrlst a les Escoles» és un llibre que reporta objectivament tota la
matisació diversfssima de l'educació i l'organització que han aconseguit els
elements destructors de tot el que té sentors de religió i civilització cristiana.
És un llibre valent i sincer que ens posa davant la realitat crua dels estralls
causats per la pedagogia anarquitzant del laïcisme. És un toc d'alerta per als
qui fins avui han descurat de remeiar la propaganda subversiva dels sense Déu.
És una crida a la consciència, no solament cristiana, del nostre poble, sinó,
àdhuc, a aquells qui, estimant la dignitat humana per damunt de tots els
sectarismes, vulguin cooperar al guariment d'aquesta xacra envilidora que
corseca el sentit racial de la nostra terra i posa en evidència la davallada
moral soferta per la generació del nostre segle.
En les cent setanta-quatre planes del seu llibre, Esteve Busquets-Moles ens
reporta els fets més colpidors del darrer període revolucionari a casa nostra,
i l'organització del comunisme i de les escoles llibertàries que pul·lulen, sobretot,
en les barriades obreres.
Conté sis capítols. En el primer, després d'un expressiu pròleg, ens parla de
l'imperi de l'Anticrist, entronitzat segons les teories anarquistes de Ferrer i
Guàrdia.
Passa després, en el segon, a estudiar l'organització dels «Pioners» a Catalunya, la pedagogia escolar russa, la moral (?) comunista, i les actuacions dels
comunistes de Catalunya.
En el tercer capítol, retreu l'exemple de l'Escola del Treball que, en mans
d'homes propugnadors de les teories marxistes, va assolir d'influir en la vida de
l'Escola fins a fer veritables cèl·lules comunistes entre els joves alumnes.
El perill anarquista és estudiat profusament en el quart capítol.
Els antecedents històrics, els ateneus llibertaris, escoles racionalistes i «dames
roges», la pedagogia llibertària, i el contrast entre l'educació cristiana i l'educació (?) anarquista.
El capítol cinquè reporta el tràgic fet de la revolució d'Astúries i s'endinsa
en l'estudi profund de la situació obrera de Catalunya.
En el sisè i darrer capítol, l'autor ens fa viure la lliçó punyent del terror a
Catalunya amb tota la força de la F. A. t i la C. N. T. Tot i la diversitat
d'exemples i reports dels diferents capítols, a través de les planes del llibre
d'E. Busquets hom viu sempre, la visió de «L'Anticrist a les Escoles» infiltrant
en el cervell de la infantesa el crim i el desordre, la negació de Déu 1 de tota
idea de religió, que culmina en l'esborronadora salutació dels infants llibertaris
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quan entren i surten de l'escola, dient per tot Déu-vos-guard: Déu no existeix,
ni ha existit mai!
«L'Anticrist a les Escoles» recopila alguns articles apareguts a «Flama», el
setmanari de la F. J. C. de C, i en algun altre periòdic on col·labora assíduament l'autor; té una gran agilitat periodística i exposa més d'una vegada en
forma d'interviu amb els personatges sobresortints dels moviments que estudia,
el fet documental del tema viscut i expressat amb el llenguatge propi.
En el decurs dels anys esperem molt del tremp d'E. Busquests-Moles que
tot just en ple inici de la seva vida periodística ja ens ofereix aquesta prova
de la seva personalitat i de les seves dots de repòrter.
Bon començ i bon èxit per a les edicions Ignis. — LLUÍS PRAT.

L'ÀNIMA D'UN MILITANT, Fr. Stéphane-Josep Piat O. F. M. — Edicions de la F. J. C.
de C. (Sub-federació Obrera. J. O. C. catalana), Boters. 6. pral, Barcelona,
any 1935. Obradors gràfics Favència. Volum de 78 planes, en rústega, l'50
pessetes.
Quan encara fa ben poc que l'Agrupació Coral de la F. J. C. de C. ens
oferia el seu magnífic «Cançoner Popular de l'Excursionista» amb tant d'èxit
aparegut, la Subfederació Obrera de la mateixa F. J. C. de C. ens ofereix les
primícies de la seva tasca editorial amb la publicació de «L'ànima d'un militant».
Aquest llibre que conté l'autobiografia del malaguanyat militant jocista
Guiu Sixois Laflanc és un exemple palpitant del que pot l'arborament per un
ideal estimat i viscut amb tota la força d'una ànima jove trempada en l'amor
a Déu i al proïsme.
En aquesta època mancada de caràcters per afrontar totes les vicissituds i
per sobrepujar per damunt de tots els respectes humans i llançar-se de ple a la
gran tasca de reconquerir ànimes d'acord amb aquella definició de l'apostolat
seglar tan repetidament exalçat i impulsat per Pius XU. l'exemple d'aquest
militant jocista consagrat, enmig de la seva pobresa, a la reconquesta dels seus
companys treballadors, és una cosa emocionant i plena de colpidors ensenyaments. Per això la creixent Subfederació Obrera de la F. J. C. de C —la J. O. C.
catalana — amb la publicació d'aquest llibre ha volgut posar davant dels ulls
dels seus militants l'ànima d'aquest gran militant, no fa encara tres anys traspassat, i que ha deixat una estela d'admiració pels seus sacrificis heroics i per
l'exemplaritat del seu viure donat a l'ideal.
D'altra banda «L'ànima d'un militant» a més d'aquestes grans qualitat?
essencials al fi pel qual és destinat, pel seu estil clar i punyent, la seva prosa
entenedora, el seu vibrar aflamat i sincer fa de seguida suggestiva la seva
lectura i guanya el cor i la voluntat d'un home jove que senti dins la sang el
gran esperó de nobles ideals de conquesta.
El llibre es subdivideix en sis capítols que vénen a glossar els passos més
emotius de la vida d'apostolat i de treball de Guiu Sixois. No volem acabar
aquesta breu nota critica sense reproduir un dels fragments de !a Conclusió
del llibre, quan parla de la seva mort: «Hom se sent petit davant d'una ànima
»»
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així. deia en assabentar-se de la mort de Guiu un dels jocistes que més l'havien
conegut. Hem tingut una gran pèrdua — afegia un obrer parat de qui havia
alleugerit la misèria. Era una figura sense ombra — subratllava Mons. l'Abbé
Gambart. Veu del militant, veu del treballador, veu del consiliari: la unitat
dels sufragis ratificà l'homenatge.»
«Quan la nova passà com una exhalació a través de les seccions, tots els
cors s'endolaren. Només aleshores — Guiu havia estat tan enginyós en terse útil
tot esquivant-se — hom s'adonà del lloc immens que ocupava a la Federació
i quina intensitat de vida interior embolcallava el seu somriure.
Jocistes, simpatitzants, nois d'estudi, l'onze d'abril del 1932. anaven darrera
la senyera Federal desplegada per escortar al camp dels morts la despulla
freda del gran amic. Mai els mots de llum. repòs i pau amb què la litúrgia de
difunts bressa i consola els vivents no han traduït amb més profunditat el
retorn d'un fill envers el Pare. L'emoció bategava en la vasta església del
Sagrat Cor que cada tarda omplia amb la seva oració i on ell avui preludiava
el recolliment etern.
Al cementiri. l'Abbé Pietre expressà, en una darrera oració, l'agraïment de
la Federació de Roubaix-Tourcoing. I quan les llàgrimes entelaven els esguards,
hom es dispersà guardant casdascú el seu heretatge d'ardidesa. com una provocació a caminar sempre endavant.
D'aleshores ençà. la tomba de Guiu ha esdevingut el centre d'un pelegrinatge
piadós. Sota l'ombra de la creu que l'empara, damunt el seu retrat penserós
i suau. poden llegir-se, per impregnar-se'n com ell, els mots que foren el seu
sant i senya: «Tot per Jesús.»
Augurem als amics jocistes de la Federació de Joves Cristians de Catalunya
un bon èxit. puix que. tant pel seu contingut com pel seu preu veritablement
popular, «L'ànima d'un militant» és a l'abast de tots els joves treballadors de la
nostra terra.
Fa més suggestiva la portada una adient il·lustració de Xec. — LLUÍS PHAT.

EL PENSAMENT I LA IMATGE. INTRODUCCJÓ FILOSÒFICA A LA PSICOLOGIA DEL TALENT.
Joan B. Manyà, prev. — Barcelona. Catalònia. 1935. Vol de 232 pàgs.. 6 ptes.
Sota l'encapçalament genèric de «El pensament i la imatge», el doctor Manyà
ha recollit en un elegant volum alguns articles apareguts en les revistes «Crlterlon» i «Analecta Sacra Tarraconensia». Com a punts centrals hi tracta la
connexió entre la idea i la imatge, fent-se seva l'explicació per simpatia, perfeccionada per la d'associació inicial i el mecanisme del coneixement.
La seva actitud és d'una gran llibertat enfront de les velles solucions escolàstiques, la qual cosa l i valdrà, i ja l i ha valgut, algunes reserves de part dels
crítics. Nosaltres convenim amb ell que és ben legitima aquesta llibertat. Però
en divergim quant a la posició doctrinal. I d'ella, més que de res, del plantejament de la qüestió. Certament que de vegades sembla que l i doni tota l'amplitud requerida, però en altres indrets, i aquests dominen, la redueix a uns
limits ben estrets. «Tant si ens referim al singular com no. dirà Duns Scot. aquí
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no es tracta del propòsit. Car és cert que el concepte universal pot ésser entès
per l'intellecte.» És partint d'això que formularem la proposició següent: La
intel·ligència pot tenir l'objecte aetu universal perfectament present en la seva
raó d'objecte, abans que l'entengui. Ara, que la potència que la universalitzi
sigui o no distinta de la que l'entengui, són qüestions complementàries. Semblen més aviat dues fases d'un mateix acte.
Ens plauria que sota aquest aspecte el doctor Manyà repassés la seva posició.
Tal vegada s'hi refermaria. En tot cas, creiem que hi guanyaria en amplitud
de perspectiva. I això sigui dit amb perdó del bon amic a qui no regatejarem
les grans qualitats que revela aquesta obra: una gran passió per la veritat,
prescindint d'escoles, i èticament, una gran lleialtat i noblesa, i l oer què una
obra aixi no ha de tenir una bona rebuda en un ambient igualment noble i
lleial? — J. SANFELIU.

SILABARIO DE LA MORAL CRISTIANA, per Mn. Francesc Olgiati, Professor de la Universitat Catòlica de Milà. Versió de la quarta edició italiana del Dr. Cebrià
Montserrat, prev. Catedràtic de Teologia Moral al Seminari de Barcelona.
1934. Lluís Gili. editor. Barcelona.
En el SiUabari del Cristianisme — un dels èxits més grans de llibreria — Mn.
Olgiati exposa els fonaments de la religió de Jesucrist; en el present llibre
assenyala les normes de conducta de l'home en tant que ésser racional i lliure.
Fa en els primers capítols un diàfan estudi dels primers principis de la moral cristiana, amor a Déu, al proïsme i a nosaltres mateixos. Sap evitar l'escull
en què solen caure molts divulgadors de la moral cristiana, de presentar-la com
un sistema merament negatiu de prohibicions i càstics: exposa els arguments
positius i indestructibles en què es fonamenta la veritable moral i palesa la
crisi interna, la buidor en què reposen tots els sistemes de moral no cristians.
És interessant l'explicació que fa de la llei suprema, l'amor a Déu. del qual
deriven naturalment l'amor al proïsme i a nosaltres mateixos; amor que arriba
fins al sacrifici i que lluita aferrissadament contre les pròpies tendències desviades.
Conclou el llibre un anàlisi dels conceptes de la vida. de la mort i de la
sanció eterna segons la moral cristiana.
Difícilment trobaríem per a la nostra societat tan esmaperduda en les qüestions morals un llibre de més sanes orientacions i de llenguatge més entenedor
per l'home modern; l'orientador de consciències trobarà un auxiliar del seu
ministeri envers aquelles persones que per raó de llur jovenívola edat o pei
raó de llur càrrec necessitin un guia segur per la seva ànima.
El Dr. Montserrat, acurat traductor, ha reeixit una vegada més en la seva
tasca. — R. Roca-Puig.

LES

R E V I S T E S
Lea reproducciona d'arliciea d'altri
fetes en aquesta secció tenen només caràcter documental: la Inserció
d'elles no Implica, doncs, conformitat
plena amb llur contingut.

LES PROFESSIONS DAVANT L'ESTAT
ESTAT CORPORATIU O REPRESENTACIÓ PROFESSIONAL?, per Georges
Jarlot, tret d«Études» del 5 de febrer d'enguany. (Trad. R. E. d'U.)
Pel setembre del 1887, el baró ae Vogelsang va publicar, a l'Association Cathotique, an article força «revolucionari». «Ben sovint — deia — economistes i
homes d'Estat han demanat la «representació dels interessos*, i cada vegada el
liberalisme els ha respost que aquesta reivindicació era desplaçada, retrògrada,
inspirada per un groller egoisme, i , per tant, immoral.» És cert que aquesta
representació existeix de fet, àdhuc en règim liberal. Solament que el triomf
social de la burgesia, garantit pel liberalisme, fa que només siguin representats
els interessos capitalistes, gràcies al règim parlamentari «basat sobre l'anomenat
sufragi universal, i la destrucció de les individualitats territorials, històriques i
polítiques». Ara bé, la justícia vol, i l'equilibri nacional exigeix, que tots els
factors de la prosperitat col·lectiva siguin defensats. «Reforma conservadora»,
que no han pas acomplert els detentors del poder, i tanmateix necessària si hom
vol evitar una catàstrofe. No es tracta pas de cap retorn a l'Antic règim, ni de
restaurar els tres ordres; hom vol donar accés prop de l'Estat als ordre» de producció que. per llur activitat, són elements de la prosperitat nacional: l'agricultura, la indústria, els oficis, «per a oposar la democràcia dels camperols
propietaris i dels menestrals a la plutocràcia financera». Si els béns materials
no tenen valor humà sinó per llur explotació espiritual, «els interessos de la
producció intel·lectual han d'obtenir dins l'Estat una representació igual als de
la producció material» (1).
El centenari de la Revolució anava a oferir als catòlics socials l'ocasió de pro(1) L'Associaíion Catholique, t XXIV (1887), p. 261-268.
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pagar a casa nostra unes idees no gaire diferents. El 17 de juny del 1888, Albert
de Mun traçava, a Saint-Mandé. les grans línies del projecte. Es faria una
enquesta sobre la situació moral, social i econòmica de la nació. Després, serien
convocades unes assemblees provincials on serien discutides les respostes preparatòries: aquests treballs conduirien a uns Estats generals, que resumirien, en
forma de «votacions», les reivindicacions presentades. La idea fonamental és
anunciada: substituir un ordre polític i social individualista per un ordre econòmic, social i polític de base corporativa (2).
Dissortadament, no sembla pas que hagi estat delimitat amb prou netedat
l'objectiu que es cercava. La idea corporativa, base d"aquest ensenyament social,
repercuteix necessàriament en el domini polític en una «representació dels drets
i dels interessos professionals». Però pot ésser concebuda doblement: com organització a base professional del sufragi: els electors són classificats per cossos
d"oficis; per a això basta un arranjament de les llistes electorals; i així es té
la representació pro/essional; o bé les corporacions, com a tals, participen en el
poder polític: és l'Estat corporaliu. Dues idees que semblen pariones, però d'esperit oposat, fins i tot inconciliables. O bé els individus són conceptuats
primers; el sufragi és en primer lloc universal: tothom vota, però com que
l'exercici d'un ofici suscita entre els individus uns interessos comuns, el sufragi
universal serà, a més a més, professional. En lloc de nomenar en una circumscripció única un diputat únic, els agricultors elegiran un representant dels agricultors, els menestrals un representant dels menestrals, etc, en la circumscripció
respectiva. O bé el cos d'ofici és un tot, conceptuat primer, anterior i superior
als seus membres, com França ho és respecte als francesos, puix que el primer
roman i els segons se'n van. Ell té, per consegüent, els seus drets i els seus interessos propis, que no són ni la suma ni l'aplec de drets individuals pertanyents
als seus membres, ans se'n distingeixen formalment. Doncs bé, ço que oposa les
llibertats públiques a l'omnipotència de l'Estat, no són ni En Pere agricultor, ni
En Pau serraller, sinó l'agricultura i la serralleria: de manera que En Pere
agricultor i En Pau serraller seran introduïts en l'ordre polític, i llurs llibertats
defensades, per la corporació en la qual entren orgànicament. La representació
és d'antuui corporativa; després, a l'interior de cada professió, hom organitzarà
el cos electoral de tal manera que tots els seus membres siguin invitats a nomenar els representants (3). Hom pot veure la diferència: allà. representació deia
aaricultors: solidaritat dels interessos comuns entre individus semblants per l'ofici; ací, representació de l'agricultura: comunitat d'un interès corporatiu, que
comprèn universalment tots els membres de l'ofici. No és pas evident que l a
Tour du Pin i els seus amics s'hagin adonat perfectament de la diferència o de
l'antinòmia possible. Nosaltres els veurem, creient defensar una de les idees,
preconitzar l'altra; insistir sobre l'organització del sufragi, i reivindicar la representació dels cossos d'ofici. D'ací el fracàs aparent: calia escollir entre organització professional del sufragi i construcció de l'Estat corporatiu; ells perse(2) Assemblea general de l'Obra dels Cercles catòlics d'obrers; Discour»
et Ecrits del comte de Mun, t. IV, p. 83 i seg.; Ass. Cath., t. XXVI (1888),
P- 34 i seg.
(3) Per consegüent, puix que «ningú no té el dret de participar en el govern de la societat, si no n'és un membre útil, complint d'una manera o altra
la llei del treball», són exclosos del sufragi «l'individu que és a càrrec de la
caritat pública, 1 el ric sense empleu».
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guiren l'una i l'altra, i definitivament els calgué replegar-se sobre l'aspecte pròpiament social de llur corporativisme: «el sindicat lliure en la professió organitzada».
La primera assemblea provincial fou la de Romans. Hom en coneix l'origen.
En 1888, el govern va exalçar, en els diputats de Vizilïe, els primers revolucionaris. Idea falsa i que cregueren injuriosa llurs descendents, els quals, a manera
de protesta, feren celebrar, a Grenoble, un ofici religiós «per al repòs de l'ànima
dels Delfinesos reunits a Vizille, el 21 de juliol del 1788.» En aquesta ocasió, M. de
Gailhard Bancel proposà de «manllevar als nostres pares llurs procediments i
llurs mètodes, preparar els cartipassos del 1889 com ells havien preparat els
del 1789». Es convocarien els representants de totes les professions, de tots els
grups socials, de totes les forces socials del país, «com una nova reunió dels nostres antics Estats» (4).
Comitè, circular, convocatòria. La reunió tindria lloc a Romans, els 10 i 11
de novembre del 1888, per a «discutir i redactar els acords i reivindicacions de
les poblacions delfineses». La Tour du Pin redactà una memòria sobre «el paper
actual del principi d'associació, i els Estats per ésser-ne l'expressió política». Hi
ha diferents ordres de funcions socials diverses; hom en distingia tres al segle
darrer: serveis morals assumits per la clerecia, serveis polítics lliurats a la noblesa, serveis econòmics aportats pel terç. Aquests quadres són en desús. En una
societat més complexa s'ha de fer una part més gran a la diversitat de funcions.
Fóra irracional de refusar «a cada grup de funcions socials els seu dret a l'existència legal i a la representació política». No es tracta de «rompre amb el principi
que avui és el fonament de totes les nostres institucions: el sufragi universal».
Però, si hi ha mandataris, cal que hi hagi un mandat; i si mandataris i mandat
han de representar unes realitats permanents i interessos vitals de la nació, «almenys una de les Cambres, aqueixa Cambra alta que hom no sap avui com
reclutar ni com emprar», hauria d'ésser constituïda pels delegats dels Cossos
d'Estat. En un mot, es tracta de substituir «la irresponsabilitat d'un sufragi universal inorgànic», per un sufragi universal orgànic. «República o monarquia, cal
que sigui edificada sobre aquesta roca» (5).
Quatre comissions foren constituïdes a Romans: 1.' Religió, obres d'assistència
i de caritat, família i costums, ensenyament; 2." Poders i serveis públics, exèrcit,
finances, municipis; 3.r Agricultura; 4.' Comerç i Indústria. La Tour du Pin
reportava per la segona comissió i trobava l'ocasió desitjada de desenvolupar la
seva concepció de l'Estat corporatiu. Les lleis generals no són l'expressió de la
voluntat general, sinó l'objecte d'un consentiment general; les lleis particulars,
que interessen solament una part de la població, han d'ésser elaborades amb el
concurs dels cossos interessats. Endemés, el cos electoral només és complet si
hi són representats tots els interessos; així caldria introduir-hi «les dones que.
no tenint cap de família, són propietàries, contribuents o tutores de llurs fills».
Cal, doncs, una garantia de les llibertats públiques. «L'exercici del poder
suprem, quan és absolut, en mans d'una assemblea nascuda d'electors irrespon(4) Assemblée commémoratiuc celebrada a Romans, els 10 i 11 de novembre de 1888. per al centenari de l'Assemblea general dels Tres Ordres de la
província del Delfinat que fou celebrada a Romans el 1788. Memòria i reports, p. X I .
(5) Assemblee commémorativB, p. 10-22.
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sables, com també quan és en mans d'un príncep sedient únic responsable, no
constitueix altra cosa que un estat polític precari, on l'anarquia confina amb la
tirania.» Solament un règim representatiu, que suposi uns cossos professionals
organitzats i permanents, assegura aquestes llibertats. Per això, cal que el sufragi universal esdevingui una veritat. Sufragi orgànic, és a dir, que cadascú
emeti el seu vot segons la funció que exerceix en una societat orgànica: «aleshores, la representació nacional oferirà l'expressió adequada del cos social» (6).
Acceptada la doctrina, cal articular-ne el contingut. No ens trobem en plena
contradicció? Hom nega la sobirania del nombre i pretén organitzar el sufragi
universal; denigrat el parlamentarisme, hom proposa un règim representatiu.
Què es cerca? És arribat el moment de puntualitzar (7).
«El parlamentarisme, heus ací l'enemic»: la fórmula ha estat llançada per
A. de Mun als Estats de Romans, com a resposta a un altre discuTs de Romans
que, deu anys abans, havia declarat la guerra al catolicisme. «El clericalisme,
heus ací l'enemic», havia cridat Gambetta, i La Tour du Pin mostrava que l'enemic és l'absolutisme, la irresponsabilitat i la incompetència, característiques del
govern parlamentari. Aquest és absolut: votades i promulgades, les lleis són
definitives. Res no pot suspendre'n l'efecte, ni modificar-ne el contingut; nl
dret de veto, que l'executiu no posseeix; ni reclamacions, que no pot oposar el
cos electoral; ni refús de subsidis, per tal com la mateixa assemblea vota les
lleis i el pressupost. Fóra responsable un mandatari al qual s'oposés un coUega
permanent per a controlar-lo i un mandat sobre el qual fos jutjat. Però el cos
electoral no representa ni interessos ni grups i perd la seva existència al capvespre de l'elecció. Incompetència: els electors ignoren sobre quin programa es
decideixen, i llur candidatura és un paper en blanc; i coneixen els elegits quines
qüestions hauran de discutir?
Però hi ha una representació real. Existeix, per a cada home, un dret propi,
que resulta dels fins de la seva existència i és definit per les condicions en què
es troba col·locat. L'exercici d'una professió, posat que comporta una dependència
en un medi social donat, és una funció social. Tot home, des del moment que
treballa o que acciona, emplena una tal funció. La tria no és gaire lliure i l'acompliment encara menys. Segons aquest principi, cada individu es mou en la
societat com dins d'un cercle de competències que l i són pròpies, i segueix unes
lleis i uns costums on ell reconeix el seu dret. D'altra part, la condició de tot
home i de tota família representada pel seu cap es caracteritza per la professió
que exerceix. D'aquesta professió depenen l'existència d'aquest home i la subsistència d'aquesta família, i el paper social que exerceix en les seves relacions
(6) Asscmblce commémorative, p. 87, 88. La mateixa idea és represa a París,
en els Estats lliures de 1889, pel comte de Luppé. Cf. Cahiers de 1889, p. 21 i 69.
(7) D'any en any, els articles es succeiran a l'Associaíion catholique
que fixaran la doctrina: 1889, t. XXVII, p. 1: La Tour du Pin, Le Parlementarisme, voilà l'Ennemi, 1889, t. XXVIII, p. 283: La Tour du Pin, le Régime
reprcsentati/; 1891, t. XXXI, p. 241: La Tour du Pin, Un programme d'Action;
1891, t. XXXI. p. 361: Delalande, Représenfation des Droits et des íníéréís;
1891, t. XXXII, p. 253: Ségur-Lamaignon, le Mouvement représentatif et provincial; 1891, t. X X X I I , p. 646: La Tour du Pin, Comment on est citoyen; 1892,
t. X X X I I I , p. 129: La Tour du Pin. le Glas d'un Régime; 1892. t. XXXIV, p. 379:
La Tour du Pin, A la Conquète de la Liberíé; 1 ometo dos articles
de La Tour du Pin, en 1892, sobre De l'Essence des Droifs et de l'Organisation
des Intéréts econòmiques, en els quals, com indica el títol, es tracta principalment la qüestió de l'organització interior de la professió.
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amb el proïsme. Altrament, per tal com la vida no situa solament els homes
en un medi, ans els dóna categoria i esmerç en un moviment comú, així es troba
legitimada una representació efectiva d'aquestes funcions que són les professions exercides. Ja que si les associacions professionals existents reivindiquen
una defensa de llurs interessos i de llurs drets davant els poders públics, cal
deduir-ne una reorganització política de la nació, de base regional i corporativa.
«El dia que la corporació serà el col·legi electoral, trobarà naturalment els seus
mandataris en el seu si, als quals imposarà la defensa dels seus acords. Això
exigeix que siguin revisades les classes socials, emplenada la fossa que els
separa, i organitzat el Quart Estat» (8).
Això vol dir qualificació de l'elector, notorietat del mandatari, delimitació del
mandat. L'elector és cap de família establert, i exerceix una professió, «car
ningú no té dret a participar del govern de la societat si no n'és un membre útil,
complint d'una manera o altra la llei del treball». Els diferents grups socials
comptaran, no per la xifra de vots que aporten, sinó segons els interessos que
representen i llur funció en el conjunt. Notorietat del mandatari, car convé que
la professió pugui designar amb coneixement de fet aquell a qui encomanarà la
defensa dels seus interessos. El candidat pertanyerà al mateix grup que els seus
electors i les circumscripcions seran les que «els homes de la mateixa professió
coneguin, no per referències, sinó efectivament». El mandat defineix la competència de l'elegit en els limits precisos i l i notifica la voluntat del mandant.
D'ací parteix la redacció dels acords de la projessió, «confiats a un mandatari
com les instruccions ho són a un ambaixador» (9).
Fixats els principis, cal aplicar-los, i ací comença la dificultat. L'antinòmia
resta entre la idea d'un sufragi universal, organitzat i tot, i la representació
dels cossos professionals com a tals. iQui serà elector, tots els treballadors o
només aquells que estan inscrit en una associació? La solució hauria estat que
totes les professions fossin corporatives i que tots els treballadors hi fossin inscrits. Pura iUusió! L'associació es lliure, i «el seu reclutament ha d'ésser sa,
sense ésser exclusiu».
Primera tesi: és el grup el que és representat, i no l'individu: Estat corporatiu. Hom concep quatre federacions d'interessos: L ' interessos religiosos i morals
(ensenyament, lleis de la família, etc.); que tenen per guardià natural la clerecia,
la qual pot ésser assistida per alguns laics; 2.'' interessos públics (poders i serveis
públics); no figuren en aquesta comissió sinó els homes «dotats d'una sana autoritat social»; 3.' interessos agrícoles, i els pagesos són els productors més interessants, com també els més nombrosos, 4.' interessos industrials i comercials.
Els dos darrers grups són seccionats: propietaris i masovers; patrons i obrers;
i «és ací on cal vetllar per tal que l'obrer tingui el seu lloc i la seva representació
pròpia». Hom preveu, doncs, una Assemblea provincial amb quatre Cambres.
Cadascuna celebra les seves deliberacions autònomes i aporta les seves conclusions en sessió plenària, on són votades sense debat, després de la lectura d'un
report. Aquestes assemblees provincials són periòdiques, però designen una co(8) Le Parlamentarisme, roilà l'Enncmi. Ass. cath., t. XXVII, p. 1-12; Le
Régime repràsentatif, t. X X V I I I . p. 283 i seg.; Un programme d'Action, t. X X X I .
p. 243 i seg.
(9) Le Régime représentati/, Ass. cath., t. XXVIII. p. 283 i seg.; Representation des Intéréts, t. XLI, p. 338.
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missió permanent, encarregada de seguir els esdeveniments, i en cas de necessitat
pot convocar l'Assemblea en sessió extraordinària, amb el beneplàcit de la directiva. Aquesta comissió, guardiana de les llibertats públiques, controla els actes
del poder central que interessen la regió. Les comissions regionals es corresponen
entre elles, i decideixen, en cas d'urgència, de reunir-se en Estats generals (10>.
Delalande preveu que patrons i obrers elegiran en nombre igual els delegats
els quals enviaran al consell municipal els representants de l'ofici. Les assemblees
provincials, emanació de les associacions professionals locals, haurien d'ocupar
el lloc dels consells generals; una Assemblea nacional es constituiria, composta
en la seva major part d'elegits de les Assemblees provincials. Segons el comle
de Luppé, la representació de les professions té per funció el control del poder
sobirà. «Control i sobirania no poden posseir un òrgan comú.» L'antic règim va
abolir el control i va instaurar el poder absolut; la democràcia va investir de
sobirania les institucions de control. Descentralització administrativa i centralització política restabliran l'equilibri: la monarquia tradicional conserva la sobirania, la representació professional exerceix el control. Queda la dificultat: i qui
fa els nomenaments en les assemblees corporatives? De Luppé respon: tots,
associats i no associats, són convocats per a la redacció del mandat i la designació
del mandatari: tots els grups professionals i socials tenen el mateix dret a fer-se
representar. La qual cosa sembla confondre les dues tesis (11).
Un pas haurà estat efectuat, almenys vers les idees clares, quan hom haurà
distingit, amb La Tour du Pin, el Cos d'estat, conjunt de persones que treballen
d'una manera o altra en la mateixa professió, en un mateix lloc; l'associació
professional o sindicat, grup voluntari de diversos membres d'una mateixa professió ; i la corporació, «que agrupa, sense confondre'ls, tots els elements de la
professió: patrons, empleats i obrers; amos, fadrins i aprenents; propietaris,
arrendataris, conreadors». Les coses anirien força millor si el cos d'estat i la corporació fossin la mateixa cosa! Milcent proposa una transacció. El sufragi universal restaria la base del sistema electoral, i només es modificaria la redacció
de les llistes. Aquestes serien compostes per municipis, i confeccionades ensems
per professions, a menys d'agrupar en una sola llista, cap de partit o departament,
els membres dels oficis més escampats, nomenant cada professió el seu representant. No hi ha dubte que els cossos professionals «en ésser constituïts esdevindrien la base de la representació nacional, però el principi individualista s'imPosa, mentre durarà l'estat social individualista» (12). Sufragi universal oryanitzat: és la segona tesi.
Per penosa que sigui la confessió, cal reconèixer que la llei del 1884 no ha
donat tot ço que hom n'esperava. Hom havia comptat amb els sindicats mixtos:
aquests són, en el món industrial, inexistents. És una broma de voler veure en
els sindicats, tal com són, l'esbós d'una representació política de la professió.
(10) Le Parlamentarisme, voilà l'Ennemi, loc. cit.; Un Programma d'Action,
t. XXXI, p. 246.
(11) Delalande, Représentation pro/cssionnelle des Arts et Méíiers et de la
PCtite Industrie. Ass. Cath., t. XXVIII (1889), p. 144; de Luppé: Représentation
des Intéréts, t. XXIX (1890), p. 508.
(12) La Tour du Pin, De l'Essence des Droits et de l'Organisation des Intéréts économiques, t. X X X I I (1891), p. 9 i 503; Comment on est citoven, t X X X I I ,
P- 646; Milcent: Oroanisation pro/essionnclle dans l'Agriculture, t XXXV
(1893). p. 3.

346

LA PARAVLA CRISTIANA

D'altra part, n i la democràcia ni el règim parlamentari no es troben, en 1895,
en cami de desaparèixer. Cal treure partit de la realitat existent. La Tour du
Pin, incommoviblement fidel al comte de Chambard, ho farà.
•La represenlacló dels Ureis I dels interessos organitzats donarà comiat, en el ferreny de la
votar els impostus exiraoruinaris. de ^onlrolar-ne la ui&lrlbucio i autoritzar les lleis...»
legislació, a la represenlaclo dels partits... t el Parlament aerà portat al aeu exercici normal ae

Hom admet, d'aci endavant, una doble representació, l'una administrativa, i
l'altra política; l'una parlamentària i l'altra corporativa. Allà, sufragi universal
ordenat; ací, participació dels cossos professionals. Això és la concessió feta a
les institucions democràtiques. Hom üa transigit. L'home esdevé membre actiu
de la societat: en crear una llar, la qual cosa l i dóna dret a designar els administradors del bé comú i de controlar llur gestió; per l'exercici d'una professió,
que l'agrega a un cos d'estat. «Ja és ciutadà complet; heus aci ço que hi ha de
legítim en el sufragi universal.» L'electorat administratiu és reservat als caps
de família, l'electorat polític és corporatiu. D'altra part, el municipi, el departament, s'administren; les associacions professionals es governen; allà, són agrupats els interessos; ací, són federats els homes. Les assemblees administratives:
consell municipal, consell departamental. Cambra de diputats voten el pressupost i controlen la distribució del diner públic; les professions participen a la
confecció de les lleis. «Consentiment dels impostos per aquells que els paguen
i control de les despeses per aquells que les administren; lleis aprovades per una
representació sincera de tots els drets i de tots els interessos,, és la' part de la
democràcia en un ordre polític racional» (13).
Primer, s'estableix un cens: cadascú serà inscrit al control del «cos d'estat»
segons la seva professió i la seva circumscripció. A mesura que es constitueixen
els sindicats, són inscrits en els registres públics. Quan formen una part important del cos d'estat, envien els representants al consell corporatiu, a prorrata de
llurs efectius. Aquest pot dictar disposicions obligatòries per als membres dels
sindicats que representa; i aquestes disposicions són homologades pels poders
públics després d'un referèndum de tots els membres del cos d'estat A mesura
que la llei del 1884 haurà donat els seus fruits, es constituiran les cambres regionals, sindicals i íntersíndicals. £1 poder central els donarà caràcter oficial «reunint-les per a consultar-les sobre els interessos més importants, sota la forma
d'Estats provincials» (14).
I les lleis generals? £1 príncep en els seus consells, el poble en eís seus estats.
El poder sobirà, en les seves funcions administrativa, legislativa i judicial, és
assistit per un triple consell: Tribunal de comptes. Consell d'Estat, Tribunal de
cassació. I la nació delega: per al control de les despeses, la Cambra dels diputats; per a la funció legislativa, la representació dels Cossos d'estat; per a la
funció judicial, la institució del jurat. Els dos drets coexisteixen, el del príncep
i el del poble; res no pot ésser innovat sinó per llur acord. La representació,
que té per missió defensar les llibertats públiques, no governa, però aprova els
actes del poder i els controla. Aquest consentiment és necessari per a la fixació
(13) La Renouation sociale, Ass. cath., t. XXXIX (1895), p. 455; Instiíution*
démocratiques, t. XL, p. 346 i seg., 586 i seg.
(14) Des Institutions démocratiques. Ass. coth., t. X L (1895), p. 346 i seg.;
Des ínstitutions représentattues, t. XLIX (1896), p. 530 i seg.; c t Vers un Ordre
social c/irétien, p. 249.
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dels impostos i la promulgació de les lleis (15). iPer què no coníiar a un Senat
corporatiu la defensa dels drets i dels interessos professionals, consignats en els
acords? «Hom pot cercar en aquesta posició de la qüestió un apropament cap al
nostre ideal.» Aquesta alta Cambra és constituïda per les delegacions de les
col·lectivitats socials, elements orgànics de la nació. En primer lloc, les Esglésies,
les Universitats, els Cossos jurídics «que en formen l'ossada»; després, les Corporacions. Els Cossos constituïts (Esglésies, Universitats...) essent d'organització
jeràrquica, són representats per llurs caps; les associacions professionals, nascudes del lliure sufragi, elegeixen llurs mandataris.
I heus ací el funcionament. Els Estats provincials intervenen en tots els reglaments d'interès regional. L'alta Cambra aprova les lleis d'interès general. Amb
aquest objecte, la llei, preparada sota la iniciativa del Govern pel seu Consell
d'Estat, és presentada per ell a l'alta Cambra. La llei torna acceptada, o sigui
«destinada a ésser modificada segons les indicacions fetes per la deliberació».
La llei no és mai redactada en la sessió (16). Les Assemblees, òrgan de control
i sense sobirania .tenen vot consultiu, i no tenen vot deliberatiu.
Hi ha, doncs, lògica separació de les atribucions. Consell municipal. Consell
general i Cambra de diputats, elegits per la massa dels contribuents i representant l'opinió pública, aproven l'impost; Consell corporatiu, Assemblea provincial
i Cambra alta, delegats pels Cossos socials i representant els drets i els interessos
permanents, aproven les lleis; uns i altres en llur respectiva jurisdicció. Un
Tribunal suprem, alt Tribunal de justícia i guardià de la Constitució, exerceix
l'arbitratge en els conflictes que poden sorgir entre els diferents organismes
de l'Estat. Així tindríem la fórmula definitiva, si el pensament de La Tour du
Pin, tan vivent, pogués ésser mai definitiu (17). Els dos conceptes són a la fi
conjugats: sufragi universal organitzat per al control de l'impost, i participació
de les professions a la vida política del país.
Però, és la darrera vegada. En els anys que seguiren Duthoit reprengué la
(15) «Nosaltres, personalment, som tan lluny de creure en el benefici, per
a la nostra nació, d'una democràcia absoluta, és a dir. del govern del poble
únicament per ell mateix, com en el benefici' de la monarquia absoluta, o sigui
del govern pel cap de l'Estat, sense cap participació del poble.» La Tour du
Pin, les Institutions démocratiques, p. 586.
(16) Redites et Repéres. Asa. cath., t XLVII (1896Í, p. 121 i seg.; De VOrganisation du Sufírage uniuersel, mateix volum, p. 236 i seg.; Des InstitutioTU
représentatiues, mateix volum, p. 530 i seg. Vegi's Vers un Ordre social chrétien,
p. 249. En aquesta època. La Tour du Pin mostra una simpatia no gens dissimulada pel referèndum: «Els avantatges d'aquest sufragi directe i real sobre
el que s'exerceix només per l'abdicació total de l'elector a les mans d'un candidat, haurien d'ésser constatats per tothom.» Vegi's Ass. cath., t. XLVII, p. 121
i p. 239.
(17) En 1904, La Tour du Pin admet encara una Cambra dels Comuns i una
Cambra dels Estats: «Quant a l'aprovació dels impostos i a la de les lleis noves,
no cal sinó demanar a les delegacions creades per aquest objecte, si són procedents, ja sigui per la Cambra dels Comuns o per la dels Estats.» (Réueil français.
novembre de 1904; Vers un Ordre social chrétien, p. 504). Però en IMction française (setmanari) de l ' I d'agost del 1905. i del 15 de setembre del 1905, es mostra hostil altra vegada al Senat professional: «Si aquest projecte arriba a aprovar-se, serà la f i de la representació professional, de seguida i per molt de
temps» (Action française, 1 d'agost del 1905). «És cosa natural demanar-se si la
representació dels drets i interessos, així organitzada amb Is Estats provincials,
no ha de funcionar igualment al centre de l'Estat... Nosaltres no ho creiem»
(Action française, 15 de setembre del 1906. Vegi's Vers un Ordre social chrétien,
p. 393 i 415).
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idea d'un Senat professional. Sinó que ell interpretava el pensament en un sentit
parlamentari que no admetia — que no hauria mai admès, sense dubte — La Tour
du Pin. Resumim amb ell, en el seu darrer ressò, el conjunt de la doctrina (18).
Els drets polítics de tot ciutadà estan en íntima dependència amb el treball
útil que forneix; i fóra normal d'encarregar als cossos professionals, organisme
consultiu legalment constituït, la preparació de les lleis sobre el treball, i de
codificar-ne els elements més o menys dispersos. Després, la Cambra de diputats,
que tindria per missió d'aprovar l'impost, una altra assemblea, d'origen i de
composició totalment diferents, s'abroga la representació dels interessos professionals. El col·legi electoral, per a aquesta segona Cambra, és de base regional, i format de la manera següent: En la indústria, delegacions meitat patronals i meitat obreres; dos terços dels vots són reservats a les organitzacions sindicals, i representen la professió; un terç és atribuït als representants de tots
els patrons i de tots els obrers, siguin sindicats o no, mentre n'hi hagi que
no estiguin sindicats. En l'agricultura, els sindicats nomenen per a les Cambres
regionals d'agricultura, i per a les eleccions senatorials, el col·legi s'eixampla de
la mateixa manera: primer als sindicats, després a tots els agricultors. Les Cambres de comerç, les professions liberals dotades de Cambres corporatives; finalment els Cossos constituïts: Cort de comptes, magistratura, clerecia. Institut,
Universitats, són representats en el Senat (19). Si hom limita en extensió la
competència de les assemblees deliberadores; si una llei no pot ésser vàlida si
no és amb la majoria dels dos terços (20); si, en cas de conflicte, el referèndum
recull l'opinió dels ciutadans interessats directament en ço que fa referència
ja sigui a la nació, a la província, a la professió o al municipi, hom pot veure's
protegit contra els abusos més manifestos del parlamentarisme.
... I de tot això, mai res no ha arribat a resoldre's... Utopia? Quimera? És
veritat, però, que aleshores la conjuntura no era gens a posta per a la realització d'aquestes doctrines. Calgué perdre les illusions, amputar els programes,
(18) E. Duthoit, le Suffrage de demain, Perrin. 1901. Capítol I I I : Per què
desitjar un Senat professional i manera d'organitzar-lo. Duthoit, Vers l'Organisation professionnelle. Lecoffre, 1910. Capítol V I I : Adaptació de l'organització
pública al règim econòmic i social. I . E. Duthoit? Esai d'unes Organisation politique harmoniséc avec un Régime normal du TTatmií. Ass. cath., t. LVII (1904),
p. 289. No esmentem sinó per a recordar-les les concepcions de Ch. Benoist (lo
Crise de l'Etal moderne, ffapítol VI), i Martin Saínt-Léon (les Sociétés de la
Nalion, p. 396 i seg.). Les primeres no foren mai admeses per La Tour du Pin i
els seus amics. Quan a Martín Saint-Léon, si admet una Cambra de diputats,
composta per un terç dels representants de la regió, tem un Senat corporatiu,
massa orientat vers els interessos particulars.
(19) A manera d'exemple, els llocs es repartirien així:
100 a l'agricultura;
80 a la indústria;
30 al comerç;
20 a les professions liberals;
50 als cossos constituïts (dels quals 20 serien reservats als Consells superiors de la Guerra i de la Marina);
20 atribuïts, per mitjà de cooptació, pel Senat mateix.
300 llocs en total.
(20) ...En les dues Cambres: el pressupost essent votat primerament pels
diputats, les lleis professionals en primer lloc pel Senat... I La Tour du Pin hauria
rebutjat aquesta concessió al parlamentarisme: ell hauria fet votar el pressupost
solament pels diputats, i les lleis professionals pel Senat solament.
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reduir les reivindicacions. Hom hagué de reconèixer les evidències: els esperits no estaven prou madurs ni per a una «representació professional» ni per
a r«Estat corporatiu». Ha arribat el moment (21)? Si avui s'obren noves perspectives i algunes esperances són permeses, hi han contribuït, en part, els catòlics socials, els quals, guiats pels ensenyaments pontificals, batallaren per
una organització professional i una representació de les professions. Si més no,
les recerques que han realitzat, llurs mateixos dubtes i llurs fracassos parcials
poden servir-nos. No pocs camins que els semblaven lliures no eren sinó atzucacs, però han desbrossat i fressat nous viaranys. Més d'un, en els nostres dies.
ha volgut fer via sobre llurs petjades: hi ha tants «corporatismes» en gestació!
Però, encara cal saber, abans d'embarcar-se, quin és el punt de partida i allà
on hom vol anar. Paral·lel de la sortida: què accepteu o què negueu de l'individualisme? iQuin és primer: l'Individu, o el grup social; la totalitat o les
seves parts: el cos o els seus membres? Així, doncs, què preteneu: ^defensar
els interesssos individuals, però agrupats per oficis; o bé incorporar orgànicament els treballadors en la corporació, i la corporació en l'Estat? i Sufragi
universal organitzat professionalment, o Estat orgànic, per tal com és corporatiu? Aquest estudi no té altra ambició que ajudar els joves a seguir les
petjades de llurs majors. «La Tour du Pin, el nostre Mestre.»

ESGUARDS SOBRE RÚSSIA, de Ciril·lo Jeliía Wilczfcotusfci, a «Dossiers de l'Actíon
Populaire» de París, núm. del 10 de març del 1935.—Trad. L. O.
I.

Les causes nacionals dc la Reuoluctó russa

Els esdeveniments que es desenrotllen actualment a Rússia s'expliquen per
la pròpia natura de la Revolució russa que el marxisme no ha pogut disfressar
més que d'una manera incompleta i provisional.
Les causes de la Revolució són nacionals, específicament russes. La causa
principal resideix en la carència de classe dirigent. Burocratitzada, sortida
(21) Le Temps no comparteix aquesta opinió, però qui se n'estranyarà? Les
Cambres d'agricultura s'han dolgut de no haver estat consultades referent al
millorament del mercat del blat. «Nosaltres no discutim de cap manera, remarca
Le Temps, que el règim parlamentari pugui, en la forma convenient, acomodar-se
a la consulta dels interessats. Les Cambres han de votar uns textos... intel·ligentment i humanament adaptats a les conveniències corporatives, i de les quals és
necessari tenir cura. Però el corporatisme no és, res no ho prova, la llei del
règim representatiu; ell no ha de pesar sobre els vots parlamentaris.» Perfectament, respondria La Tour du Pin; parlamentarisme o corporatisme, cal escollir.
I la nostra tria és feta: Le parlamentarisme, voilà l'ennemi. Un altre retret ve
tot seguit. «El corporatisme, sobretot, no ha de paralitzar les iniciatives governamentals, les quals han de restar lliures, espontànies, adaptades a les exigències de les situacions que comporten solucions urgents.» Estem d'acord, continua
La Tour du Pin; la representació dels interessos no és deliberativa, sinó consultiva. EUa ve a facilitar, i no a «paralitzar les iniciatives governamentals», les
quals té sempre en compte. Així, doncs, és un error afirmar que «el vici profund
del corporatisme, quan hom vol erigir-lo en llei universal, és que aquest norepresenta sinó els interessos particulars, essent així que hom no ha de governar
sinó sota la guia de l'interès general». Així, doncs, les delegacions corporatives
no són un organisme de govern. I en un sistema corporatiu integral, la comesa
del govern que només governa, no és solament d'arbitrar entre ells els interessos
particulars, sinó d'integrar-los tots «en l'interès de tot el país». L'Estat corporatiu no és un parlamentarisme de les corporacions. (Cf. Le Temps, 12 desembre
del 1934.)
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de les masses populars, no ha sabut ni comprendre les aspiracions dels pobles
que composaven l'Imperi, ni satisfer llurs necessitats materials.
A començaments del segle xx, la classe dirigent representava un amalgama
de l'aristocràcia feudal en plena decadència i de la burocràcia desarrelada del sòl
nacional. Un reduït nombre d'intellectuals i de burgesos — d'una formació molt
recent — s'hi adheria. Un abim separava el «poble» dels dirigents. Els camperols
(salvant rares excepcions) no tenien cap mitjà d'assolir un nivell social més elevat. Amb tot. aspiraven a la instrucció i al progrés. Aquestes aspiracions força
nobles, no trobaven entre els dirigents més que un acolliment reservat. Es
transformaren progressivament en sentiments d'odi vers els «privilegiats» i els
«acaparadors». Per altra part. animats per llur instint de propietaris, els camperols aspiraven al benestar material. Aquest instint es trobava aguditzat pels
defectes del règim agrari. Una part mínima de la classe camperola havia reeixit
a adquirir un cert benestar; la majoria s'empobria progressivament 1 es transformava en un proletariat agrari el qual. conservant la seva psicologia «burgesa» sofria cruelment la injustícia de la seva sort. El camperol rus esdevenia
revolucionari a força de no poder esdevenir burgès.
No insistirem aquí sobre la formació del proletariat industrial, relativament
poc nombrós. La seva evolució no té res d'específicament rus. És suficient notar
que havent-se desenvolupat molt ràpidament el capitalisme rus i essent força
pronunciada la concentració de la indústria, el contrast entre la misèria obrera
i l'opulència dels capitalistes era encara més frapant que en la majoria dels
països industrials d'Europa.
Aquestes raons d'ordre social i econòmic haurien estat suficients per a
provocar elles soles la Revolució. Altres causes s'hi ajuntaren. Si es considera
la qüestió sota un altre aspecte — no solament des del punt de vista econòmic
i social, sinó des del punt de vista de la idea nacional — hom constata que la
classe dirigent pecava greument contra la tradició nacional, quan precisament
era aquesta classe la cridada a representar-la. La tradició històrica russa reposava sobre la idea de la servitud voluntària dels grans al Tsar. el qual era a la
vegada el primer servidor de la Nació. Poca cosa restava d'aquesta idea entre
els grans, transformats en buròcrates i en capitalistes. La Idea de jerarquia
n'estava compromesa. L'altra idea tradicional era la de la monarquia popular:
unió del Tsar i del poble contra els abusos socials. No existia ja en un país,
en el qual s'havia format una barrera infranquejable entre el Sobirà i la
Nació.
D'altra banda, la tradició nacional reservava a Rússia el rol de la «Tercera
Roma», una Roma eurasiana portant la civilització als pobles asiàtics, procedint
per conquista pacífica més que no pas per violència, unint en una única nació
els vuitanta pobles de què es componia l'Imperi. Aquesta idea dominant de la
política russa fou compromesa per la política de russificació brutal menada en el
curs dels últims regnes. El centralisme odiós imposat als diversos elements ètnics
de l'Imperi, sublevà contra el poder central els representants de les nacionalitats
més diverses, ferides en llurs més sagrats sentiments. D'altra banda, l'amor propi
nacional havia estat pregonament humiliat per la debilitat tècnica de l'immens
Imperi. L'hecatombe de la guerra russo-japonesa dels 1903-1905, la dependència
econòmica de Rússia subjugada pel capital estranger, la incapacitat de la indús-
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tria nacional per a subvenir a les necessitats de la defensa nacional, pesaven
Intensament sobre el passiu del règim.
La revolució era imminent (independentment de l'activitat d°ls doctrinaris
revolucionaris), no solament des del punt de vista dels interessos econòmics i
socials, sinó també des del punt de vista de la tradició nacional. La funció del
marxisme en la revolució russa fou episòdica.

II.

Els homes de la Revolució (dos orígens, dues mentalitats)

La caiguda del Tron fou provocada per una sèrie de fets encadenats que
fóra massa llarg d'analitzar aquí. Basta amb subratllar que el cop d'estat fou
realitzat pels elements obrers de la capital, sostinguts per les masses d'origen
camperol, així com pels medis intellectuals i capitalistes de Rúsia. Aquests
últims — grans burgesos liberals i intel·lectuals penelrats de doctrines occidentals més o menys abstractes — no aconseguiren conservar el poder més que
durant vuit mesos. El règim dit de «Kerensky» no fou altra cosa que un intermedi sense endemà, i per tant convé analitzar aquí. no aquell règim efímer, sinó
el règim marxista que fou instaurat a Rússia des del mes de novembre de 1917
Els artesans de la revolució d'octubre 1917. poden ésser sumàriament classificats en dues categories. D'una banda, agrupem els revolucionaris de formació
específicament russa, impel·lits a la revolta per les raons que hem assenyalat
un xic més amunt. Són. en la seva majoria, persones ambicioses i valentes, els
quals s'ofegaven dins un quadre massa estret on els confinava l'antic règim,
perjudicats en llurs interessos o en llur amor propi per algun abús o injustícia.
Hi veiem un obrer especialitzat com Voroxilov, el generalíssim actual, maltractat en la seva primera joventut per la gendarmeria local, per altra banda bon
treballador i soldat valent: Kirov (fill d'un obscur diaca d'una rectoria de
província), determinat a obrir-se un camí i a conquistar una brillant carrera;
Kuitxev (a qui la Unió Soviètica ha tot just enterrat amb gran pompa), fill
d'un tinent-coronel. alumne d'una escola militar, a qui l'entusiasme de la
joventut llençà a la guerra civil del 190S; hi veiem gentilhomes com Molotov
(actualment president del Consell), i representants de les nacionalitats oprimides pel centralisme burocràtic; caucàsics com Stalin. Ordzonikidz, Jenukidz,
Mikoyan; letons, com Rudzutak: polonesos, com Dzerjinsfcy. Tota aquesta gent.
1 moltes altres, són els practicants de la Revolució, durs lluitadors pels quals
la doctrina marxista no representa més que un arma de combat: la teoria
necessària per a unir les forces revolucionàries, l'explosiu que destrueix els
fonaments del règim odiat.
Agrupem en l'altra categoria, els teoritzants social-demòcrates, intel·lectuals
de formació occidental, fanàtics de la doctrina marxista, emigrats en la seva
majoria. Tal és Lenin, així com els que el volten; tals són els seus col·laboradors de París i de Ginebra; revolucionaris internacionals per als quals la
Revolució russa no és altra cosa que un mitjà que s'utilitza en la lluita per la revolució mundial. L'element israelita, indignat per l'anti-semitisme oficial I popular
de l'antiga Rússia, hi ocupa un paper important.
Lenin, gràcies als seus coneixements pràctics dels medis revolucionaris russos, gràcies a la seva erudició marxista, gràcies sobretot al seu geni, intransi-
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gent i dúctil a la vegada, forma el nus entre les dues categories de revolucionaris: els militants nacionals i els partidaris de la Internacional. No arriben mai
a fusionar-se completament, però llur col·laboració és estreta en el curs dels primers anys del règim bolxevic, principalment durant la guerra civil 1918-20
El concurs de les masses camperoles estava, en aquella època, assegurat al
govern de Lenin. Prometent la terra als camperols, el marxisme avançava en
la via de la revolució nacional. Satisfeia al mateix temps els vells odis populars
destruint. sense pietat la classe dirigent de l'antic Imperi. L'obrer i el camperol
l i atorgaven llur confiança, saludant amb entusiasme l'adveniment d'una nova
era que els donava accés a tots els béns ardentment desitjats i obria davant
d'ells perspectives immenses.
No podem recollir aqui la història d'aquest primer període revolucionari.
Importa, amb tot. posar en evidència el fet que. inclús en aquella època, les finalitats dels Tcvoliicionaris russos i internacionalistes, units sota restcndard de Lenin, no eren en absolut les matéixes, i que aquesta divergència psicològica es troba
en la base de tots els conflictes aguts que es presenten en el si del partit comunista, conflictes que, en 1934, prenen clarament l'aspecte d'una lluita a ultrança
entre els nacionalistes i els marxistes.
III.

Primera derrota dels teorifzants fl'adveniment de Staltn)

Havent contentat l'instint igualitari de les masses, el govern marxista cercà
d'imposar-los les seves concepcions econòmiques. És la primera batalla lliurada
a la Nació. Lenin intenta realitzar el programa del comunisme Integral i topa
amb la resistència de l'instint «burgès» del camperol.
Hom coneix les peripècies d'aquesta lluita: el «comunisme militar», la gran
fam i , finalment, la capitulació de Lenin davant la desfeta econòmica. L'època
de la Nova Política Econòmica (La Nep) comença. Des d'aleshores, no hi ha
més unitat en el país. Hom veu la majoria camperola separar-se de la minoria
dirigent. Aquesta majoria, deixada en pau fins el començament del pla quinquennal, cerca de procurar-se el benestar material sense preocupar-se de la política. La minoria condueix el país. Es compon de tots els elements revolucionaris
actius, de membres del partit comunista de tots els orígens, de la classe obrera
plena de privilegis, de la joventut entusiasta i de tota una selecció d'origen divers,
dels «self made men» que han muntat amb una rapidesa vertiginosa els graons
de la jerarquia soviètica.
És aquesta minoria que. guiada per fanàtics, assaja de «construir el socialisme». Abraça amb un entusiasme, molt sovint autèntic, la fe comunista. Imposa
al país una economia nova. un ètica nova; creu haver creat un món nou. És
l'època en la qual la religió és perseguida, la família abolida, tot sentiment humà
considerat com prejudici burgès, en què hom s'esforça a crear una nova vida
igualitària i col·lectiva. En una paraula, és l'època del sectarisme revolucionari.
La tradició nacional sembla ésser abolida en el curs d'aquesta època. La història del món comença amb la revolució d'octubre. La Rússia deixa d'existir. No
és més que una reunió de repúbliques que deu, finalment, englobar el món sencer alliberat del capitalisme.
És aquest aspecte de Rússia — aspecte passatger i ja llunyà — el que ha passat a la llegenda i alimenta avui dia moltes faules. El règim fundat sobre la

LLIBRES & REVISTES

353

utopia no ha pogut durar. Les concepcions teòriques toparen amb les realitats.
La naturalesa humana es revoltà contra la tirania de la doctrina. L'ardor dels
prosèlits comunistes decau ràpidament. Els propis dirigents, fos quin fos el seu
radicalisme, hagueren d'adaptar llurs doctrines a les necessitats del govern.
Problemes d'una complexitat inesperada es posaren davant dels revolucionaris
convertits en homes d'Estat. Era necessari, o bé estabilitzar el poder conquistat o
bé llançar-se a l'aventura de la revolució mundial. Les tendències de Stalin i
de Trotzky s'afrontaren. Recolzant-se sobre'els grans practicants de la revolució
russa, Stalin mediocre teoritzant, vencé el seu perillós adversari, representant
del marxisme internacional i partidari de la «Revolució permanent».
La victòria de la fórmula de Stalin del «socialisme realitzable en un sol pais»
és el primer pas vers els socialisme nacional» del pla quinquennal i la dictadura nacionalista d'avui. La idea de l'Estat nacional descarta poc a poc el messianisme marxista. Els revolucionaris installats al poder renoven fatalment (sense
adonar-se) la tradició imperial.
IV. L'euolució del sfalmismc
«No és Stalin qui importa, ha escrit Trotzky, sinó les forces que representa
sense tenir-ne consciència». Tota la història del període stalinista no és, en resum, més que la història de l'evolució d'aquest líder que. havent donat el primer pas en el sentit de la tradició, es veu arrossegat amb una rapidesa creixent
pel corrent de la revolució que es nacionalitza i es separa de la ideologia marxista. El fons espiritual de la Nació és d'una riquesa incomparable: transforma
i espiritualitza les concepcions materialistes. El pla quinquennal, en els seus
orígens, és encara marxista, i l'economia dels primers anys de l'època quinquennal és encara socialista. Però, malgrat les seves aparences marxistes, és ja un
pla d'utillatge nacional, i el culte de la màquina es transforma en un culte de
l'esforç creador.
Es podria distribuir així, en tres períodes, la sèrie dels plans quinquennals:
1929-32: política d'esquerra, economia d'esquerra.
1932-34: política d'esquerra, economia de dreta.
1934- : política de dreta, economia de dreta.
L'any 1931 marca el fracàs de l'economia socialista. Per a continuar l'execució del pla, Stalin abandona els mètodes igualitaris i nivelladors preconitzats per la doctrina. Continua, amb tot, la lluita per la col·lectivització dels
camps. És la lluita suprema de la minoria revolucionària contra la majoria i
els seus instints. L'entusiasme de la minoria s'empra en aquesta lluita, com
s'empraren els principis socialistes en el curs del primer període del pla. Vers
1934, l'aspecte de Rússia es troba completament canviat.
El temps ha acomplert la seva obra. Noves generacions sorgides del sò!
nacional han suplantat les antigues. Havent la industrialització apel·lat a la mà
d'obra suplementària, els camperols han envaït la ciutat, i l'antic proletariat
es dissol en la masa dels nou-vinguts amb instints burgesos.
D'altra banda, havent estat abolits un a un els principis de l'economia socialista, una nova jerarquia es forma. La tarifa dels salaris descendeix. A mida
que es forma l'élite dels tècnics, reclamats per l'execució del pla, són aquests
els que ascendeixen els graons de l'escala jeràrquica
33
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Després de la gran escissió del partit comunista (trotzkistes i stalinistes). les
escissions continuen. A mida que Stalin s'aferma en la via nacionalista, els
«purs» es tornen contra ell. L'abandó progressiu dels principis de l'economia
marxista crea oposicions d'esquerra. Stalin procedeix a depuracions sistemàtiques. Troba ajut en la dreta. Poc a poc l'element internacionalista és eliminat
o emmudit. L'adveniment d'homes nous destrueix de mica en mica l'estil leninista. Sota la capa de la fraseologia revolucionària, es dibuixa una reacció en
el domini espiritual i cultural. La lluita anti-religiosa es debilita, la família es
reforma, el puritanisme comunista tendeix a desaparèixer. Els nou-vinguts intenten viure a llur conveniència. Sota la influència d'aquests fets, la mentalitat de Stalin evoluciona. Els plans quinquennals preren una forma cada vegada
més nacionalista. La tradició de Pere el Gran reneix i determina la política
exterior de la Unió Soviètica.
V. 1934. L'any decisiu
Admesa en el concert de les potències, reprenent la política tradicional del
tsarisme. la Unió Soviètica es veu obligada a obrir les seves portes als corrents
que vénen de l'estranger. La revolució hitleriana determina l'amenaça alemanya i . alhora, dóna el cop de gràcia a la I I I Internacional. La tendència feixista del règim stalinista s'accentua. L'amenaça japonesa alimenta el nacionalisme. Des del començament del 1934. la política de la defensa nacional domina.
El XVII Congrés del partit comunista (febrer 1934> és una apoteosi de Stalin,
el cap «incomparable» i «genial», el «gran mestre de les victòries». Tots els seus
adversaris són als seus peus. El partit comunista no és més que un instrument
dòcil entre les seves mans. El món sencer reconeix la seva puixança.
Amb tot, darrera aquesta façana gloriosa, la realitat és completament diferent. El prestigi del partit està irreparablement destruït per les depuracions successives que colpegen els antics grans dirigents. El servilisme dels supervivents
augmenta el seu descrèdit. «L'aparell» que Stalin s'ha creat (dins del partit i
fora d'ell) segueix difícilment l'evolució ràpida del cap. Importants «blocs» s'han
format. Hi ha el grup de Kaganovitx que reuneix tots els elements d'esquerra
que subsisteixen encara en el si del partit, els supervivents del vell estil leninista, els darrers marxistes que mantenen encara les ruïnes de llurs teories, els
israelites inquiets pel nacionalisme creixent, els obrers zelosos de llurs privilegis, certs elements de la joventut educada en el culte de Marx i indignats per
l'oportunisme del Cap i per les maneres burgeses dels tècnics. Hi ha el bloc de
dreta, dirigit per Molotox i Kirov. Agrupa tots els que tenen interès per les
«conquistes de la Revolució», però desaproven el sectarisme marxista, tots els
que lluiten per la «joia de viure», tots els que, marxistes d'ocasió, són actualment arrossegats per l'entusiasme nacionalista i l'embranzida creadora de les
generacions joves. L'exèrcit, força independent i formidable, sosté les dretes.
Reclutat entre els camperols, dirigit per professionals de la carrera militar, és
nacionalista a ultrança.
Stalin evoluciona de primer antuvi entre les dues tendències, inclinant-se ja
envers l'una, ja envers l'altra. Prossegueix, fins a mitjans del 1934, aquest suprem esforç de dominar l'oposició camperola mantenint la influència del marxisme sota una forma atenuada. Les «seccions polítiques» s'enceven en la carn-
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panya contra l'esperit individualista del camperol, que referma la complicitat dels
comitès locals del partit comunista, envaïts pel nou esperit.
Aquest últim esforç s'advera impotent. Més bé provoca la resistència, precipita la disgregació del partit. Una gran efervescència s'estén pels camps. L'exèrcit se n'inquieta. Intervé i posa condicions. Vers el començament de la
tardor del 1934, les dretes triomfen i Stalin accepta el pla de de Kirov i de
Molotov.
Aquest pla, l'execució del qual no ha pogut ésser ni impedit ni retardat per
l'assassinat de Kirov, constitueix tota una revolució. Pot ésser resumit de la forma següent: Tot desordre a l'interior del país (anarquia camperola, dificultats
econòmiques, guerra civil) menaria fatalment la invasió. Es tracta, doncs, de
salvar l'ordre simbolitzat per Stalin. Però la dictadura de Stalin ha perdut les
seves antigues bases: el partit comunista ha perdut la seva fe, la seva força i
el seu prestigi. La classe obrera, treballada d'una part pel nou esperit, i d'altra
pels agitadors de l'esquerra, constitueix una base insuficient i inestable. Cal.
per consegüent, donar a la dictadura una nova «base social». Aquesta base
no pot formar-se més que per la nova élite nacional (tècnics, caps militars,
representants de les ciències i de les arts), per l'exèrcit i per la immensa majoria camperola que les persecucions han despertat i estimulat.
L'execució d'aquesta maniobra audaç comença en la tardor del 1934. Provoca una indignació molt viva entre els elements d'esquerra, principalment
entre l'oposició obrera de Leningrad. Kirov cau, víctima dels terroristes d'esquerra. L'esquerra no guanya res. L'atemptat no fa més que afermar els lligams
entre Stalin i la dreta.
Les reformes, que es succeeixen amb breus intèrvals, transformen el règim.
La preponderància de l'exèrcit s'assegura per la creació d'un Consell de guerra,
compost de vuitanta membres, encarregats de controlar les principals branques
de l'economia interessants de lluny o de prop la defensa nacional. L'activitat de
la I I I Internacional és sotmesa al control de la Secció especial del comissariat
dels Afers estrangers. La G. P. U. a la qual s'atribueixen tendències esquerranes,
és reformada i subordinada al comissariat de l'Interior.
L'elevació de la nova selecció és consagrada per la institució del títol: «home
distingit». Es confereix solemnement als «herois de la pàtria soviètica»: enginyers, savis, artistes, obrers de xoc, plens de privilegis i generosament retribuïts.
L'abolició de la tarja de pa marca la fi dels privüegis de què gaudien els
obrers. És el regne del camperol que comença. Les «seccions polítiques», objecte
de tants odis, són abolides als camps. Els deutes de les koljoses són anul·lats. El
pla de Yakoslav preveu la transformació de la Koljós en una espècie de cooperativa agrària, on el camperol disposarà (tot i continuant el treball sobre la
terra col·lectiva) de lots individuals i serà autoritzat per a posseir en plena propietat un respectable petit cheptel i una quantitat il·limitada d'aviram, de conills i
de ruscs. És el primer pas vers el restabliment de la propietat privada. Les
koljoses tindran a més una constitució democràtica i gaudiran d'una certa
autonomia. Els kulaks exiliats al Nord són autoritzats a tornar i esdevindran
membres de les koljoses.
En fi, la reforma constitucional posarà al mateix nivell els camperols i els
obrers, ço que implica la subordinació de la minoria obrera a l'aclaparadora
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majoria camperola. El nou sistema electoral destrueix l'última prerrogativa
obrera. La dictadura del proletariat industrial toca a la seva fi.
VI. Metomdr/osi del país
Les reformes radicals del règim són seguides d'una modificació colpidora de
la ideologia oficial. Vers la f i del mes de desembre del 1934. Stalin pronuncia
un discurs ressonant en el qual, contràriament a tot el que ha estat afirmat
anteriorment pel partit comunista, «l'home vivent», és a dir. la personalitat
humana, és declarat ésser objecte de l'economia, la qual des d'aleshores es
troba subordinada al «factor humà», això en plena contradicció amb la tesi
marxista. Aquesta evolució teòrica té com a conseqüència una reacció general
en tots els dominis de la vida nacional, fins aleshores oprimida per la doctrina
materialista. «La joia de viure», de la qual era l'apòstol Kirov. triomfa sobre
el puritanisme comunista. Els nous privilegiats ricament retribuïts aspiren al
confort i al luxe. Aquests gustos de l'èlite són conformes als gustos de la immensa
majoria del país: el dret al benestar, el dret al progrés, tals són les veritables
conquistes de la revolució, cares a les masses.
La naturalesa humana reprèn els seus drets. La lluita anti-religiosa toca a
la seva fi. El principal periòdic dels «sense-Déu» ha cessat d'aparèixer des del
primer de gener d'enguany. Els servidors del culte, a excepció dels sacerdots,
obtenen el dret de votar.
La vida familiar es restableix. El divorci, tan fàcil abans, comença a experimentar la desaprovació general. L'amor i l'amistat, considerats com prejudicis
burgesos, són novament cantats pels poetes i glorificats fins en els articlos dels
periòdics. La teoria de la lluita de classes és presentada com una doctrina
humanitària. L'estendard roig esdevé «l'estendard de l'amor».
En les escoles, ha tornat l'ensenyança de la història. El passat nacional
apassiona els joves. L'arqueologia troba fervents afectats cada vegada més
nombrosos. Hom desenterra amb pietat les relíquies del passat. En les arts. la
tradició clàssica triomfa sobre el futurisme i el modernisme «proletari» d'un
gust dubtós. Els poetes proletaris imiten les obres mestres clàssiques. L'estil
«cúbic» és abandonat pels arquitectes en profit d'un sistema nou, inspirat
en el classicisme rus. La música nacional i clàssica ha reprès el seu lloc en el
repertori dels teatres i concerts.
La joventut, la bellesa, l'elegància són a l'ordre del dia. Les bruses i les
gorres proletàries desapareixen. En les ciutats, s'imiten les modes occidentals.
En el camp, els vestits regionals rics en colors, reapareixen poc a poc. El luxe
reneix en les ciutats: music-halls. restaurants de nit. dàncings. orquestres de
tzíngars per als rics. cinemes amb films alegres per a la multitud. Hom aprèn
amb pressa els balls moderns. El gramòfon fa les delícies dels camperols. El
comerç de luxe reapareix. Les espantoses cooperatives, on el client era maltractat, són reorganitzades, i (dintre del possible) proveïdes d'aparadors atractius i de personal polit. Llegint els petits anuncis dels periòdics, hom s'admira
de la demanda sempre creixent dels objectes de luxe més heterogenis:
mobles de caoba, tapissos d'orient; segells per a colleccions, porcellanes valuoses,
vestits de «soirée», novel·les angleses, gats de raça, etc. Cadascú cerca d'adornar-se, de distreure's, d'organitzar la seva llar.
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La utopia coUectivista és morta. El culte de les «masses» ha donat lloc al
culte de l'heroi. L'home valent i fort. instruït i elegant, és l'home ideal que
reemplaça el model del proletari esquerp i incult del 1917. La concepció de
l'Estat soviètic també s'ha modificat. L'Estat stalinista. igual que l'Estat napoleònic, es constitueix continuador de l'antic Estat destruït en 1917. El nacionalisme, tenyit de xovinisme, caracteritza la nova concepció. L'antiga Rússia no
ha sabut organitzar la vida del seu poble magnific. no ha sabut aprofitar
els seus recursos immensos. Fou explotada pels estrangers. Fou. per culpa de
dirigents incapaços, vençuda en moltes guerres. El nou Estat dóna al poble rus
l'organització que li mancava. La nova societat no vol més derrotes. Marxarà
de victòria en victòria. Tal és la tesi de la «Pravda».
En resum, a l'hora actual, la tradició nacional sembla haver triomfat del
marxisme. La lluita contra la naturalesa humana fineix amb la derrota dels
doctrinaris. La dictadura del proletariat ha finit. Stalin juga la carta bonapartista; cerca de crear un règim de cesarisme popular. El despotisme d'una doctrina
dóna lloc a una dictadura personal. Però el dictador, malgrat la seva aparent
puixança, és arrossegat pel corrent de la Revolució Nacional. Aquells qui s'interessen per l'esdevenidor rus. han de tenir en compte aquest fet que ens sembla
indiscutible.
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DISCURS DEL SANT PARE A FAVOR DE LA PAU. — Els dics 25-28 d'agost
passat, es va celebrar, a la Ciutat del Vaticà, el Congrés Internacional
d'infermeres catòliques; els principals temes tractats foren: el perfeccionament espiritual de les infermeres; l l u r formació per a l'apostolat; la
col·laboració fraternal entre infermeres religioses i seglars. L'acte més
important del Congrés fou l'audiència pontifícia, celebrada al corlile del Palau Apostòlic de Castel Gandolfo el dia 27 a les 12. Amb aquesta
ocasió, en presència de 2.000 infermeres, religioses i seglars, entre les
quals estaven representades 27 nacions, el Sant Pare va pronunciar, en
francès, un importanlissini discurs sobre la pau. L'Osservatore Romano
del 29 va publicar el text de l'al·locució pontifícia, i el de l ' I de setembre
la seva versió italiana.
Semblava que el Sant Pare donava per acabat el seu parlament, fins
i lot havia donat la benedicció apostòlica, quan féu senyal que cessessin
els aplaudiments, puix que volia seguir parlant. En la salutació que l i
havia adreçat el representant de les congressistes deia que aquestes pregarien per obtenir la pau de Crist en el reialme de Crist; prenent peu
d'aquesta frase, el Sant Pare d i g u é :
«Les infermeres són sempre les més disposades a sentir el que és la
guerra. La guerra! Les infermeres l'heu vista, i si alguna de vosaltres
estigué present a l'última guerra, no ho podrà pas oblidar. Nós l'havíem
vista. Nós, que vàrem haver de travessar l'Europa en plena guerra. Nós,
que havíem pogut adonar-nos dels horrors que causava, tol recorrent cl
centre d'Europa per tal d'anar on l'obediència i la Divina Providència
ens trametien, a Polònia; Nós, que hi a r r i b à r e m l'endemà de l'evacuació
dels russos, a l'hora que les restes de la devastació encara fumejaven;
era ben bé la realitat de la guerra.»
Estimades filles: volem demanar-vos encara que pregueu, amb totes
les vostres forces, per aquest f i . Demaneu que no h í hagi guerra, que ens
sigui estalviat aquest flagell.»
«Heus a c í una pregària per a la qual us dóna una especial competència la vostra professió d'infermeres. Prop vostre, més que en qualsevol
altre lloc, es coneix el què és la guerra, quines són les pobres víctimes de
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la guerra. Si: vosaltres augureu la joia i la pau de Crist, i el nostre gran
desig, i la finalitat de la nostra pregària de cada dia, de les nostres continues oracions al bon Déu, que és el Déu de la pau, el qual, en l'esplendor de les seves gràcies, sembla no haver tingut en el seu cor i en els
seus llavis altra cosa que la pau: Pax vobis, pax vobis.»
«I observeu també que aquesta és la voluntat de Déu i , a més a més,
la condició preliminar per a obtenir lots els béns de la vida social i de
la vida individual, i la condició preliminar per al bé de les ànimes. Recordeu només el que han sofert Içs missions a causa de la guerra: és
angoixés.»
«Kl sol pensament del bé de les ànimes, àdhuc prescindint de les missions, hauria de fer pregar per la pau. Àdhuc en els països on no h i ha
missions, quants de desordres espirituals no hem de deplorar com a conseqüència de la guerra, quantes ruïnes i estralls de les ànimes! Les i n fermeres ho saben millor que jo.»
«Si, Nós desitgem la pau, Nòs preguem al bon Déu que vulgui allunyar la guerra. El sol pensament de la guerra, sense afegir-hi res més —
si és possible de no afegir-hi res més — ja fa tremolar. Ja veiem que, a
l'estranger, es parla d'una guerra de conquesta, d'una guerra ofensiva.
Heus ací una suposició en la qual no volem deturar el nostre pensament.
Una hipòtesi que desconcerta. Una guerra que no fos altra cosa que una
conquesta seria, evidentment, una guerra injusta. Heus ací una cosa que
ultrapassa tot pensament, una cosa que no cap en el nostre pensamcnl.
una cosa trista i-horrible. Nòs no podem pensar en una guerra injusta.
Nòs no podem admetre la seva possibilitat, i Nòs la refusem deliberadament. Nòs no creiem, no volem creure, en una guerra injusta.»
«Per altra banda, a Itàlia, hom diu que es tractaria d'una guerra justa,
p e r q u è fóra una guerra de defensa, per tal d'assegurar les fronteres contra perills incessants i continuats; d'una guerra que ha fet necessària
l'expansió d'una població que augmenta cada dia; una guerra feta per
tal d'assegurar i de defensar la seguretat material del p a í s ; una guerra
que es justifica ella mateixa. És cert, tanmateix, estimades filles, i no
podem excusar-nos de reflexionar-hi, que si aquesta necessitat d'expansió pot existir, si existeix també la necessitat d'assegurar les fronteres,
no fem més que desitjar que hom arribi a resoldre totes les dificultats
per altres mitjans que no siguin la guerra. Com? Evidentment que no és
fàcil de dir-ho, p e r ò no creiem que sigui un impossible. Cal estudiar
aquesta possibilitat. Una cosa ens sembla fora de dubte, és a d i r , que si
la necessitat d'expansió és un fet del qual cal tenir compte, el dret de
defensa té limitacions í moderacions que cal no ultrapassar, a f i de la
defensa no resulti culpable.»
«En tots els casos preguem al bon Déu que vulgui secundar l'actuació
dels homes clarividents que comprenen les exigències de la veritable
felicitat i de la justícia social, d'aquests homes que fan tols els possibles,
no per mitjà d'amenaces que poden agreujar la disposició irritada dels
esperits i fer cada dia més difícil i amenaçadora la situació; dels homes
que fan els possibles, no per ajornaments que no representen sinó una
pèrdua de temps preciós, sinó amb una intenció veritablement humana,
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veritablement bona; que fan els possibles per tal de fer obra de pacificació, per a fer obra de pau, amb intenció verament sincera d'allunyar
la guerra. Nòs preguem el bon Déu que vulgui beneir aquestes actuacions
i us demanem que pregueu amb Nòs.»
«És en aquest sentit que Nòs volem precisar allò que heu dit i allò
que heu desitjat, de pregar per la pau segons les nostres intencions.»
Les paraules del Papa són prou clares: alguns, p e r ò , en tergiversaren el sentit. Per això L'Osseruatore Romano de l'endemà, amb el titol
de Resoconti incompleti, va publicar una nota oficiosa que en precisava
niés el sentit.
«És clar el pensament del Papa: la necessitat d'expansió, per ella maleixa, no cs un dret, és només un fet que cal tenir en compte, però que
no s'identifica amb el dret: dóna immediatament un dret, però l'exercici d'aquest dret no és inculpable, és a d i r , no és just sinó observant
certes limitacions, certs temperaments. Evidentment, això equival a d i r
que la necessitat d'expansió no pot justificar, per ella sola la recerca,
l'esforç per a obtenir tot el que hom cregui necessari, à d h u c contra els
drets eventuals d'altri. La defensa, per ella sola, pot justificar-se, identificar-se amb el dret, mentre no esdevingui excessiva, cosa que condemnen tots els codis del m ó n . » — M . R.

INSISTINT SOBRE EL MATEIX TEMA. — A primers de setembre, 15.000 excombatents de totes les nacions anaren a Roma en peregrinatge, l'acte
més important del qual fou la Missa que, per a ells, celebrà el Sant Pare,
a la Basílica de Sant Pau, el dia 7 de setembre. Procedent de Castelgandolfo, a les 8'40 entrava el Papa en la susdita Basílica en seu gestatòria,
al so de les trompetes d'argent i enmig de les xardoroses aclamacions
dels pelegrins. En la celebració de la Missa emprà el càlzer d'or i v o r i
que l i havien regalat, el dia anterior, els ex-capellans militars de la gran
guerra. Acabada la Missa, el president de l'associació P. A. C. (Prétres
Anciens Combattants) l i va regalar un crucifix d'or i la insígnia del pelegrinatge. Després, el Sant Pare va a d r e ç a r la paraula als peregrins.
Heus ací els passatges més notables d'aquest parlament, segons el
text oficial publicat a L'Osservalore Romano del dia 8 de setembre:
«Ex-combatehts! Heus ací un nom que vol significar, abans que res,
combatents d'ahir, d'un passat que és encara, malaraudament, present a
tots els esperits. Ex-combatents, combatents del passat. És cert: aquests
no són un monument simbòlic i inert d'aquells grans combats que tothom recorda: són recordatoris vivents que parlen de la gran guerra, la
més gran que la història ha registrat; la més gran guerra en la qual heu
combatut, i combatut amb valor i coratge; aquella guerra que se'ns torna
a posar al davant amb tols els trasbalsos de les coses, dels pobles, de les
nacions; amb tots els inexplicables dolors i també amb els heroismes
de coratge i de resistència, amb totes les exaltacions del sacrifici, de
l'honor i de la glòria, amb totes les distincions de l'ardídesa í del valor;
una munió de coses, infinitament belles, infinitament horribles. Una gran
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dissima guerra; aquests, els ex-combatents, la recorden, en lan memòria
amb llur mateix nom, amb llur personal constatació.!
El Sant Pare prosseguí el discurs dient que la presència dels excombatents l i suggeria la idea «d'una altra guerra, una guerra que no
passarà mai, una guerra a la qual tots nosaltres som cridats i tots hem
de combatre: la guerra de la vida». Aquesta guerra és <dc defensa per
a custodiar i defensar tots els tresors, tots els valors de la veritat i de la
virtut sense els quals la vida no seria digna d'aquest nom, no seria digna
d'homes valents i de cristians exemplars com aquests ex-combatents són,
volen ésser i han d'ésser.» És també una guerra de conquesta «per a conquerir totes aquelles virtuts precioses sense les quals no h i ha veritable
vida cristiana: virtut de la puresa i de la dignitat de l'ànima, virtut de la
mortificació i de l'abstinència, virtut de la fortitud i de la prudència, virtut de la caritat, de l'abnegació per ai proïsme, de lidelilat a les obligacions contretes envers Déu, de perfecta caritat amb tothom, d'exactitud
en el compliment de tots els deures de la vida individual, social i pública.»
Després d'altres consideracions sobre el mateix tema i d'una aUusió
als regals que l i acabaven de fer els ex-combatents, digué: «El Papa ha
pregat amb ells i per ells segons totes llurs intencions; per tots els excombatents del món, per tots i d'una manera especial pels morts, aquests
dilectes i gloriosos difunts que, en morir, no feren res més — segons un
bellissim pensament de la Litúrgia — que precedir-nos, sota la Senyera
de la fe, per reposar en la son de la pau.»
«La pau: el Papa ha pregat per la pau — interpretant els comuns sentiments dels ex-combatents — i no sols per la pau dels morts, sinó també
per la de tots els vivents de tot el m ó n : perquè tot el món sospira, desitja,
suplica de tenir la pau: tot el món, en recordar la guerra passada, la
guerra mundial, vol la pau.»
«I el Papa ha pregat per la pau: p e r q u è tots els ex-combatents i tot
el món desitgen i demanen la pau, p e r q u è Ell és el Vicari de Jesucrist
que s'anomenà Rei de la Pau, que fou anunciat pels profetes com a Princep de la Pau i , una vegada vingut al món, fou anunciat pel càntic angèlic: Pax hominibus bonae voluntatis. Com a Vicari d'aquest divi Senyor
i Pare comú de totes les ànimes, les quals, totes, foren tingudes en compte
i compreses en la Redempció del Fill de Déu, el Papa, pare comú de
tots, prega per la pau. Això és un deure seu especial, essencial, sense el
qual no es podria concebre ni pensar el Papa. I Ell desitja, també, amb
la pau, que les esperances, les exigències, les necessitats d'un poble gran
i bo, que és el seu poble, que les seves aspiracions, exigències i necessitats siguin reconegudes, siguin satisfetes, que els drets siguin assegurats
i reconeguts, però amb la justícia, amb la pau.»
«Amb la justícia, p e r q u è contra la justícia no hi ha més que el pecat
i el pecat fa miserables els pobles. Amb la justícia, amb la pau: p e r q u è
la pau és ja, d'ella mateixa, l'allunyament de tots els mals que la guerra
porta amb ella a tots els pobles que en són afectats; i la pau és, precisament, la condició essencial de totes les prosperitats, el fonament de tots
els béns d'aquest m ó n , de la tranquillitat, de l'ordre. Per això el Papa
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prega sempre per la pau, i és amb joia inexplicable que l i sembla veure
segons les darreres noticies, precisament en aquest instant, com al capdavall de l'horitzó s'albira la llum d'un arc de Sant Marti que el Papa no
pot deixar d'esperar que serà aporlador i conservador de la pau. D'això
regracia ja el Senyor i l i prega amb insistència que aquest benèfic arc
de Sant Marti vagi avançant i difonent els seus simpàtics colors d'un cap
a l'altre de la terra. El bon Déu ho vulgui i doni al món la seva pau: una
pau de justícia, de veritat, de caritat; feta d'honor i de dignitat; feta de
dret i de respecte de tots els drets, i que anunciï, pertot arreu on es
presenti, la felicitat de tots i de tots.»
Com de consuetud, l'acte va acabar amb la benedicció Apostòlica,
després de la qual el Sant Pare va sortir de la Basílica enmig de xardoroses aclamacions. — M. R.

EL CONGRÉS JOCISTA DE BRUSSEL·LES. — Amb ocasió de complir-se el
primer decenni de la fundació de la J. O. C. (Jeunesse Ouvrière C h t i lienne), el dia 25 d'agost, aquesta entitat va celebrar un Congrés a Brussel·les. H i assistiren tres Cardenals, diversos Arquebisbes i Bisbes i un
immens estol de joves, belgues i d'altres països, entre ells una nodrida
representació de la Federació de Joves Cristians de Catalunya.
El Sant Pare va aprofitar l'avinentesa per a enviar al Cardenal van
Roey una interessantissima Lletra de la qual reproduim el paràgraf més
interessant traduint-lo del text publicat a L'Osservatore Romano del dia
25 d'agost:
«Han passat dos lustres d'ençà de la fundació de la Joventut Obrera
Cristiana, sorgida ací sota feliços auspicis... Ja no floreix exclusivament
a Bèlgica, on prepara per a la causa catòlica nuclis de personal i tresors
d'energia, sinó que s'ha estès més enllà de les fronteres de la p à t r i a ; el
seu estat actual permet preveure expansions més vastes encara, degudes
a la seva flexibilitat d'adaptació a les diverses circumstàncies i a la seva
dòcil submissió als desigs de l'Episcopat. I no pot ésser altrament, puix
que és una forma genuïna i veritable d'Acció Catòlica que respon als
liinps actuals i que, :mil) aquesta finalitat, interpretant l'interès que els
obrers inspiren a l'Església, adreça la seva activitat envers aquesta classe social, sovint afeixuguda per moltes misèries i esgarriada per ideologies errònies. i Q u i no s'admirarà—si en el seu cor ret culte a la virtut—,
davant aquests grups de joves en q u è tantes esperances tenen posades la
religió i la pàtria?>
«Instrucció religiosa profunda, sòlida fe, caritat invicta que es manifesta en santes empreses, jovialitat que mai no defalleix i perfumada pel
l l i r i de puresa, sentit de disciplina i fermesa de c a r à c t e r : heus ací les
condicions morals que aquests joves es proposen obtenir per a llur perfeccionament i per estar al servei actiu de l'Acció Catòlica en allò que
constitueix el seu mandat especial, que consisteix a ajudar la Jerarquia
Eclesiàstica en l'exercici de l'Apostolat.»
Després d'aquestes autoritzades paraules, ningú no podrà posar en

LES IDEES l ELS FETS

363

dubte que aquests grups de joves entren de ple en el quadre de les organitzacions d'Acció Catòlica i que en són un dels elements més benemèr i t s . — M. R.

PRONÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ RELIGIOSA DE MÈXIC. — L'adveniment
del general Càrdenas al poder ha fet concebre a molts l'esperança que
millorarà la situació de l'Església en aquell país. Una relació publicada
per la Foreign Police Association (Associació de la política exterior) de
Washington fa algunes conjectures sobre aquesta eventualitat. Heus ací
les més notables:
«Si, com diu, el Govern mexicà no porta el designi d'extirpar l'Església, i si l'Església, com es pot suposar, no exigeix la restitució dels
privilegis que gaudia en l'antic règim, sembla cosa enraonada de suposar que moltes de les restriccions que actualment entrebanquen l'Església podran ésser suprimides o alleujades. Aquestes restriccions es
refereixen, principalment, a la personalitat jurídica de l'Església, als
seus drets de posseir els béns necessaris per al ministeri religiós, al
sosteniment i formació d'una clerecia adequada a les seves necessitats,
al dret de tenir una premsa lliure, i a les altres condicions fonamentals
inseparables de les llibertats de consciència i de pensament.»
«En aquelles qüestions en què les esferes d'actuació de l'Església i
de l'Estat es compenetren, com s'esdevé en la instrucció dels ciutadans,
cal reconèixer que per ara, no hi ha gaires esperances d'arribar a un
acord conforme als principis bàsics de l'Església. No seria, però, impossible d'obtenir un alleujament de les restriccions que pesen damunt
l'ensenyament privat.»
«El problema consisteix en una enraonada adaptació als factors locals, que han donat molta força a l'Església en d'altres països. L'Església
podria també reconèixer que, ensems que ha de protestar amb justícia
contra molts aspectes econòmics de la doctrina socialista mexicana,
aquesta mateixa doctrina té objectius amb els quals no pot estar en
contradicció. Perquè, com ha escrit Pius X I , el programa dels socialistes
moltes vegades s'acosta força a les justes exigències dels reformadors
socials cristians. Sembla que l'aproximació podria ésser duradora si el
Govern es convencés que els catòlics, en comptes d'aliar-se amb els elements reaccionaris, esmercen llurs energies, com va aconsellar-los el
Papa en 1926, en el foment de la religió, de la moral i de la cultura
i en la millora de les condicions econòmiques i socials.»
«Contribueixen a complicar l'actual conflicte entre l'Església i l'Estat
el fet que aquest és una herència de l'època colonial; que, per molt
de temps, l'Església ha estat considerada com un element reaccionari;
que l'exclusivitat de l'Església Catòlica a Mèxic ha impedit el desenvolupament de la tolerància que tant ha afavorit el Catolicisme en d'altres
països americans; que l'oposició de l'Església a la Constitució del 1917
ha reforçat la convicció de molts mexicans que l'Església estava aliada
amb les forces reaccionàries; tot plegat ha dut les actuals estridències
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de l'anticlericalisme, com si l'Església no hagués sostingut sempre una
doctrina favorable a l'elevació de les classes treballadores.>
«La posició teòrica de l'Església i de l'Estat, quant a la instrucció
sembla inconciliable en tres punts capitals, a) L'Estat considera definitivament la instrucció com un monopoli seu, mentre l'Església considera
aquest monopoli com una usurpació tirànica, puix que ella té el dret
exclusiu d'ensenyar la religió als infants catòlics i no pot aprovar les
escoles que exclouen la religió de llurs programes, b) El Govern es
proposa educar l'infant com a membre d'una comunitat social i econòmica, no religiosa, mentre l'Església, amb les seves escoles, es proposa
instruir l'infant en la fe catòlica i salvar la seva ànima, c) L'Estat mexicà
exclou de les seves escoles l'ensenyament religiós i proposa infondre a
la joventut un concepte racionalista del món i de la vida social; mentre
l'Església sosté que l'educació inteUectual no ha de separar-se l'educació
moral i religiosa, que la instrucció religiosa és una part essencial de
l'educació i que, sense ella, és impossible de donar bases sòlides a la
moral.>
De totes maneres, no és impossible que una interpretació benigna
de l'article 3 de la Constitució faciliti una coincidència, à d h u c en
aquest camp. — M. R.

MOVIMENT INTERNACIONAL

PREPARANT

LES ELECCIONS

PRESIDENCIALS

IANQUIS

Als EE. UU. es constata ja aquell moviment, aquella inquietud general precursora de la renovació de l'hoste de la Casa Blanca. El règim
presidencialista ianqui, d ó n a major interès a aquestes eleccions per la
concentració del poder que significa.
Com és molt natural, les organitzacions dels partits s'han apressat a
preparar la seva plataforma. Queda, encara, p e r ò , el temps suficient perquè pugui produir-se un cop de teatre que t i r i per terra les previsions
que els experts llancen a la publicitat.
Vegem primerament els partits actuals. Els demòcrates acaparen el
poder, ocupen totes les fortificacions. Els qui no volen atribuir l'eclipsi
dels republicans a altra cosa que a un enuig momentani i passatger
d'un poble obliden que els demòcrates han sabut crear-se la més formidable m à q u i n a política de tots els temps.
L'administració actual no oblida la lliçó practicada pels qui la precediren. Aquesta tècnica, que permet als republicans de mantenir-se en
el lloc amb una continuïtat insolent, els demòcrates, sota la d i r e c c i ó de
l'astut Jim Farley, han aconseguit millorar-la i portar-la així al grau
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de perfecció màxim. Ço que Tammany Hall significa a Nova York, ho
representa l'administració per a tot el país. Ella nodreix els pobres,
defensa la vídua i l'orfe, dóna feina als parats, en una paraula, s'erigeix
en el campió de l'home desemparat.
En el nombre dels seus afavorits, l'administració compta vint-i-un
milions de malaurats que cobren del pressupost de socors; 600.000 membres del «Civilian Conservation Corps» i llurs famílies; 3.000.000 d'agricultors i llurs famílies, que frueixen d'una assignació agrícola; 19.000
cases de comerç que es sostenen mercès als préstecs de la «Reconstruction Finance Corporation»; totes les empreses no viuen més que dels
treballs públics i de les adjudicacions de l'Estat: funcionaris, agents,
personal governatiu amb llurs petites i grosses soldades... Resumint: un
poble immens que viu a l'empar del pressupost nacional.
Arriba que el Congrés es mostra un xic rebec. Triga a votar les
mesures fiscals exigides per Roosevelt, fins sembla que va a rebutjar-les,
amb gran enuig del Cap d'Estat, p e r ò acaba sempre per cedir, tot i ferho de mala gana.
El partit demòcrata, si és ben cert que no ha acabat res, pot, per altra
part, enorgullir-se d'haver començat moltes coses. Els republicans tenen darrera seu les despulles de la prosperitat, i amb aquesta càrrega tan
feixuga ens ofereixen l'espectacle aflictiu d'un acompanyament mortuori, aturant-se solament per a bescanviar cops de puny. És cert que el
partit demòcrata ofereix l'espectacle d'una dreta i d'una esquerra, però
no és menys cert que les dissensions en el si del partit republicà són
molt més violentes. Que lluny es troba l'ortodox Ogden Mills, antic Ministre de Finances del gabinet Hoover, dels republicans independents
tals com el senador Morris i els La Fallette, sense oblidar l'alcalde de
Nova York, La Guàrdia, i el senador Nye de Dakota! Les dissensions,
però, s'apaigavarien elles mateixes si h i hagués una esperança de triomf.
Les forces republicanes que conegueren una vida rica i regalada han
quedat reduïdes a viure d'una renda mesquina. Són els negociants que
de generació en generació dotaren el partit dels elements econòmics
indispensables els qui, empobrits, decoratjats, amenaçats per la política
de Roosevelt, semblen replegar-se a una meditació egoista i morosa. Guarden els darrers cartutxos per a ells. Quant a la petita burgesia, els treballadors de «coll planxat» tenen més interès a guanyar girant-se vers
el camp de Roosevelt. La qüestió de principis els deixa freds.
No anem, però, massa de pressa a predir la mort dels republicans.
Malgrat la desfeta de les darreres eleccions generals, són ben capaços
de refer-se, ja que a primers d'agost hom els ha vist agafar pretensions
per la victòria obtinguda en unes eleccions parcials a Rhode Island, del
republicà Charles Risk sobre el demòcrata Antoni Price.
Sens dubte, la marejada demòcrata ha provocat la ruïna del sistema
de defensa republicana. Tot amb tot, el personal de les municipalitats
segueix fidel als republicans. Encara a les darreres eleccions legislatives
que afirmaren el triomf dels demòcrates, aquests obtingueren quatre milions de vots més que els republicans, però els republicans obtingueren
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també els seus 13.500.000 vols, xifra ben encoratjadora per a l'amor propi dels vençuts.
Si és cert que els demòcrates esguarden amb ulls inquiets les i n t r i gues de certs grups dissidents o super-demagògics, els republicans fan
tot el contrari. Les males llengües fins diuen que les butxaques republicanes es mostren molt generoses a afavorir els clubs partidaris d'anar a
una nova distribució de la riquesa, fundats per Huey Long, el governador de la Lusiana. La difusió d'aquest moviment de tendències bolxeviques. que resta simpatitzants a Roosevelt, faria menys problemàtica la
victòria dels republicans. Aquests volen comptar amb uns 15.000.000 de
vols. Roosevell, a les eleccions de 1932, no aconseguí més que 22.821.857
per 15.761,841 d'Hoover. Alguns milions per a Huey Long, que amb gran
estrèpit acaba d'anunciar la seva candidatura a la Presidència, restaran
sens dubte un bon nombre de vots a l'adversari temut.
Però Huey Long, encara que els seus cercles constitueixen un embrió
d'organització política, no és un partit, com tampoc no ho són el Pare
Caughlin, cl doctor Towsend i el socialista Sinclair, o el governador
Floyd Alson, l'agricultor-treballista de Monncsota. Els seus partidaris
són factors polítics negatius. Tanmateix, Long, lot i prometent eclipsarse davant del senador Borah, agrupa uns 8.641.227 membres en els seus
cercles, i el Pare Caughlin, que es vanagloria de comptar amb cinc m i lions de corresponsals, reuneix 200.000 membres dins «La Unió per a
la Justícia Social».
Roosevelt ha intentat estendre el seu partit a l'ala esquerra republicana, els progressistes. Però allí on són m é s nombrosos, ço és, a Nebraska i Wisconsin, no ha aconseguit d'incorporar-los a Ics seves files.
A desgrat d'això, als ulls dels demòcrates del Sud, que es consideren la
sal del partit, Roosevell és sempre l'home inexpert, sempre disposat a
renovar les experiències. Roosevelt no s'acontenta amb res menys que
amb absorbir tot allò que no va contra ell. I no recularà ni davant les
gestes més atrevides.
Kls caps del partit republicà fins han somniat a canviar l'etiqueta
del partit, per tal d'atreure's els vacil·lants de tots els matisos. A la
convenció republicana del mes de juny, que es reuní a Sprinfield ( I l l i nois), els més avançats del partit no comparegueren. Una vegada més
s'ha demostrat que són ben lluny d'arribar a un acord i a una unió
absoluta.
Anem als candidats. El partit demòcrata té un cap, un entrenador,
una mascota: M. Roosevelt. Periòdicament hom sent c ó r r e r cl rumor que
el seu estel s'enfosqueix. A h i r es mormolava que tal vegada no podria
ésser designat com a porta-bandera. Totes aquestes noves són, p e r ò ,
absurdes. El partit demòcrata i Roosevelt no formen més que una sola
entitat.
Els republicans vacil·len. Hom esperava que Hoover renunciaria públicament a presentar l'acla de candidat. El seu darrer discurs a Xicago,
el 12 d'agost, mostra que, ben al contrari, cobeja encara la Casa Blanca.
Però les seves probabilitats són nul·les. El seu nom evoca massa mals
records. Per altra part, sols és sostingut per la dreta del seu partit, en
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el qual el senador Vandenberg representa el centre i el senador Norris
l'esquerra. La forta personalitat del senador Borah sembla l'única capaç
de desafiar M. Roosevelt. Ell es fa pregar, ja que la perspectiva d'ésser
vençut no l i és gens grata. Es parla també del coronel Knox, editor del
«Chicago Daily Nex»; de M. Alfred Landon, governador de Texas; de
M. Frank Lowden, antic governador d'Illinois; del senador Dickinson,
de Iowa, l'hostilitat del qual envers M. Roosevelt i el seu programa arriba
quasi a la mania, i el milionari Ogden Mills, gairebé tan impopular com
Hoover.
Els programes intervindran menys en el triomf final que les personalitats. El de Roosevelt, per exemple, amb les seves infinites combinacions alfabètiques (A. A. A., N . R. A., R. F. C-, C. C , F. W. A., etc.) és
conegut de tots, gràcies a la propaganda formidable que acompanya totes
les seves evolucions. A les amonestacions dels seus adversaris, Roosevelt
r e s p o n d r à : «Si no he triomfat, és perquè la Constitució m'ha impedit
d'actuar. Les meves reformes han estat desbaratades abans d'ésser portades a la pràctica, han estat trepitjades abans que poguessin donar
fruits.
No h i ha dubte que la Constitució juga un paper important en les
qüestions portades davant l'electorat. L'ofensa més gran que els republicans han fet als seus adversaris és precisament la dels atemptats fets
per aquests darrers contra aquesta Constitució sacrosanta. Ultra el manteniment de la Constitució, els republicans demanaran també el reforçament de les tarifes duaneres, una moneda sana, basada en el p a t r ó or,
l'equilibri del pressupost, reducció de les despeses governatives, aplicació de lleis contra els trusts, renúncia del Govern a cooperar en les
indústries privades. Iniciaran pel seu compte algunes reformes del New
Deal, com són les pensions per a la vellesa, supressió del treball juvenil
en la constitució dels sindicats obrers.
Quant a Huey Long, que sota el seu exterior un xic bufonesc no' pot
ocultar la seva audàcia i el seu enginy, presenta un programa l'absurda
agressivitat del qual — si la crisi no cedeix — l i farà guanyar un bon
nombre d'adeptes que podrien convertir-lo en un candidat temible, si no
en 1936, almenys en 1940.
És dubtós que els progressistes, recordant-se del fracàs sofert en
1934, es llancin a la lluita amb un programa independent. A menys
de produir-se un canvi no previst encara, és molt probable que Roosevelt sigui reelegit en 1936, en virtut del fet que nombrosos conservadors
veuen en la popularitat i l'astúcia de Roosevelt el millor obstacle oposat
als excessos d e m a g ò g i c s . — L . 0 .

EL SETÈ CONGRÉS DE LA I I I INTERNACIONAL. — La U . R. S. S. i la I I I I n ternacional són dues coses distintes, absolutament distintes. Almenys,
aixi ho afirmen els amos del Kremlin. Litvinov ho proclama en totes les
capitals d'Europa, sempre que els diplomàtics estrangers insisteixen que
sigui frenada la propaganda comunista.
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«No, malauradament, nosaltres no podem fer-hi res>, contesta invariablement amb un sospir hipòcrita. El Kominlern és una organització
internacional autònoma. ;.És que es proposa fer esclatar la revolució en
el món enter? Són coses de la seva incumbència! La U. R. S. S., al contrari, és una federació nacional. El seu govern no té mitjans d'influència
en les decisions de la «III Internacional». És molt sensible, i cregueu que
jo sóc el primer a lamentar-ho.»
Solament que Litvinov, junt amb Stalin i d'altres comissaris del
poble, es un dels dirigents d'aquesta «III Internacional» teòricament
autònoma, però que, pràcticament, no es més que un engranatge entre
les mans imperialistes russes.
Com de fet. el Komintern no ha estat fundat per a altra cosa. El seu
primer congrés fou celebrat al març del 1919. Havia de reunir-se cada
any per tal de prendre acords sobre les qüestions d'estratègia revolucionària, i en els primers temps, aquest programa fou seguit al peu de la
lletra.
En 1920 — època heroica de la intransigència marxista — hom va
elaborar les condicions d'admissió, les quals eren tan severes que fins
provocaren l'escissió en el si del partit socialista espanyol i altres filials
de la 11 Internacional.
En 1921. confusió i parleria. Es delibera molt, però no es decideix
res.
En 1932, el feixisme acaba de triomfar. És un bon motiu d'arenga.
Indignació contra Mussolini.
En 1923, hom s'oblida de convocar el Congrés. La gent de Moscú
comença a adonar-se que no és absolutament indispensable de donar als
afiliats l'ocasió de reunir-se i que n'hi ha prou amb repartir-los la feina
a distància.
Tot amb tot. en 1934, per a cobrir les formes, se celebra el c i n q u è
congrés que adopta uns mots d'ordre d'una gran vaguetat, que no comprometen a res.
Després, s'ha d'esperar fins a 1928 per tal de retrobar a ia «Casa dels
Soviets» de Moscou, les delegacions fidels dels partits comunistes estrangers. Hom els ordena de «lluitar contra la guerra», i són altra vegada
enviats a casa, amb alguns petits obsequis.
Després, tot s'ha acabat. Sembla que el Komintern ha vençut, almenys
en la seva forma primitiva. Els anys van passant, res de congrés. Sens
dubte un Consell Directiu continua dirigint les operacions, però hom
jutja superflus els torrents d'eloqüència.
En f i . fa alguns mesos, brutalment, sense que res pugui justificar en
l'aparença tal precipitació, Stalin ordena de convocar el V H CongrésS'ha parlat molt sobre aquesta decisió. Nosaltres creiem que s'imposava
per moltes raons.
Per altra part. l'ensopiment del Komintern podia inquietar els «purs»
i calia tranquilitzar-los. L'antic president de la «HI Internacional», el
«camarada» Zinoviev, ha anat a parar a un camp de concentració siberià
on menja el pa de l'exil, pagant la seva llibertat la seva fidelitat a l'ortodòxia marxista. Segons ell, «la Internacional ha d'estar per damunt de
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la U. R. S. S.» Stalin, al contrari, no pensa més que en la pàtria. Tot el
conflicte és aqui, i com que Stalin és el més fort, l'altre ha estat vençut.
Però Zinoviev compta encara amb molts amics en el si del partit comunista rus. L'assassinat de Kirov ha revelat un descontent susceptible de
prendre les formes més alarmants. D'aqui la necessitat d'obrar d'una
faisó enèrgica, i espectacular, per part del Komintern.
Per altra part, era també indispensable de demostrar a les masses
— tot i deixant-los creure que les decisions serien preses amb tota l l i bertat pels delegats — les grans línies de la nova política de Stalin.
S'ha predicat durant molts anys als comunistes de tots els països la
necessitat d'enderrocar a qualsevol preu els règims burgesos, sense distinció de matisos; que la democràcia capilnlista era tan odiosa com el
feixisme i la monarquia; que Iotes les guerres eren crims; que s'havia
de batejar la defensa nacional; que els socialistes eren els «socialstraidors>, elc, etc.
Tot això ha canviat, però no n'hi havia prou de comunicar-ho als
leaders dòcilment domesticats dels partits nacionals. Els afiliats de la
base no ho entendrien pas. Ja els comunicats de Stalin sobre la necessitat,
per part de França, d'assegurar la seva defensa nacional ha causat un
gran escàndol en alguns centres revolucionaris. Un «úkase» del Tsar
bolxevic pot estranyar. Un vol «lliurement» adoptat per un gran congrés
és. al contrari, tranquil i tzador.
En aquestes condicions, el Congrés del Komintern no podia ésser altra
cosa que una comèdia. Tots han representat llurs papers a maravella i
les consignes de Stalin han estat fidelment observades.
El Congrés, aquesta vegada, ha estat celebrat en la «Casa de les Unions
professionals», un palau sumptuós, en el qual s'ha respectat la decoració
de l'cantic règim». L'única concessió a la moda d'avui ha estat una profusió de domassos escarlata i banderoles recordant als proletaris la necessitat d'unir-se per tal d'assegurar la pau mundial». A l'interior de la gran
«Sala dels gentilhomes» hi ha les masses, aquestes masses pinloí esques
i colorides. Aqui, com a Ginebra, sols les grans potències tenen importància. P e r ò , per respecte als principis, han estat designats el major nombre
possible de delegats: negres, àrabs, mongols, pells-rogcs, en total, 65
«nacions». La major part dels delegats no parlen més que l'idioma propi,
i això redueix al mínim les probabilitats de contacte. L'essencial és que
les ordres redactades en rus estiguin convenientment traduïdes. Però
cada delegat vol tenir ocasió de pronunciar el seu discurs. Cal justificar
les despeses del viatge. Això és motiu d'una pèrdua considerable de
temps.
Es així que hom ha d'aguantar un interminable discurs del camarada
Nadisyri, del Partit Comunista de l'Aràbia (sic). Aquest declara que els
comunistes del desert han gairebé acabat un pacte d'unitat d'acció amb
els social-demòcrates, per tal de lluitar contra el feixisme. El feixisme
dels sídis, en els oasis, no pot deixar d'ésser pintoresc.
Dsordsos, del Partit Comunista hel·lènic, assabenta que els seus camarades han ja desencadenat vagues formidables. Sempre aquest famós
sol de la mediterrània que escalfa els cervells.

370

LA PARAULA CRISTIANA

A Cuba, tampoc no va del tol malament. Els comunistes compten ja
amb 2,000 adherits i totes les esperances són permeses.
Hi ha també el discurs del delegat xinès, el camarada Kan-Sin, que és
molt divertit. Anuncia com una gran victòria la retirada «estratègica» de
l'exèrcit soviètic davant les posts imperialistes de Xang-Kai-Txec.
Un altre «Fill del Cel», el camarada Txu-Txo-Sin, explica que a la
Xina soviètica ha estat ja reduïda a vuit hores la jornada de treball, han
estat suprimides les percepcions escolars i han estat fundats nombrosos
centres. Seguidament, passant a les coses serioses, ha promès que seran
foragitats del Celeste Imperi els bàrbars japonesos.
I la desfilada continua. El búlgar, el romanès, el suis, el canadenc, i
molts altres encara, fan l'auto-apologia. Hom els escolta amb cortesia,
però amb un avorriment mortal. L'interès es reprèn una mica quan el
camarada Dolores parla de la insurrecció d'Oviedo i de la necessitat de
«repetir-la com més aviat millor».
En realitat, aquests discursos, són per a fer temps. L'essencial és,
d'una part, l'informe del camarada Pieck. que exposa la nova doctrina
de Stalin. i la sorollosa arenga de Dimitrov, l'heroi del procés de Leipzig,
la gran «vedette» de la I I I Internacional.

* * #
El camarada Pieck — un homenàs amb coll de brau, és alemany. Com
a tal, sembla poc qualificat per a donar consells als altres sobre la manera d'evitar l'adveniment del feixisme. El ridícul no mata ningú »
Moscou. Laboriosament recita la seva lliçó.
Primerament, les consideracions generals. Cal escollir entre el socialisme, és a d i r , la supressió de l'explotació de la cultura, la llibertat, el
benestar, i el feixisme, és a d i r , la misèria dels treballadors, la destrucció
bàrbara de tots els valors humans, i la nova guerra sagnant.
Pieck d ó n a alguns exemples. Evoca el «terror zoològic» de Hitler
que ha fet fusellar en on any 185 persones. Es guarda bé prou de parlar
de l'altre terror, el terror roig, aquest que indubtablement no és pas
«zoològic», p e r ò que ha fet a Rússia prop de dos milions de víctimes.
£ s un petit detall...
L'orador assenyala l'empenta amenaçadora del feixisme: Itàlia, Alemanya, Polònia, Portugal, Àustria, han estat conquistades. N i una paraula
sobre Turquia: és una aliada.
En els països encara democràtics, és també de témer el contagi. Conclusió: cal apellar a tots els mitjans per tal de preservar aquestes llibertats, aquesta anarquia democràtica, gràcies a la qual el comunisme pot
organitzar-se.
Pieck s'absté d'anatemitzar contra el capitalisme i la burgesia. És ben
cert que hi ha bons burgesos, bons capitalistes i aquests són els dels països
democràtics. El pitjor enemic, l'únic, és el feixisme, sota totes les formes.
Aquesta és la primera ensenyança que es desprèn d'aquest Congrés.
Resulta que la U. R. S. S. solament està amenaçada pels alemanys, els
polonesos i els japonesos. És a d i r , «els feixistes perversos». Mussoliní és,
entre tots, el feixista més simpàtic. Podria arribar a ésser, a causa de
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l'amistat franco-itnliana. un aliat convenient. Hom evita hàbilment de
parlar-ne.
«Els interessos nacionals no estan pas descuidats pels comunistes
— afirma Pieck amb una serietat còmica. «Només que els comunistes
tenen cl dret de parlar en nom de les petites nacions (sic). Els petits
països independents amenaçats per les grans potències feixistes trobaran
en nosaltres els defensors més decidits.»
Aquest països que bom no anomena són, sens dubte. l'Àustria catòlica,
la burgesa Txecoslovàquia, la monàrquica Iugoslàvia, la plutocràtica
Rumania. És cert, la tasca de Pieck no és gens fàcil.
Per de prompte, ja assenyala les tasques precises als diferents països.
Els alemanys, els polonesos i els japonesos hauran d'enderrocar llurs
enemics per la força. Tot està permès: sabotatge, insurrecció, pillatge.
Pel contrari, els francesos i els txecoslovacs, els seus fidels aliats, hauran
de lliurar-se a una agitació de bon to, sense anar massa lluny. Propaganda, conquesta de les masses, unitat d'acció, sens dubte, però res que
pugui ferir el valor guerrer del militar francès, promès en holocaust a
la defensa de la U . R. S. S.
Els comunistes francesos estan, gràcies a Déu, prou instruïts per a
no tenir necessitat de tanta explicació. Ells comprenen les ordres donades amb mitges paraules. «Celeritat i discreció», podria ésser el seu
lema.
Marcel Cachin afirma que, per la seva part, comprèn molt bé que el
comunicat Laval-Stalin sobre la defensa nacional era l'únic mitjà de
combatre el feixisme.
«Nosaltres, els comunistes francesos, crida amb Ions patètics, estem
disposats a unir-nos amb qui sigui». Què més es pot demanar?
Thorez es mostra també molt dòcil. Accepta l'herència dels jacobins
i de la Marsellesa. Morirà per la pàtria, i vessarà la sang impura de
l'estranger.
Per apoteosi, hom ha d'escoltar el discurs de l'abanderat de la Internacional, el ciutadà soviètic Dimitrov, ex-súbdit búlgar. És un grar
fragment de literatura pomposa que recorda, en certs moments, l'estil
'an característic d'Herriot. Dimitrov saluda en veu baixa els soviets
xinesos i dóna com exemple al món la tàctica del partit comunista
francès.
I menciona, sobretot, per una preocupació d'ortodòxia un article
de Lenin sobre l'orgull nacional dels «grans russos» que posa de relleu
el factor nacional al servei de la revolució proletària.
Ja no falta més que votar per unanimitat (hom és o no és disciplinat),
•of aclamant frenèticament el nom de Stalin, algunes mocions redactades
en un llenguatge que no vol d i r absolutament res.
L'essencial ha estat dit. Les ordres han estat donades. Aquest Congrés
podria resumir-se de la següent manera:
1. Més encara que en el passat, es demostra que el Komintern és
un simple instrument de política estrangera i de la pressió internacional
de la U . R. S. S.
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2. La U. R. S. S. prossegueix contra els seus veïns feixistes una
política de subversió violenta.
3. Ella sap conduir hàbilment els seus aliats «democràtics», fa les
concessions oportunes al patriotisme, però sense descuidar la seva
propaganda.
L'aspiració suprema — tots els oradors ho han proclamat — segueix
essent la implantació en tots els països, per tots els mitjans, fins els
legals, de repúbliques soviètiques subordinades, veritables colònies de
l'Estat Rus.
Des que el món és m ó n , mai cap nació no ha acariciat un somni
d'imperialisme tan atrevit. Els polonesos cobegen tal vegada la Ucrània,
objectiu limitat. Els bolxevics volen dominar l'univers. La xerrameca
patriòtica, les aliances, no són més que aspectes estratègics d'una mateixa
idea conduïda amb una perseverancia ferotge, umb una manca total de
probitat i d'escrúpols. Ni els fracs dels comissaris del poble no canviaran
res. com tampoc els somriures de Stalin. És tota la nostra civilització la
que perilla. — L . O.

REVISTA DE PREMSA ESTRANGERA

ROLIVIA VOL UNA SORTIDA A LA MAR. — J. K. Douglas Montes publica al
diari «Hoy», de Santiago de Xile, un article sobre aquesta interessantíssima qüestió, i la posició que h i adopta Xile:
«El país sap que han lluitat per Rolívia, al Chaco, una sèrie d'oficials
retirats i de reserva del nostre exèrcit. No ignora tampoc que alguns
d'ells han deixnt la vida en ple camp de batalla per aquella nació amiga,
i l'enterrament d'aquests ha donat lloc a significatives manifestacions
de dol i dc dolor per part de lot el poble. Però el que el país no sap és
que d e s p r é s de suspeses les hostilitats pel pacte de treva, signat a Ruenos
Aires pels cancellers dc Rolívia i Paraguai davant dels cancellers d'Argentina i Rrasil, els oficials xilens, no tots afortunadament, s'han llançat
a una perillosa croada d'indiscrecions diplomàtiques i internacionals,
les quals poden comprometre en gran manera els interessos de Xile en
les deliberacions de pau que s'efectuen a la capital del Plata, molt més
tenint en compte que el president Justo expressà en el seu discurs inaugural d'aquestes deliberacions «que veia amb gust que en el programa
de la Conferència s'havia fet constar la necessitat de fer tractats de
trànsit, comerç i navegació d'acord amb la posició geogràfica d'ambdues
parts...» El president Justo al·ludia l'article 5> del pacte de treva.
«Al d i a r i «Ultima Hora», de La Paz, el senyol Anibal Cavada ha publicat en lloc distingit del periòdic, un article titulat: «Donem a Rolívia
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una sortida a la mar». £1 més extraordinari és que l'autor es manifesta
partidari d'aquest procediment perquè aquesta és la idea del ministre de
Relacions Exteriors de Xile, senyor Miquel Cruchaga i del diputat senyor
Justiniano Sotomayor, els quals, en una sessió del Parlament apareixen
abraçats en aquest mateix ideal.
«El senyor Cavada, en el seu article, diu: En aquesta celebració de
pau correspon a la meva pàtria un lloc preferent. A i x i ho han reconegut
els més grans estadistes i la premsa de Bolívia. Però aquests sentiments
de pau i de justícia en el continent, com digué el ministre de Relacions
Exteriors en la Cambra, ban de completar-se donant a Rolívia una sortida
a la mar. Quina ocasió més propicia es presenta en aquests moments per
a accedir a aquesta petició, taules vegades reiterada per Bolívia... Els
oficials xilens que hem servit en l'heroic exèrcit de Rolívia, hem pogut
constatar els profunds sentiments de simpatia i d'estima que tot el poble
de Rolívia té per a Xile, i alhora hem pogut penetrar-nos que al cor de
tot bolivià perdura l'esperança que Xile cedirà finalment a Bolívia,
una sortida al Pacific. A «El Diario», de La Paz, es publicà un telegrama
del seu corresponsal a Santiago, amb motiu de l'autorització que sol·licità
el ministre de Relacions de Xile per traslladar-se a Ruenos Aires, a f i
d'assistir a les deliberacions de pau. Diu així: «El diputat Sotomayor
llegí a la Cambra una suggerència en la qual s'insinuava que Xile podia
donar una sortida a Rolívia sobre el Pacífic, com a preu d'aquesta pau».
«Quines agències informatives envien a Bolívia aquestes notícies?
i N o seria més convenient que el Govern procedís a censurar aquestes i r reverència a la veritat, en lloc de censurar-ne d'altres que no ho són? No
cal d i r que considerem molt greu el fet que els oficials xilens, suspeses
les hostilitats, realitzin una croada a favor d'una sortida portuària de
Bolívia al Pacific, en els moments precisos en què la Conferència de
Buenos Aires tanca encara tantes d'incògnites per a Xile.» — L . J.

LA POSTA DE LA POLÍTICA DE ROOSEVELT? — Els «Europaísche Hefte»,
de Praga, publiquen el següent estudi:
«No es pot determinar quan començà la posta de la política de Roosevelt, el qual. fa uns mesos que obtingué el triomf parlamentari més gran
que registra la història. Fa dos anys que Roosevelt inicià el seu famós
«New Deal». El món l'admirà, i el poble ianqui recobrà la seva fe en
l'esdevenidor És que al president nord-americà no l i féu gaire gràcia
la imaginària contradicció entre la creixent força productiva i la disminució del consum; i trobà el mitjà més modern i més senzill de vèncer
la misèria, encara que aquest mitjà no fos del lot original, però l i havia
creat una gran popularitat: havia creat un pla. i quan aquest no l i d o n à
resultat, en buscà un altre, i després un altre, i així successivament, fins
que ei Tribunal Suprem, inapel·lable, incorrompible, just í amador de la
veritat, declarà inconstitucional el pla més important, el qual estava en
contradicció amb la carta magna del 1787.
El primer any rooseveltià estava ple de tota classe de olans, funda-
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kJcions i revolucions pacifiques. Cada setmana era portadora de noves lleis
econòmiques, i cada dia portava una nova acció de socors; Roosevclt i el
seu trust de cervells no descansaven de la febre inhumana de treball
que s'havien imposat, i esperaven que tots llurs càlculs donarien el resultat previst: els preus han de pujar, aleshores l'agricultura es fa avantatjosa, la indústria pot vendre majors quantitats, s'incrementa la producció, s'enrolen més obrers, s'eleven els salaris, la capacitat d'adquisició de la població augmenta, l'agricultura ofereix avantatges als seus
cultivadors... Sabia que no tot marxaria sense obstacles, però no suposava que un parell de bons incentius havia d'accelerar la marxa d'allò
que s'havia proposat. El primer d'aquests fou la inflació, que suscità i m mediatament la satisfacció general del gran poble nord-americà. En poc
temps es produi l'ascens de les corbes estadístiques en l'economia: la
producció havia pujat en un 80 per 100 per terme mig. Aquest fou el
p r i n c i p i , eficaç i prometedor.
La simbòlica Àguila Blava, tan simbòlica que la redacció del «New
York Times» la féu arrencar del frontispici del seu grata-cels fa algunes
setmanes, resultà ésser un ocellot quan el president del Tribunal Suprem,
el jutge Hughes, l i tallà les seves dues ales: la N . I . R. A. i la protecció
ai «farmer» (granger). Després de dos anys de política rooseveltiana la
situació dels pagesos és pitjor que mai, la p r o d u c c i ó industrial està estancada, els dipòsits estan novament plens de mercaderies que no tenen
sortida, degut al fet que el poder adquisitiu de la població ha desaparegut.
La pau social ha cessat; els codis comercials i industrials, creats recentment, no són presos seriosament, i només es compleixen quan ho volen les
empreses i no els assalariats; i la gran obra d'assegurances socials que
Roosevelt havia proposat al Congrés està pràcticament enterrada.
Durant més d'un any regnà una confusió sense precedents. No se sabia si encara existia la N . I . R. A., i ningú no sabia què s'havien fet les
creacions de Roosevelt com la P. W. A., la C. W. A., l'A. A. A., la F. E. R. A.
i altres per l'estil. Sorgiren nombrosos tapa-forats socials, que creuaven
els país d'Est a Oest i proposaven distints remeis contra la crisi, sense
que Roosevclt pogués oferir-los cap resistència- Aleshores, el Tribunal
Suprem imposà ordre. Si no hagués estat en joc el prestigi personal del
President de la República, Roosevelt s'hauria alegrat que finalment s'acabés almenys la desconcertant època dels planejaments, tot i que ell
estava animal de les millors intencions i que tenia en gran escala honradesa de dirigent. Però deixà plantats els quatre joves radicals que creien
que la vida social nord-americana pot ésser assegurada només que amb
la paraula del President. I mentrestant, degut als colossals crèdits concedits per aquest darrer, els industrials i els banquers es referen de llur
desastre dels anys 1930-32 i quedaren en condicions de poder donar
nou lo a la vida econòmica continental. Com a conseqüència d'això i a
demanda d'alguns, per no dir de tots els magnats de la indústria, el
Tribunal Suprem d o n à per liquidat el sistema de la indústria dirigida.
És posible que Roosevelt romangui al poder, p e r ò és indubtable que
el seu sistema econòmic ha de desaparèixer. En endavant, poden reflexar
les contradiccions polítiques i econòmiques al si de la societat, que
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Roosevelt sabé suavitzar una mica, al principi, amb el seu «New Deal»;
els sindicats obrers poden anar insistint en les seves demandes i drets;
i els grangers poden també anar lluitant desesperadament contra l'elevació o contra la baixa forçada dels preus; en front de tots ells b i ha no
solament el Tribunal Suprem amb les seves disposicions en contra, sinó
també les entitats feixistes, que tingueren temps de aèíxer, organitzar-se
i enfortir-se. Wall Street ha après d'Europa. I les companyies radiodifusores propaguen amb zel i assiduïtat els discursos de Mussolini i de
Hitler.» — L . J.

L'AVENTURA ETIÒPICA I LA SITUACIÓ ECONÒMICA D'ITÀLIA. — El «Rundschau», de Praga, publica aquest inleressantissim estudi de gran actualitat:
«La voluntat del règim de Mussolini a anar a la guerra costi el que
costi ha estat proclamada clarament en el discurs que el Duce p r o n u n c i à
a Cagliari. En aquest discurs, Mussolini expressà clarament les raons
d'aquesta actitud: Tenim — digué — comptes vells i nous; nosaltres els
liquidarem. Això, pel que fa a la qüestió del prestigi i de la revenja. Pel
que es refereix a Anglaterra, digué: No tindrem en compte el que puguin
d i r a l'estranger. L'hostilitat d'Anglaterra — digué — no farà retrocedir
el feixisme.
La realitat de tol plegat, és que la guerra és l'únic cami que pot seguir
el feixisme, agobiat per la crisi...
L'economia italiana, més pertorbada i debilitada que la dels altres
països, sense presentar l'extensió que els fenòmens de crisi han tingut
als Estats Units, a Anglaterra, o a Alemanya, ha posat terriblement de
manifest l'acció de la crisi general del règim capitalista. L'any 1932, és
a d i r : en el punt més baix de la crisi, la situació econòmica d'Itàlia es
podria resumir en les següents xifres estadístiques (1929 igual a 100):
Producció industrial
Activitat industrial
Obrers ocupats
Importacions
Exportacions

66.86
72.37
78.50
34.6
44.6

L'estat de les finances del Govern no era gaire més brillant. El Deute
nacional augmenta a 141.038 milions de lires. Les reserves d'or, en conjunt, passen de 10,341 milions el 1929 a 7,144 milions el 1932. P e r ò tot
i això es manté el nivell assolit pels beneficis i en alguns casos àdhuc
augmenta i tot, gràcies a un progressiu empitjorament de les condicions
de vida de les masses treballadores del país.
Els salaris, segons confessió del doctor Clavenzani, un dels dirigents
dels sindicats feixistes, són tan baixos que el nivell de vida del treballador resulta inferior a les «necessitats fisiològiques» i baixen encara un
50 i fins un 60 per 100, mentre que els preus continuen estant al nivell
de"l08.7, si considerem l'any 1929 igual a 100. La capacitat de consum
de les masses populars quedà reduïda al mínim. La misèria que suportaven les masses populars arribà a un grau inconcebible. El p r o p i Mus-
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solini es veié obligat a reconèixer-ho en el seu discurs de la primavera
del 1934. en què parlà de «La humanitat anivellada a un nivell d'existència més baix», de «durs sacrificis que caldrà suportar per molt de temps,
durant el qual l'ascetisme i l'heroisme seran virtuts fonamentals dels
homes», i afegia després que la guerra no solament és desitjada, sinó que
«la guerra és per als pobles allò que la mare és per als fills». Quan Mussolini s'expressava d'aquesta manera coincidia amb el període en q u è
la crisi arribava al punt més baix per passar a un p e r í o d e de depressió
en què es veien els símptomes d'una reanimació industrial. Mirem breument quins eren aquests símptomes:
Anys
1932
1933
1934 (11 mesos)

Tèxtil
67.40
76.29
73.28

(1928 igual a 100)
Metalg.
Ind.
72.64
87.99
92.14

Mecànica
70.51
71.57
75.20

Construcció
78.93
93.40
136.59

Al costat dels símptomes d'augment general de la p r o d u c c i ó industrial,
s'observa:
1. Un agreujament de la situació del comerç exterior:
1933
1934
Exportacions
5,990.000.000
5,231.000.000
Importacions
7,432.000.000
7,664.000.000
2. Continua la disminució de la col·locació de capitals industrials:
Disminució del 1933
1,868.000.000 lires
Disminució del 1934
3,463.000.000 lires
3. Disminució de les reserves d'or i , per conseqüència, perill per a
l'estabilitat de la l i r a :
1932
1933
1934

4.

Reserves totals (en milions) ...
Augment del Deute nacional:
1932
1934

7,144

7,397

5,883

141.038.000.000
148,646.000.000

5. Agreujament ulterior de la situació de les masses treballadores,
el qual s'expressa: en augment del nombre d'obrers en atur forçós, en els
salaris disminuïts, en la major racionalització del treball. Al mateix
temps, millorament de la situació de la burgesia, que s'expressa: en l'alça
dels títols, en la disminució del nombre de fallides (22 per 100 de disminució per a les fallides ordinàries, i 13 per 100 per a les petites
fallides), i en l'augment de beneficis.
Es desprèn d'aquestes simples consideracions la conclusió que l'economia italiana té un augment de la seva p r o d u c c i ó industrial degut únicament i exclusivament a la p r e p a r a c i ó de la guerra, í que no existeix
cap possibilitat de nou ascens. La situació monetària, la del pressupost
de l'Estat i la tendència de la balança comercial, no permeten fer-se
cap esperança de ràpida reanimació en el desenvolupament normal de
l'economia nacional.
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No queda, doncs, més que una sortida a la situació: provocar artificialment l'ascens econòmic que no pol esperar-se del normal desenvolupament de la situació. Aquest mitjà artificial que obrirà alhora el camí
a «l'expansió necessària al poble italià», no pot ésser sinó la guerra.
Diverses vegades s'ha demostrat ja que la guerra a l'Àfrica oriental serà
llarga i acarnissada; que exigirà d'Itàlia enormes sacrificis econòmics
i d'homes, i que no podrà donar els resultats esperats, del punt de vista
de l'expansió. N ' h i ha prou amb considerar que les dues colònies de
Somàlia i Eritrea estan habitades avui dia per un conjunt de 6,000 italians solament. Repetim-ho b é : 6,000 italians. Aquesta guerra no farà
més que reviscolar la lluita de classes a Itàlia i posar d'aquesta manera
en seriós perill la subsistència del propi règim capitalista a Itàlia. i Q u è
pot donar la guerra a la burgesia italiana? (.Què cal donar a la p r e p a r a c i ó
de la guerra? Les estadístiques corresponents als 6 primers mesos d'enguany, no publicades encara, donaran indubtablement alguna resposta ben
clara a aquest problema. La guerra serà una injecció momentània en el
cos malalt de la Itàlia feixista...» — L . J.

LA QÜESTIÓ DE LES MINES D'ABISSÍNIA. — Sobre aquest afer, que apassionà uns dies la premsa i l'opinió pública en tots els països, donem els
següents comentaris:
Del «New-York Times», de Nova York: «Ningú no creurà que les negociacions entaulades entre Mr. Rickct i el Negus s'hagin celebrat sense
saber-ho el ministre britànic a Addis Abeba, les extremadament amistoses relacions del qual amb cl «rei de reis» són ben conegudes de tot el
món.»
De «La Tribuna», de Roma: «El consorci—diu el text del contracte
— construirà refineries, carreteres, vies de ferrocarrils, estacions de
T. S. F., i especialment una «pipe line» de 500 Km. de llargada, que
transportarà el petroli fins a la mar, a una petita distància del port de
Zeilah, a la Somàlia britànica. Zeilah: un nom que fa pensar. No era
Zeilah el port que Mr. Eden, quan visità el Duce durant el seu viatge
a Roïna, oferí de donar a Abissínia a canvi que aquesta fes concessions
territorials a Itàlia?»
Del «Giornale d'Italia», de Roma: «La declaració del Govern anglès
segons la qual Downing Street ignorava totalment l'afer, no és suficient,
perquè deixa la cosa en l'obscnritat del misteri: la declaració no d i u
quina és la posició del Govern anglès davant de la concessió. Per altra
banda, la qüestió no és aquesta. En fer la concessió, el Govern del Negus
ha infringit els seus compromisos envers Itàlia en virtut del tractat
d'amistat del 1929. Per tant, l'operació és nulla, i Itàlia té el deure de no
reconèixer-la, molt més tenint en compte que cap govern europeu no
podria garantir la lleialtat i la capacitat del Govern etiòpic de complir
els seus compromisos.»
Del «Morning Post», de Londres: «Àdhuc si hom mirés aquest afer
solament del punt de vista comercial, àdhuc en el cas que a Aussa-
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Djigdjigga h i hagués tant de petroli com afirmen els entusiastes, el mercat
mundial està talment saturat d'aquest combustible, que l'interès dels
nord-americans i dels anglesos consistiria a reduir m é s aviat que augmentar les noves fonts de producció. Lamentem que aquestes consideracions siguin susceptibles de decepcionar els socialistes, que es complauen a atribuir tots els mals existents a les tèrboles maquinacions del
capitalisme.»
Del «New York Herald», de Nova York: «Un comunicat oficial del
departament d'Estat reprodueix íntegrament una declaració segons la
qual l'African Exploration and Developmenl Corporation, en nom de la
qual ha estat negociada la concessió etiòpica, és una filial de la Standard
Oil Company. A demanda del Govern nord-americà, la concessió ha
estat anullada.» — L . J.

COM SÓN LES PLUGES D'ABISSÍNIA. — Max Gruehl, cap de l'antiga expedició alemanya a Etiòpia, publica a la «Deutsche Allgemeine Zeitung»,
Berlín, el següent interessant article:
*Una guerra depèn del temps que fa: és una veritat la importància
de la qual és sovint desconeguda del p ú b l i c . Amb tot, és un fet absolutament innegable que a l'Africa, i especialment a Abissínia, és absolutament
impossible de fer la guerra mentre duren les pluges.
Al cor del país, al panell de Shoa, on es troba la capital Addis Abeba,
l'estació de Ics pluges — la Kremt, com l'anomenen els abissinis — dura
de mitjan juny fins a mitjan setembre. A Addis Abeba mateix, l'estació
acaba quasi sobtadament el dia 17 de setembre amb la festa del «mascal».
Al nord del país, als confins de l'Eritrea, on els italians estan concentrant
llurs tropes, la Kremt comença vers el 10 de maig i acaba aproximadament el 5 de setembre. En canvi, a la costa de la mar Roja, l'estació de les
pluges és d'octubre a abril, fet que afavoreix molt, naturalment, les intencions dels italians. Difícilment podem fer-nos els europeus una idea
aproximada del que significa la 'remt a Abissínia. Comença per xàfecs
formidables que cauen o r d i n à r i a m e n t durant la tarda i la nit, i que a manera que avança l'estiu no cessen d'augmentar en intensitat i en violència
Aquestes pluges van acompanyades de pedregades i de llamps. Durant
el mes d'agost, plou quasi sense i n t e r r u p c i ó , i la quantitat de l'aigua que
cau és sorprenent. Durant la meva estada en aquell p a í s , vaig presenciar
xàfecs que duraven setmanes senceres, i al costal d'elles les nostres pluges
d'estiu no són més que un joc de nens. El meu pluviòmetre era petit per
a mesurar la quantitat d'aigua que havia caigut en el curs d'un sol dia, i
n'hi h a u r à prou amb d i r que una part solament d'aquestes pluges és
suficient per a alimentar el llac Tana, el N i l Blau, les regions de Didessa,
Sobat, Atbara, el Sudan i l'Egipte, per a fer-se c à r r e c de l l u : violència i
de la quantitat d'aigua que cau.
La regió muntanyosa, és a d i r : quasi tot Abissínia, és transformada
pels torrents en un terreny absolutament impracticable. Res, n i els tanks
més moderns, no podrien evitar els torrents desfermats, passar per
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damunt la terra convertida en un immens bassal de fang Uefiscós, i
innombrables obstacles que les pluges afegeixen als que ja oposa la
naturalesa a qualsevulla invasió.
En acabar la Kremt, comença a Abissínia l'estació més deliciosa: la
primavera etiòpica, d'una bellesa dificil d'ésser descrita, s'hi instal·la a
partir del mes de setembre; és l'única estació suportable per als europeus. En pocs dies, el sol eixuga les maresmes impracticables i les transforma en prades florides. I al flanc de les muntanyes creixen innombrables flors, i lot queda convertit en un jardi p a r a d i s í a c , un tot és joia...
i on pot fer-se la guerra, àdhuc amb soldats europeus.» — L . J.

Si ANGLATERRA TANQUÉS EL CANAL DE SUEZ... — «Ottobre», la coneguda
revista feixista, s'ocupa de la qüestió de la Mediterrània, tan estretament
lligada amb la d'Abissínia, i de la qual tant s'ha parlat darrerament a
Espanya, país vivament interessat en totes les coses que ocorrin a la
Mediterrània.
«D'entre els armaments moderns, el Duce concedeix a la de l'aire
una tasca tan important, que podria marcar una nova etapa en la història. En d i r que «l'esdevenidor d'Itàlia es decidirà potser en l'aire», Mussolini ha volgut referir-se al canvi de situació en aigües mediterrànies. La
.Mediterrània ha deixat d'ésser per a nosaltres un m·tiu de servitud
política, a la qual havia calgut, d'altres vegades, sotmetre'ns.
És fantàstic pensar que els nostres transports militars, en arribar a
Suez i trobar-ne prohibida l'entrada, refarien el camí i entrarien resignats als nostres ports; és igualment il·lús de concebre la possibilitat que
les nostres legions d'ultramar, encarregades d'una missió grandiosa per
a la p à t r i a i per a la civilització, hagin de replegar llurs tendes i davant
la voluntat d'una potència estrangera hagin d'emprendre el camí del
retorn.
És que tot el nostre esdevenidor està compromès en aquesta empresa;
allà es juga el destí d'Itàlia.
...Examinant la Mediterrània per sectors, cal posar de manifest el
fet que en la conca occidental, la posició d'Iàtlia és extremadament forta.
Hi disposem de les costes septentrionals de Sicília, de Sardenya i de les
costes de la Ligúria i de Toscana; en canvi, la posició d'Anglaterra, que
només h i té Gibraltar, és moll feble.
En la conca central, la posició d'Itàlia és igualment forta (Sicília,
Costes de Libia); Anglaterra només h i té l'illa de Malta, la valor de la
qual com a base aèria és insignificant.
Pel que fa a la conca oriental, Anglaterra és, evidentment, la que h i té
la posició més forta. H i disposa de Xipre, de Palestina i d'Egipte; Itàlia
només pot comptar amb les illes del Dodecanès.
Com no ignora ningú, la importància de la Mediterrània rau especialment en el fet de la funció especial que realitza aquesta mar com a via
obligatòria per al tràfic i les comunicacions mundials. Per tant, posseir
posicions militars fortes a les extremitats orientals, o encara que sigui a
la punta occidental de la Mediterrània, no significa de cap manera asse-
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gurar-se'n el lliure ús, ni àdhuc la supremacia, per tal com al centre es
troba Itàlia, amb la seva potència militar, naval i aèria.
És que no es pot regnar a la Mediterrània sense tenir Sicilià. Aquesta
illa, la nostra illa, que s'avança vers la costa de Tunisià, redueix a 150 Qm.
l'amplada de la mar: és l'estret de Sicilià, perfectament controlable per
les nostres forces aèries. A i x i , tan bon punt una potència manifestés alguna intenció de tancar el canal de Suez, nosaltres tancaríem també
l'estret de Sicilià, amb l'avantatge que nosaltres podríem continuar servint-nos-en per mitjà de l'estret de Messina.
Per fer la llei a la Mediterrània, Anglaterra cregué que ja en tenia
prou amb possessionar-se de les seves portes: Gibraltar i Suez. Ella
tanca la cadena amb un sui medalló: Malta. Però Gibraltar i Malta han
esdevingut expugnables gràcies als avions; però el que és més interessant és que la cadena de les bases navals angleses a la Mediterrània es
troba trencada pel reforçament de la posició geogràfica central d'Itàlia,
reforçament degut a una nova arma bèl·lica: l'arma aèria.
Es podria objectar que aquesta realitat, abans d'ésser compartida
pels esperits responsables, ha d'ésser demostrada pels fets; però aquesta
prova ens la donaran els fets i m m i n e n t s . » — L . J.
L'ORIGEN DEL MOT ABISSÍNIA. — De la «Prager Presse», de Praga. — El
lector de diaris ignora generalment l'etimologia del mot ADissinia, que
prové d'una paraula à r a b : Habesch. Aquest terme significa originàriament, multitud, ramat o exèrcit, la qual cosa és ben curiosa, car significaria que aquell pais ja disposava d'un fort exèrcit a l'Edat Mitjana.
El mol Etiòpia prové del grec i significa aproximadament: <el país
dels homes de color». Els antics anomenaven aixi tots els països veïns
d'Egipte, habitats aleshores quasi exclusivament per negres. És interessant de remarcar que en la mitologia grega h i havia una Diana etiòpica, és
a dir, de pell negra.» — L . J.
ANGLATERRA VOL LA GUERRA!. — Sota aquest titol alarmant, «La Gazzelta del Popolo», de Torí, escriu:
«Durant aquest temps darrer, el Govern anglès ha pres una sèrie de
mesures que són veritables preparatius de guerra... Aquesta guerra — la
guerra punitiva contra Itàlia ^—els «pacifistes» anglesos la desitgen de
tot cor; la reclamen amb una fervor evangèlica: bisbes, pastors, dirigents
i membres de totes les associacions possibles i impossibles, que tenen
per finalitat la defensa de la pau universal i la fraternitat dels pobles,
l'exigeixen amb la mateixa energia.
L'arquebisbe de York ha pronunciat discursos i ha escrit cartes que
nu és irrespectuós de qualificar d'abracadabrants. En una aUocució pronunciada per ràdio digué textualment que calia fer ús de les armes per
a sostenir el règim dc la Societat de Nacions; i més encara: que calia
no vacil·lar a fer ús de la guerra... «Si la S. de N . pronuncia sancions
contra Itàlia, i si Itàlia no s'hi sotmet, c a l d r à no vacil·lar n i un sol moment
i imposar per la força la nostra voluntat, i combatre Itàlia!»
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Tals foren les paraules d'aquest arquebisbe, el segon de l'Església
anglicana, una de les personalitats més influents de la Gran Bretanya.
Per la seva banda, el congrés de les Trade Unions ha escoltat com
els seus oradors s'expressaven en formes semblants. Què més dir? Quan
en les negociacions de Paris consideràrem insuficients les proposicions
que ens féu el senyor Eden, a l'altra banda de la Mànega es produí una
gran cridòria, i se'ns acusà de tenir «pretensions absurdes». L'episodi
Rickett ha demostrat què se'n podia pensar, i qui és en veritat que té
ambicions a b s u r d e s . . . » — L . J.
(JM PROBLEMA COLONIAL. — El «News Chronicle», de Londres, publica
el següent comentari:
«Cada dia és més evident que el veritable problema que hi ha plantejat darrera de l'actual conflicte entre Itàlia i Abissínia, és el problema
colonial en general.
Que la Societat de Nacions reïxi o no a impedir que Itàlia ataqui el
pais del Ncgus, que Itàlia guanyi o no la guerra en perspectiva, no hi fa
res: la gelosia d'aquells que no tenen colònies davant d'aquells que en
tenen, subsistirà en tota la seva plenitud.
Si algú dubtés encara de Ics ambicions colonials d'Alemanya, el
ministre de l'Interior del Reich, doctor Fricks s'ha encarregat recentment d'afirmar-ho: «Comprenem perfectament — ha dit — la posició d ' I tàlia, però nosaltres, que encara ens sentim més estrets en el nostre pais,
tenim drets encara més justificats a l'expansió». No es pot ésser més clar.
I , com ho hem dit més d'una vegada, aquest serà el problema més greu
que es plantejarà tard o d'hora a Anglaterra. Ja hi ha símptomes inequívocs, a Londres i a Paris, que indiquen que la importància d'aquest problema és totalment reconeguda.
Si el problema és resolt pacíficament caldrà tenir presents dos punts
essencials: en primer lloc, Anglaterra no haurà de consentir res sota
amenaces; en efecte, les potències famolenques no han de nodrir la idea
que puguin obtenir per la força allò que també obtindrien altrament. En
segon lloc, Anglaterra no pot pensar mai a cedir en bloc colònies als
alemanys o als italians, sense saber quin ús en faran aquests dos països
i com en disposaran. El que cal és una garantia que demostri que alemanys i italians seran capaços de colonitzar i de fer valer les colònies
que obtinguin eventualment, de la manera exacta com les han colonitzades i fetes valer els francesos, anglesos i holandesos. Nosaltres mateixos
hauríem d'estar disposats a donar aquesta garantia acceptant les obligacions d'un mandat de la Societat de Nacions sobre tot o part dels nostres
territoris colonials. Aquest és un problema que no pot ésser ajornat sine
die.> — L. J.
«RADIOOUERRA» A L'ÀFRICA ORIENTAL. — Diu el «Morning Post», de
Londres:
«Si no es resol i n extremis en una forma pacifica el conflicte italoetiòpic, Addis Abeba quedarà convertit indubtablement en un centre
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radiofònic de primera importància. La capital etiòpica té una estació
emissora de ràdio, i la ironia de les coses ha fet que aquesta emissora
fos construïda pels propis italians, sobre el model de llur emissora de
l'Eritrea i l'altra que tenen a la Somàlia.
En cas d'hostilitats, el Negus pensa d i r i g i r nombrosos missatges a
l'opinió estrangera. Però com que les dues emissores italianes esmentades
tenen la mateixa longitud d'ona, s'enginyaran naturalment per fer difícil
la tasca de l'emissora abissínia, les emissions de la qual deuran quedar
totalment submergides sota un núvol de paràsits.» — L. J.
L'ESTERILITZACIÓ HUMANA ALS ESTATS UNITS. — La prestigiosa revista
«Fòrum and Century», de Nova York, publica el següent interessant estudi de John A. Ryan, sobre l'esterilització humana i l'actitud dels catòlics davant d'aquest problema:
«Són de dues classes, perfectament diferents, els arguments que s'addueixen o r d i n à r i a m e n t per a defensar l'esterilització humana. Podem
anomenar-los, respectivament, populars i pseudo-científics.
Els arguments populars són esgrimits per part de diversos grups, tals
com els predicadors socials, el pseudo estudiants que encaren el problema
d'una manera superficial, els propugnadors del control de la procreació
i la maternitat, els reformadors sentimentals, els amics del «nordisme»
nazi, i els legisladors ignorants. Els arguments pseudo-cientifics tenen
llur major expressió en el llibre titulat «The Eugenic Predicament», del
professor S. J. Holmes, i l'article periodístic escrit pel doctor Popenoe,
sota el títol d'«Intelligent Eugenica».
Per donar marge a les lleis d'esterilització, a totes les existents als
Estats Units, s'han explotat principalment tots els arguments d'índole
popular. Aquests s'expressen més o menys a i x i : els febles mentals i els
tarats criminals constitueixen un greu perill social; considerant que
aquests estigmes són hereditaris, poden prevenir-se per mitjà de l'esterilització; per tant, la legalització de la p r à c t i c a esterilitzadora s'imposa
com a mesura primordial per al millorament i progrés social.
L'any 1925, a Utah s'aprovà un decret relatiu a resterilització dels
«criminals sexuals». El 9 d'abril del 1929, el Tribunal Suprem de l'Estat
sostingué la constitucionalitat del decret, en el cas d'un individu que es
deia Davís Warden V. Walton; p e r ò negà autoritat a l'Estat per a esterilitzar el «criminal sexual» Esaú Warton, basant-se en el fet que no h i
havia suficient evidència que demostrés que era «un pare potencial de
fills tarats». Si la immunitat concedida d'aquesta forma a Warton fos
sostinguda pel Tribunal Suprem dels Estats Units es posaria f i a l'absurda
pretensió que els tarats criminals són hereditaris i que per tant, els que
revelen aquests símptomes siguin individus necessàriament esterílitzables.
L'esterilització és segurament la més limitada de les mesures que
s'hagin projectat amb relació a un problema social. No disposem de molt
d'espai, p e r ò n'esmentarem les principals deficiències. H i ha un innombrable i desconegut percentatge de persones que de cap manera no deu la
seva inferioritat mental a causes hereditàries. D'acord amb autoritzades
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opinions, al menys la meitat d'aquells éssers deuen la seva deficiència a la
mala conformació del fetus. I amb referència als casos hereditaris, segons
R. A. Fisher, el 89 per 100 descendeixen de persones que són mentalment febles, si no simplement «predisposats».
Aquests no poden ésser identificats i forçosament han de quedar sense
esterilitzar. En el millor dels casos, per tant. solament l'onze per cent
dels febles mentals hereditaris podria ésser evitat per mitjà de la dràstica
mesura. I això tindria algun valor cert en qaant a la primera generació.
Després de tot. la disminució de la població de febles mentals, en un
10 per 100 «requeriria 68 generacions, o sigui a 2 a 3,000 anys».
Per últim, és pràcticament impossible d'aplicar aquella mesura a
l'enorme majoria de deficients mentals que viuen fora dels establiments
d'internament. El doctor Popenoe ha suggerit que els defectuosos mentals
que assisteixen a les escoles públiques puguin ésser esterilitzats en la
pubertat. Indubtablement, no es podria portar a la pràctica aquesta mesura sinó per mitjà de la coacció estatal. Amb tota probabilitat, el doctor
Popenoe haurà deixat d'existir abans no s'aconsegueixi legalitzar el seu
propòsit.
La ignorància del problema damunt la qual descansen els arguments
d'indole popular a favor de l'esterilització és particularment notòria
quan examinem les millors opinions científiques sobre el particular.
«L'esterilització no soluciona el problema dels febles i malalts mentals. Al contrari, crea nous problemes.» (Doctor J. H . Landman: «Human
Sterilisation».)
«Hi ha dues raons contràries a la política esterilitzadora dels defectuosos mentals als quals sigui possible d'identificar... La primera radica
en la dificultat de jutjar quins són els defectuosos... La segona raó és més
important, i Creu el lector, honestament, que a un defectuós mental de
família rica se'l p o r t a r à a l'esterilització com es farà amb un de família
pobra?» (J. B. S. Haldane, en una conferència radiada.)
«És impossible, en l'estat actual dels coneixements sobre les causes
que produeixen la deficiència mental, de dir si el f i l l de determinat matrimoni presentarà anormalitats mentals.» (Doctor Morris Fisbbein, en
un article publicat al «New York Times».)
Respecte als arguments pseudo-cientifics. referim-nos a l'article del
doctor Popenoe novament. Sembla que el doctor Popenoe ha abandonat
el seu p r i m i t i u criteri que els febles mentals que viuen fora dels establiments d'internament quedin compresos en la llei d'esterilització. Sembla
que ara suggereix que solament els internats en establiments i amb el mer
propòsit de «prevenir el naixement de nombrosos infants retardats i
defectuosos», han de quedar compresos dintre les lleis coactives de
l'esterilització.
En la frase transcrita entre cometes, la paraula «nombrosos» té un
significat erroni. El nombre total d'esterilitzats en els 28 Estats on es
permet i s'ha practicat aquesta mesura, és únicament de 20,063 fins al
primer de gener d'enguany. Parlant d'una manera abstracta podria dir-se
que són «nombrosos». De totes maneres, 20.000 significa una p r o p o r c i ó
molt més pobra amb relació als 5 milions aproximadament de malalts
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mentals i dels 5 milions de febles mentals, tècnicament parlant, que
existeixen als Kslals Units, segons càlculs de Gosney i del mateix Popenoe. 20,000 és el 0.002 del nombre esmentat, o sigui el 1 per 500. Per
altra banda, l'esterilització d'aquests 20,000 individus s'ha practicat
durant un periode de 30 anys.
L'únic i important argument que s'esgrimeix a favor de l'esterilització
limitada als establiments, és que pot significar una economia per als
Estats, de diversos centenars o milers de dòlars per any, en ordre al que
es desprèn en l'isolament dels anormals mentals. Però aquesta ridícula
suma no significa una economia social, puix que, com observa el doctor
Landman, l'isolament «és l'únic cami que condueix a la felicitat dels
anormals i el menys costós, i no hi ha manera de desfer-se d'aquest
sistema per substituir-lo pel de l'esterilització.
El doctor Popenoe no té en compte, entre les objeccions i obstacles
que s'oposen a l'esterilització, la conscient, definida i universal oposició
que el catolicisme nord-americà hi formula. Cap catòlic no admet l'esterilització legal en cap forma. Els ciutadans catòlics no votaran mai un candidat que la propugni; els legisladors catòlics formen un bloc permanent
per oposar-se a l'aprovació de lleis i decrets d'esterilitzarió. Els cirurgians catòlics no poden intervenir en una operació d'aquesta mena. i É s
lícit i prudent ofendre amb aquesta mesura la consciència religiosa de
la gran massa de ciutadans catòlics nord-americans? Els catòhcs seguiran
treballant inciïnsablcment per tal que no s'estengui aquesta classe de lleis
als altres Estats, i perquè no s'apliquin i es deroguin les ja promulgades.
L'antagonisme religiós i les conseqüents dissensions són un preu massa
crescut per pagar els pobres i incerts beneficis atribuïbles a la política
d'esterilització.
En la seva encíclica sobre cl matrimoni catòlic, del 31 de desembre
del 1930, el Papa Pius X I , en forma inequívoca, condemna l'esterilització
en els següents termes:
«Els magistrals públics no tenen domini directe sobre "Is cossos de
llurs súbdits; per tant, on no hi hagi un crim o una causa immediata per
a una greu mesura punitiva, no poden immiscirse directament o atemptar contra la integritat de l'organisme humà, tant si s'invoquen raons
eugenèsiques o qualssevol d'altres.»
Aquesta afirmació està en harmonia amb les tradicionals ensenyances,
de l'Església sobre el drets humans, i sobre la dignitat de la persona
humana.
Otto Gerke, en el seu competent llibre «Polítical Theories of the Míddle
Age», assenyala que a través de la doctrina medieval, «circula el pensament de l'absolut i immortal valor de la personalitat... que cada individu
en virtut del seu destí etern és quelcom de sagrat i indestructible dins de
l'univers... que cada individu ha d'ésser considerat dins la comunitat
no solament com un mer instrument, sinó com un fi.»
Aquestes ensenyances són les úniques adequades per a salvaguardar
els drets fonamentals de l'home. Quan el concepte públic sobre el que
és sagrat de la personalitat flaqueja, tots els drets humans corren el perill
de desaparèixer...» — L. J.

