Taules de pedra
' B A N S d'escriure el Decàleg en les Taules de pedra, sobre
el cim tonant del Sinaí. D é u l'escriví en el cor de
l'home. Però el cor fou més pedra que la pedra. Per a les fórmules del deure, quasi sempre desplaent, molt sovint ardu, el cor
humà no és pasta blana, sinó marbre negre duríssim. Els preceptes de la Moral hi són escrits com amb guix agafadís i desagafadis. L a previsió d'una esborrada fàcil sorgiria tota espontània.
Tant més que sobre aquesta pedra tempestegen les passions,
per a les quals la pedra j a no és impermeable i massissa, sinó
esponjosa i corcada. E l corrent torbador de la vidajussana penetra tots els seus porus. L a tempesta és externa i interna.
Així, són les passions, i no pas les idees, les que governen el
món. Però aquest govern està pertorbat per un joc incessant, en
què la veritat i la hipocresia fan un paper aparentment humiliant,
realment decisiu.
Veureu que el prestigi de les idees — de les bones idees, les
úniques que mereixen aquest nom— és tan gran, que aquests governants il·legítims que són les passions es veuen constrets a adoptar la parença dels sobirans legítims, que són les idees. L a passió
governa sota el títol de la idea, usurpant-ne el nom, l'autoritat i la
virtut atractiva. E l mal ret homenatge al bé, disfressant-se'n.
E s repugnant la hipocresia, però acompleix una funció providencial de salvament. Els egoismes reconeixen la supremacia de
les lleis morals, prenent-les com a pretextos, i els pretextos acaben
per triomfar, perquè la passió és corruptible i la idea és eterna, la
passió és violència i la idea és serenitat. L a natura humana,
originàriament dreturera, ve que es cansa de veure burlada la
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idea invocada incessantment com a norma de perfecció, i llavors
la idea, prenent cada dia més consistència, estrangula l'hipòcrita
que se'n vestia i ascendeix de pretext a norma vivent. E s l'enorme
força social i històrica de la hipocresia.
E n tot aquest procés, sort tenim de la pedra. Per la mateixa
raó que els Manaments no l'han poguda modelar, les passions no
l'han poguda deformar. I l'escriptura de D é u és immortal. L a
tènue capa ventissa de guix que hi posà el dit de Déu esdevé més
resistent que el marbre negre de la duresa humana i que el bofarut
violent de les passions envilidores.
No us faci massa por que uns homes més o menys entenebrits
invoquin ideals de justícia social i de protecció dels humils com a
preteaiïos per a establir sobre el món la dictadura de llurs pròpies
concupiscències: a força d'invocar el dret dels petits a una major
dignitat de vida, garantida per la justícia social, acabaran, potser
a desgrat llur, per fer girar la vista de tot el món envers aquesta
reivindicació cristiana, i quan tot el món n'estarà convençut, j a serà
tota la humanitat qui l'actuarà. I al moment en què tota la humanitat imposa un ideal, després de molts anys de meditar-lo i de
veure'l difamat per una hipocresia, el sentit comú, patrimoni del
llinatge quan funciona en totalitat i en serenitat, esberla els interessos egoistes que revestien farisaicament d'esplendors d'ideal
cobejances inconfessades.
No us faci por que hi hagi pobles que invoquin someguerament la pau com a pretext per a imposar llur imperialisme.
A i x í l'ideal de la pau entrarà fortament en la consciència del llinatge, i el fet d'haver-lo vist invocat com a cobertora d'ambicions
exorbitants provocarà el desgreuge universal de la seva professió
pura. L'imperialisme hipòcritament pacifista serà esberlat pel
mateix ideal de què es revestia, després d'haver fet, potser involuntàriament, el servei de fer néixer el seu culte en el cor dels homes
i deis pobles.
No us faci por de veure la religió invocada farisaicament com
a pretext per a la conservació de riqueses injustament posseïdes.
Així eís homes aniran adonant-se de la incompatibilitat entre el
Cristianisme autèntic i la polarització de l'opulència i la misèria
en dos sectors d'humanitat enormement desiguals en nombre, i
aquesta consciència viva de la necessitat d'un ordenament col·lectiu,
en què el repartiment dels béns de la natura divina i de la indústria humana es faci sense faltar al respecte a les valors eternes
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de / 'esperit, farà possible, diríem immancable, la conciliació de tot
el que tenen de bo les extremositats socials que avui lluiten en el si
de tots els pobles. I si no de tots, certament dels cristians, circumstància en què la nostra atenció, atarantada pel terrabastall de la
lluita, no es fixa prou vegades.
Podríem continuar llargament l'enumeració d'aspectes en els
quals la pedra de la natura humana aguantarà inesborrablement
el guix de l'escriptura divina, sense que els embatols de les passions deformin l'una ni l'altra.
Un optimisme fonamental s'imposa a tot cristià plenament
conscient. Dels deu Manaments del Decàleg, només tres són prescriptius: el primer, el terç i el quart. Els altres són prohibitius.
Aquells marquen la finalitat de tota vida humana i el principi
d'autoritat que, en substància, s'hi confon. Els restants esbroten de
la planta del cor humà els llucs malastrugosos I és que, un cop
adreçat l'home cap al seu fi últim, no cal que us preocupeu d'imprimir cap altre sentit positiu a les seves energies: basta una feina
esmotxadora. L a moral, com l'art, és principalment afer d'eliminació. Així com la paraula sincera de l'ànima enclou essencialment
la bellesa —perquè enclou la veritat— i per tal de fer-la esdevenir
artística, només cal podar-la d'afegitons de vanitat inexpressiva,
també l'obra pura de la naturalesa humana és essencialment honesta. E s la vanitat de les passions, de què tan fèrtil es la nostra
natura caiguda, el que pertorba i enterboleix la puresa nativa de
l'acció humana. Basta esllucar de rebrots de passió el nostre complex humà, perquè la moral surti incontaminada de la nostra
energia operatòria. L a natura autèntica es divina. Tot el que hi ha
de diabòlic l'hi ha afegit la vanitat humana.
J a es poden ben esdernegar sectes polítiques i socials i sistemes
de govern basats en el predomini d'uns pobles sobre uns altres: la
necessitat d'invocar ideals d'honestedat, de la qual no es podran
afranquir mai per mai, serà sempre el microbi saludable que farà
fallir totes les seves concupiscències.
L a hipocresia és un instrument de Déu. Les taules de pedra
del cor humà, més dures que les del Sinaí, garanteixen la victòria
del bé en el món dels homes.

La justícia en

Plató

(d

E n l'article anterior sintetitzàvem els principals elements de
la teoria de Plató sobre la justícia, considerada tant en l'individu
com en la societat. Un cop d'ull sobre el conjunt de l'obra aixi
reconstituïda desperta un fort sentiment d'admiració per la seva
elevació i grandiositat, i Quina meravella d'ordre i quina profunditat de visió! Fundades sobre el principi de la unitat en
la varietat Ics dues justícies, social i individual, formen cada una
un tot harmoniós, i a més, unint-sc entre elles, es completen admirablement. L a vida social és una imatge engrandida de la vida individual. Descriure l'una és descriure l'altra. E n realitat, hom no
pot dir que hi hagi dues justícies separades: no n'hi ha més que
una, car ambdues tenen idèntic fonament: la idea del Bé, i la mateixa finalitat: realitzar aquest diví model.
L'ordre resplendeix no solament a l'interior de la teoria de la
justícia, sinó també en la perfecta concordància amb les altres
parts de la filosofia platònica, sobretot amb la teoria de les idees
i de les facultats.
L a grandesa de les idees exposades es trasparenta si en posem
algunes tan sols en comparació amb les m é s belles veritats de la
religió cristiana. L'amor mutu dels homes, el perdó de les injúries, la fe en la justícia divina, la imitació de Déu en la vida humana: heus ací alguns dels ensenyaments de Plató en la seva
República. Hom diria que ha escorregut el vel de l'avenir i que
ha copsat algun dels assaigs de la doctrina evangèlica.
Clar que, en Plató, aquests preceptes no parteixen del mateix
esperit, que es presenten només com una deducció metafísica,
com una visió sublim de la intel·ligència m é s que com un moviment del cor; però no és això ja un mèrit incomparable? L a magnifica descripció del Just perseguit, flagellat i morint en creu, no
(l)
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sembla una profecia de la sort d'Aquell que tots els pobles han
nomenat «el Just» ?
No obstant, si després d'haver admirat la bellesa de l'obra,
hom vol sotmetre-la a la freda crítica de la raó, és necessari de
fer-hi nombroses reserves. Aquí ens cenyirem a algunes de detall,
car la critica a fons exigiria tractar de tota la filosofia platònica.
Ara bé: dos punts sobretot — ultra l'absència lamentable de la
llibertat civil — ens semblen de tot punt inadmissibles: l'abolició
de la família i la de la propietat.
Emportat pel desig d'aplicar arreu el principi de la unitat,
Plató hi ha sacrificat aquelles institucions. És impossible d'admetre una conseqüència tan greu, ja que el tal principi és, evidentment, massa absolut. E n lloc de sacrificar completament l'individu a l'Estat, Plató havia d'haver pensat que la raó d'ésser d'aquest darrer, és de procurar a l'home els mitjans d'atènyer el fi
de la seva existència. L'Estat és un mitjà per a l'individu i no un
fi. Quin dubte hi ha que moltes vegades l'individu s'ha de sacrificar completament pel bé comú, però l'Estat en la seva constitució ha de respectar els drets inherents a la natura humana: la llei
natural ha d'avantposar-se a la positiva. Doncs bé: entre aquests
drets ocupen el primer pla el de la família i el de la propietat i, per
tant, és trastornar i violar l'ordre natural de les coses, voler suprimir aquests drets per tal d'assolir per a l'Estat una unitat completament inútil.
Plató modificà aquesta part de la seva teoria, i així veiem que
en el diàleg «Les lleis», admet la propietat individual i reconeix
la família, de la mateixa manera que atenua el rigor envers els
poetes en el diàleg «El Banquet».
A aquests defectes principals podrien afegir-se'n d'altres: la
separació massa absoluta de les classes, l'educació pública dels
infants, etc. Basta, però, consignar-ho per a fer veure que la solució platònica de la qüestió social inclou una part francament dolenta i inadmissible.
E l curiós del cas és que tots els errors esmentats es condemnen per si mateixos a la llum dels principis del bé i de la bellesa
defensats per Plató en la República. E l que féu caure Plató en
semblant contradicció fou que volgué reprendre, bo i rectificantles, les idees de Licurg; volgué efectuar una conciliació impossible
entre les lleis del legislador i les lleis de la natura, i s'esgarrià
per no haver-se fiat suficientment del propi geni. Si fent menys
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cas dels homes del seu temps s'hagués aferrat al seu tipus etern
de bondad i bellesa no hauria ensopegat.
E l que cal retenir és que el gran filòsof tingué el mèrit d'indicar el veritable cami als legisladors que somnien la reforma de
les societats. Els ensenyà que la primera obra a acomplir és la
reforma de l'individu, l'home moral, ajudant-lo a adquirir les virtuts necessàries per a mantenir la pau i l'ordre social; que el mitjà
de reeixir-hi és de proposar a l'home per fi de la seva vida la imitació de la Bondat suprema. Quant als representants de l'autoritat (absolutament necessaris en tota societat no utòpica), han de
fer penetrar en llur esperit el coneixement de l'ideal de justícia i
honradesa a fi de governar amb equitat; per això aquests més
que la resta dels mortals han de conèixer i contemplar amb amor
el model diví.
Plató tingué el gran mèrit d'ésser el primer d'assentar els principis de política social que després hom trobarà en tots els filòsofs
autèntics. És colpidora l'analogia de molts passatges de Plató amb
els ensenyaments pontificis dels nostres dics. Recordeu, si us
plau, els consells que el Papa en les seves encícliques socials dóna
a les classes socials dividides per les passions i prestes a la lluita
terrible: als representants de l'autoritat moltes vegades negligents dels interessos de la multitud i preocupats de satisfer llurs
pròpies ambicions i plaers.
A tots el Cap visible de l'Església ensenya que la corrupció de
costums i la insaciable avidesa són les principals causes que divideixen les clases destinades per la naturalesa a unir-se harmònicament i a conservar-se en perfecte equilibri. Doncs bé: són els
mateixos vicis assenyalats per Plató quan ens pinta l'home injust
dominat per l'ira o per la concupiscència.
Persuadit, el Sant Pare, que l'ideal de justícia no serà jamai
completament realitzat en aquesta vida, recorda als homes el pensament de la vida immortal, que ha d'ajudar els uns a suportar
amb paciència els propis mals i els altres a usar convenientment
de llurs riqueses. E l filòsof havia fet brillar als ulls de la humanitat aquesta gran veritat, consol preciós per a l'oprimit i amenaça
terrible per a l'injust triomfant.
L'Església ensenya que el principal remei per a guarir les misèries socials és la pràctica de la virtut, la imitació de Déu: que
la virtut és patrimoni comú dels mortals, dels petits i dels grans,
dels pobres com dels rics; que solament la virtut i els mèrits, no
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importa la categoria social del subjecte, obtindran la recompensa
de la beatitud eterna. També Plató recomanava a tots, magistrats
i ciutadans, que s'enlairessin fins a la contemplació del bé suprem
per tal d'imprimir la imatge divina en les ànimes i en la societat.
Lluny de creure, com tants polítics moderns, que el mitjà de
fer l'home feliç aqui baix és el de coUocar-lo en una societat on
pugui satisfer els seus instints egoistes, el Cap de rE$glésia i Plató
ensenyen als homes que han d'estimar-se mútuament.
És inútil d'insistir més llargament per a fer ressaltar les relacions sorprenents que existeixen entre la doctrina platònica i els
ensenyaments del suprem Jerarca de l'Església. Aquesta semblança és el més preciós testimoni que hom pot invocar en favor de
la saviesa del «divi» Plató.
No obstant no cal perdre de vista que la paraula del Papa té el
privilegi incomparable d'expressar la veritat sense barreja d'error i que refuta vigorosament els errors platònics sobre la família
i la propietat.
D'altra banda, la nostra idea de Déu, que ens el mostra encès
d'amor per la humanitat, és infinitament més seductora pel cor
humà que la idea del Bé suprem, massa vaga i abstracta. És clar
que no cal culpar Plató de no haver arribat fins on solament
la Revelació pot conduir-nos. Si l'ànima del gran filòsof exultava
d'una emoció tan viva davant del just imaginat enmig dels majors suplicis, hom pot figurar-se els sentiments que li hauria inspirat el coneixement del Just per excel·lència, fill de Déu i Déu
veritable, escollint la creu i els turments per amor a la humanitat.
Al Crist li estava reservat de donar als homes la paraula de
veritat, la llei perfecta que il·lumina i vivifica. Abans d'Ell, diu
V. Hugo, les escoles paganes avançaven a les palpentes, apropantse adés a la veritat, adés a l'error, en la seva ruta d'atzar... No hi
ha m é s que la saviesa divina que pugui substituir les iHuminacions vacil·lants de la raó humana per una ampla i igual claredat.
Ramon ROQUER, prev.

Monestir de

Guadalupe

No tenim la pretensió de descobrir el Monestir de Guadalupe.
Fou un dels més famosos de la península Ibèrica, i molt anomenat en èpoques passades. Tot i això, actualment no és gaire visitat
pels catalans, i gosaríem a dir que per aquests té un caire una
mica exòtic, tant per l'allunyament en què està de Catalunya, com
per les dificullats de mitjans de comunicació que cal salvar per
arribar-hi.
No hi ha cap via ferrada que meni directament a Guadalupe.
L'estació de ferrocarril més pròxima és Oropesa, situada en la
línia de Talavera de la Reina. Des d'Oropesa hi ha servei diari
d'autòmnibus públics, que en una hora i mitja recorren la distància de 35 quilòmetres que separa aquest poble del Monestir.
Nosaltres, però, no seguirem l'indicat trajecte, que, fet i fet,
és el més còmode i el més curt. Ens trobàvem a Extremadura per
tal de visitar l'antiga ciutat romana de Mérida, i aquesta avinentesa en$ decidí a traslladar-nos a Guadalupe, seguint les carreteres transversals que hi menen. Així poguérem visitar molta part
d'Extremadura i travessar-ne alguns llogarrets.
E l trajecte de Mérida a Guadalupe és molt llarg; les carreteres
són estretes i la giragonses interminables. Cal recórrer 135 quilòmetres amb velocitats molt reduïdes, travessar gairebé tota la
regió extremenya de Sud-Oest a Nord i siluar-se a la llinda de Castella, en uns replecs muntanyosos de la qual s'escau el Monestir,
amb el poblat al seu voltant.
Trescar per les terres extremenyes no és gaire plaent, sobretot en els indrets que es travessen per anar de Mérida a Guadalupe. Les carreteres d'aquest trajecte són poc concorregudes i
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solen estar bastant malmeses. E n certs indrets, fou un veritable
martiri de passar-hi, perquè els sotracs de l'auto ens deixaven baldats. Enlloc no es veien indicis d'arranjaments.
Sortirem de Mérida havent dinat. E l pèssim estat de les carreteres era un turment per al cos i per a l'esperit, perquè, ultra el
capolament d'ossos, temiem de fer tard a Guadalupe. Voliem evitar d'haver de trucar per entrar al Convent, puix els frares acostumen a tancar les portes a boca de fosc. Per això no férem gaires
parades durant aquest trajecte. Altrament, l'aridesa del paisatge
d'aqui no permet de posar-hi gaire atenció. Les terres són poc
conreades, i la poca aigua que circula per les torrenteres els dóna
un caire trist, que no és gens simpàtic als ulls del visitant, i més
quan aquest visitant té pressa per a passar-les a través d'obstacles
que se ü presenten a cada moment, degut a les pèssimes carreteres.
L'única distracció que tinguérem foren les muntanyes. Però
estan pelades de vegetació; no s'hi aferra ni una llavor. Els pobles
són molt allunyats els uns dels altres, i sembla que viuen de miracle. E l s seus habitants s'afanyen a treure de la terra tot el suc que
poden; de la terra pròxima al poblat, perquè m é s enllà gairebé ho
tenen privat per les despeses que comporta d'anar-hi, donat el poc
rendiment que en traurien.
E n el treball de la terra extremenya, pren part la dona amb
molta activitat. E n canvi, els homes són molt calmosos; frueixen
d'una mena de superioritat masculina que els permet de dedicarse amb preferència a actuar de caps de colla i visitar amb freqüència el cafè o la taverna.
E l s pobles d'aquí, a despit de l'aspecte d'humilitat que presenten, són habitats per gent alegre i complaent per als forasters. Les
cases estan sempre emblanquinades de poc, talment com si entre
les mestresses tinguessin establerta una mena de competència a
conservar la blancor de la casa llur. Emblanquinen fins les llindes del carrer per tal de marcar la voravia.
Travessàrem el poblat de Miajadas. E n l'entrada de cada casa,
filava una dona, mentre la quitxalla movia gatzara en el carrer.
E n travessar el poble d'Escurial, ens adonem de la seva església
monumental, i l'endreçada urbanització dels carrers, amples i
nets, que desperten la simpatia més exigent del turista. Hi circulaven mosses rabassudes que anaven i venien de la font, i amb
rar equilibri sostenien una càntera al cap, mentre en portaven
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dues més de recolzades a la cintura. És l'enveja de les mestressandes d'Escurial portar canteres d'aram i ben lluentes. Portar-les de
terrissa, quan la dona que les porta és casada, indica pobresa.
E n sortir del poblat de Zorita, la carretera comença a circular
per un terreny muntanyós, i s'endinsa en les estribacions orientals
de les serres de Guadalupe, dividides sota els noms de serres de
Barqueriles, Rinconcillo, Berzocana i Pozales. L a carretera hi circula fent corbes i m é s corbes i salvant pendents molt pronunciats.
Quan hom arriba a Caíïamero, sembla que es respiri amb més
satisfacció, perquè el paisatge tot d'una esdevé fèrtil, gemat i ufanós. És l'inici del paisatge ple de frondositat i amarat d'aigua en
abundor, en el centre del qual està situat el cèlebre Monestir de
Guadalupe i el seu poblat.

n
E r a ben entrat el cap-al-tard quan albiràrem el poblat de Guadalupe. E n aquesta hora, la silueta del Monestir, amb les torres
de diferents alçades i formes, ens aparegué banyada extensament
pels raigs emporprats del sol pròxim a la posta, com si una mar
de bellesa s'hagués ensenyorit dels edificis d'aquest Monestir, convertint-los en trossos d'un grandiós altar barroc capriciosament
esculpit.
Aviat en el cel començaren les tremolors dels estels. L a gent
del poblat tornava del treball de la terra; les fumeroles de les
xemeneies indicaven el retorn a la llar. Temíem que els frares del
Monestir dubtessin a les instàncies pel nostre acolliment. A boca
de fosc es tanquen les portes del Convent.
L a rebuda fou cordial. Tinguérem una cella excel·lent, i a
l'hora de sopar fórem admesos a la taula dels convidats, la presidència de la qual sempre és ocupada per un franciscà.
Gairebé tothom que sojorna a Guadalupe s'estatja al Convent.
No hi ha cap tarifa de preus. Tot depèn de la voluntat dels frares
a complaure el visitant, i de la voluntat d'aquest en el moment
d'acomiadar-se. InstaMats còmodament, ens fou plaent de guaitar
el Monestir de Guadalupe a través del mantell argentat que la
lluna hi havia dipositat. Els patis, els jardins i els claustres s'ompliren d'ombres gegantines, per entre les quals circulaven els estudiants i frares en tertúlia d'havent sopat, i tot esperant l'hora
d'entrar en les cel·les, feien exercicis corporals.
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L'endemà visitàrem el poblat de Guadalupe, disseminat als voltants del Monestir. E l conjunt de les cases dóna una visió autèntica del segle X I V . Els carrers són empedrats amb còdols llimats
pel refrec de les albarques dels veïns i pel constant traqueteig de
les ferradures dels animals de càrrega. L a plaça major és porxada
i njolt gran. Al mig hi ha un safareig espaiós i rodó, del centre del
qual puja una columna de pedra treballada que sosté una copa de
grans dimensions, destinada a dipòsit d'aigua. De la part alta d'aquesta copa ragen quatre fonts equidistants, les canelles de les
quals són fora de l'abast de la gent, la qual ha d'omplir la càntera
amb exposició d'esquitxar-se i, de vegades, cal donar preferència
a l'abeurada de les bèsties.
Aquest poblat fou creat a l'empar de les prerrogatives concedides al Convent pels reis de Castella, i gràcies a la importància
assolida per la Comunitat religiosa que s'hi establi. Hom diria que
el poble de Guadalupe, avui, com ahir i com demà, depèn del Convent. Conserva el tipisme d'antany i tot l'aspecte de submissió a
la qual deu la seva existència. És un poble dedicat a les feines
agrícoles. Assoli gran prestigi degut a les seves escoles, granges,
horts, negociants en bestiar i tallers d'obres artístiques; però fou
arrossegat a la davallada juntament amb el poderiu de l'obra conventual. Mai no li fou permès d'ésser una grau ciutat i tenir més
de mil habitants. Fou supeditat a l'oposició del Monestir, que preferia un poble de fàcil governar.
De l'antiga esplendidesa d'aquest poblat són testimonis algunes edificacions senyorials, la plaça amb la font monumental i els
carrers porxats. Prop d'aquesta font comença la graonada que
mena a l'església del Monestir, actualment parròquia del veïnat,
d'aquest veïnatge sofert, humil i bondadós, que a través de les lluites, h asabut conservar el prestigi, la tradició i l'amor a la Verge
de Guadalupe. Els pelegrinatges d'antany i els d'avui han estat i
són profitoses fonts de riquesa per al poble. Cada dia que passa,
hi acut més excursionisme, la pràctica del qual és el mitjà més
poderós per a conèixer les belleses de la terra i els seus monu ments amb els ulls de la veritat.
m

Hem fullejat la Historia de Nuestra Senora de Guadalupe, publicada recentment per l'Orde franciscana. E l Monestir de Gua-
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dalupe fou aixecat en el període més àlgid del feudalisme castellà.
L'inici d'aquest Monestir cal cercar-lo en la llegenda de l'aparició
d'una imatge de la Verge a un pastor de les muntanyes de Guadalupe, després d'haver estat reconquistats pels cristians els territoris compresos entre el Tajo i Sierra Morena. Segons la tradició,
aquesta imatge fou amagada per uns pietosos religiosos sevillans
als voltants del segle VIII, amb el fi de salvar-la de la moreria.
És atribuïda a Sant Lluc i donada pel Papa Gregori el Gran.
E l desplegament més apoteòsic del Monestir de Guadalupe fou
degut a la munificència del rei Alfons X I , en compliment d'un
acte votiu per haver guanyat la batalla del Salado, l'any 1340.
Després d'aquesta batalla, el rei visità l'ermita aixecada aquí amb
motiu de l'aparició de la imatge mariana, la qual aparició s'escaigué poc abans de l'any 1329. E l rei trobà massa esquifida aquesta ermita, puix no podia contenir el gran nombre de pelegrins
que hi acudien, i per això en féu aixecar una altra de més capaç.
Aquest temple, altres interessants edificis i el cercle de muralles
de Guadalupe daten del segle X I V , i les construccions complementàries foren edificades al segle X V .
Sota la persistent protecció del rei Alfons, el santuari prengué
un desplegament formidable. S'hi feren concessions civils, i el
poble, creat a l'empar d'aquestes concessions i mercès als pelegrinatges, anà engrandint-se. E n lot el regnat no cessà l'activitat
constructora de Guadalupe; hom construí hostalatges per als pelegrins i per als capellans, els palaus del Rei i del Prior, i altres
estances. És dóna per cert l'existència de dotze clergues. L'any
1389, els Pares Jerònims es feren càrrec d'aquest santuari, quan
feia poc temps que a Castella havia estat creada l'Orde d'ermitans
del Doctor Sant Jeroni.
L a primera providència dels Jerònims fou la transformació
del santuari en casa conventual. Aquí tot era fet en defensa del
santuari i dels albergs dels pelegrins, amb aspecte de castell feudal. Calgué adaptar les obres a les necessitats de la Comunitat, la
missió de la qual consistí a conservar i augmentar la devoció a
l'antic Santuari de la Verge de Guadalupe.
Per
solí un
tinuats
priors,

això aquest santuari aviat esdevingué una joia d'art i asapogeu formidable. E l s favors del rei Alfons X I foren conpels seus successors, que també posaren a les mans dels
un seguici de privilegis i concessions reials. Arribà, tanma-
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teix, a ésser el Monestir més afavorit de Castella, Portugal i Amèrica.
Alguns historiadors indiquen la possible permanència de Colom en aquest Monestir. E s troben indicis d'haver estat tramitats
aqui els darrers despatxos dels Reis Catòlics, per al viatge al descobriment del Nou Món. L a veneració que Colom professava a la
Verge do Guadalupe segurament influí que aquest navegant donés
el nom de Guadalupe a una illa americana.
És cert que, durant la permanència dels Jerònims en el Monestir de Guadalupe, aquest Monestir assolí la màxima esplendor i
adquirí grans prestigis morals i artístics; però també sofrí grans
desviacions, enmig de les quals aparegueren matrimonis reials
fracassats. Fins calgué establir aqui el Tribunal de la Inquisició.
Altrament, sobrevingué la decadència de l'art en les obres conventuals, i la preponderància del mal gust amb totes les conseqüències dels desastres artístics. Els segles XVII, XVIII i principis
del X I X foren els m é s desastrosos per al Monestir de Guadalupe,
la davallada definitiva del qual vingué després dc la guerra dita
de la Independència, en què fou promulgada la llei de reforma
dels Ordres religiosos.
D'antuvi, aquesta llei excloïa el Monestir de Guadalupe. Però
en la massa del poble creat als seus voltants també existien revolucionaris, la persistència dels quals a pretendre l'expulsió dels
frares, obligà els d'aquí a abandonar cl Convent. Fou desallotjat
el mes de juny de 1822. Des d'aleshores, quedà suprimit el cèlebre
Monestir de Guadalupe, segons indicava un Decret especial de les
Corts Constituents, promulgat el dia 17 de juny del 1822.
E l pròxim any s'escaigué la Restauració de la monarquia, i
els Jerònims tornaren al seu Monestir, en el qual romangueren
fins el dia 18 de setembre del 1835, en què, per Decret del 25 de
juliol del mateix any, fou determinada l'expulsió dels Ordres religiosos. Aquest Monestir, amb el contingut, passà a ésser propietat
de l'Estat.
IV
L'art més reeixit del Monestir de Guadalupe prové d'un període de quatre segles, durant els quals la devoció, entusiasme i agraïment dels reis, nobles i magnats hi acumulà importants riqueses.
E n realitat, l'aspecte exterior d'aquest Monestir s'atansa molt
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al d'un grandiós castell senyorial. No presonla una unitat d'edificació, com s'observa en altres ccnobis. Hom hi nota una llibertat
excessiva de construcció, en contrast amb l'esquifidesa de les cases
del poble, gairebé Iotes de planta baixa i de modesta edificació.
Les lorres de defensa apareixen de diferents estils, i, sobretot,
amb un marcat confusionisme. Algunes cúpules amb lluernes centrals donen cert aspecte de monumentalitat, mentre altres edificacions recents de quatre pisos d'alçada deslruoisen en gran part
aquest aspecte. Durant el període de restauració, els .Terònims
edificaren el cèlebre claustre mudèixar. Fou en el segle XFV en
què estaven en contacte les cultures hispano-cristiana i moriscoespanyola. E l formen quatre galeries espaioses, en les quals s'agermanen de la manera més senzilla els autèntics estils gòtic trescentísta i l'àrab amb els adornaments de maó. E l templet central
fou construït l'any 1405. És el major adornament d'aquest claustre, en una galeria del qual s'escau la porta d'accés al Monestir,
esculturada l'any 1537, sota un gust bastant discutit.
De poc abans d'aquesta data deriva la construcció del claustre
de la infermeria. Respon a un gòtic un xic estrafet, per bé que
elegant de línies. És molt gran. Té quatre naus i tres pisos, l'edificació de cada un dels quals assenyala un estil diferent. És utilitzat per a allotjar-hí els visitants del Monestir.
Els Jerònims també reformaren el temple construït per Alfons X I . Només deixaren la planta i l'àbsis. E I temple actual és de
tres naus cobertes amb voltes ogivals, en substitució dels encavellats de fusta procedents de l'edificació primitiva. E n el centre
del creuer fou bastit un cimbori rematat amb agulles altes de pedra amb aplicacions vidriades í policromades.
L a façana d'aquest temple enfronta amb la plaça major. És
començada en estil gòtic, però aplicacions posteriors l'han convertida en un maremàgnum d'arbitrarietats artístiques. L i fan costat uns quants edificis moderns, aixecats damunt les ruïnes d'edificis conventuals. E l lloc preferent que ocupa aquesta façana li
dóna un aspecte de monumentalitat, í més encara la seva situació
en un altiplà format per una plaça on es puja per una majestuosa
i ampla escalinata.
Duraren molts anys les obres de reforma i construcció dutes
a terme pels frares Jerònims. E I cadiral del cor, que en el segle X V fou construït en estil gòtic renaixement, l'any 1744 fou
substituït per un altre de gust xurrigueresc, potser més en con-
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sonancia amb l'època del davallamenl artistic del Monestir. E l relaule de l'altar major és obra del toledà Girald de Merlo. Conté
16 escultures d'altres artistes. Les pintures del presbiteri són modernes. Les bones foren malmeses amb aplicacions de calç, per
tal de treure do les velles la pàtina dels anys que les enlletgia.
L a sacristia és l'ostança més rica d'aquest temple. Fou restaurada l'any 1638. E n les parets pengen onze teles majors pintades
per Zurbaran, i altres onze de petites també pintades pel mateix
autor. Les voltes contenen pintures sobre motius de la vida de
Sant Jeroni. D'un indret penja la farola autèntica que la capitana
turca ostentava durant la batalla de Lepant.
E l cambril de la Verge de Guadalupe fou construït a últims
del segle XVII. Resulta una estança elegant, d'arquitectura decadent. Conté algunes pintures del conegut Lluc Giordano.
Són molt dignes d'esment les reixes del creuer i d'altres que
tanquen algunes capelles, dintre les quals hi ha pintures de mèrit
i també de molt de valor escultòric.
Existien a Guadalupe la Sala Capitular, la Llibreria, el Palau
Reial. Hostalatge de nobles, Hospital general i algunes estances
destinades a malalties contagioses, especialment al tractament de
la sífilis. De tot això no en queda ni rastre.
L'any 1732 fou edificada l'església nova, darrera obra d'envergadura dels frares Jerònims, sense importància artística i destinada ara a garatge. Ens permeteren d'entrar-hi l'auto. No cal dir
que no hi ha culte.
E n el Monestir de Guadalupe es troba un conjunt arquitectònic, on a través d'una arbitrarietat aconseguida amb un seguit de
reformes, es noten estils que van del romànic al barroc. Entre les
prestatgeries estan atresorats veritables joiells artístics en orfebreria, brodats, frontals, torns, casulles i llibres de litúrgia. Cal
remarcar que aquest Monestir, durant molts anys, fou la seu de
les arts plàstiques i decoratives més important de Castella, i empori de grandeses que permetien de desplegar aquestes arts sota
el guiatge i l'encert de frares ben entesos.

E l Monestir de Guadalupe també sofrí els martiris morals i
artístics d'una època de persecució dels Ordres religiosos, i la seva
memòria gairebé estigué a punt de desaparèixer. E n la post-ex-
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claustracio s'hi feren registres per tal de cercar tresors imaginaris. Moltes robes de la litúrgia i joies de la Verge foren trameses
a Trujillo. De la Biblioteca, s'esparramaren els 6.000 volums que
contenia. Tots els edificis, sota l'abandó i la fúria de mans impies,
caigueren en perill d'enderrocament. Per tal de fer front als carlistes, l'ardidesa dels quals ocasionà grans destroces a Extremadura, aquest Monestir fou convertit en lloc militar.
E s fàcil d'imaginar el trasbals que aquest nou estat de coses
havia de reportar al nostre Monestir. Més tard, el Govern deixà
en suspens la conservació del fort de Guadalupe, i aleshores l'obra restà abandonada per complet a les incúries del temps i dels
homes. 1-'església fou cedida al poble per al culte, i l'Ajuntament
iii practicà les obres de consolidació més peremptòries, prescindint dels edificis conventuals.
Del conjunt d'aquests edificis, el Govern en féu quatre lots,
els quals foren venuts al més dient. Els nous propietaris els convertiren en estatges de lloguer i magatzems.
Gràcies a la devoció que els guadalupencs professaven a la seva
Patrona, les coses del Monestir no foren destroçades com succeí
en altres eenobis. Les pelegrinacions hi acudiren ben aviat i la concurrència de fidels al santuari proporcionà al poble una gran alegria i també un profit material.
Degut a això, foren tolerats novament els frares Jerònims al
Convent. Hi entraren l'any 1881; però hi feren poca estada, perquè en novembre de l'any 1907 s'hi establiren els frares franciscans. Aquests habitaren el Convent de Guadalupe sense cap cerimònia prèvia, i envoltats d'una aurèola de senzillesa i humilitat.
A les mans de l'Ordre franciscana, aquest Monestir ha recobrat
la vida pròspera d'antany, i les muntanyes de Guadalupe s'han
amarat novament de l'espiritualitat rehgiosa a honor de la Verge
patrona.
E l claustre gòtic o de la infermeria, i altres estances han pogut
ésser incorporades a la vida monàstica. L'església nova, de la qual
havia caigut la volta, ha estat restaurada, i és destinada a Museu,
quan ho permetin els cabals dels generosos. Per ara tot ha estat
respectat al Monestir de Guadalupe. Els turistes hi aflueixen en
gran quantitat, i, tanmateix, la visita al Monestir de Guadalupe
és força interessant.
F. B L A S I V A L L E S P I N O S A

Estudis sobre Cronologia
Messiànica

L'any del Nadal del Salvador del món, Nostre Senyor Jesucrist

De les moltes profecies que versen sobre la vinguda del Messias promès per Déu Nostre Senyor en cl Paradís a Adam i Eva,
després de pecar (ja com a Messias, ja com a Cabdill, ja com a
Rei del poble d'Israel), sols posarem de manifest les que d'una
manera principalissima. i més adient al nostre bumil estudi, determinen, millor direm, fixen el temps, i el regnat, i el lloc en el
qual bavia de néixer.
Abans, però, d'entrar al fons de la qüestió, hem de fer avinent
al lector que tingui complaença per aquests estudis seriosos que
la cronologia que nosaltres seguirem no és altra que là provinent
del còmput judaic dels temps bibbcs (1) en els quals el calendari
constava de 353-355 dies: i no pel cicle Metònic (2), el qual no
fou introduït pels israelites fins després de 771 anys de la seva
invenció, segons uns, o de 793, segons altres (3). I fou, precisament, quan foragitats de la seva pàtria, la Palestina, per càstig al
seu deïcidi, com estava profetitzat, convisqueren els més d'ells
amb els grecs i veieren, per tant, els avantatges de llur calendari.
Una vegada ja en antecedents del veritable any judaic primitiu, veurà el lector, amb nosaltres, l'barmonia de l'Evangeli amb
la Profecia i la Història.
(1) Vegi's el nostre «Verdadero y Practico Calendario Perpetuo».
(2) Inventat per l'astrònom Meton en el segle v abans de l'Era Vulgar.
(3) Any 338 ó 360 de l'Era actual, pel Rabbí Samuel.
3a
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L'haver cronologat quasi tots els exegetes pel còmput provinent de! calendari que els israelites empren des del segle I V de
l'Era Vulgar, ha fet que cada dia s'hagin anat apartant més de la
realitat; i degut a la disparitat d'opinions i de cronologies diverses, l'Església no s'ha incUnat encara a favor de cap.
És ben de remarcar, per cert, que a mesura que han anat passant els segles, més els historiadors eclesiàstics han anat allunyant-se dels dos anys extrems de la vida mortal de Jesús. Punas
trascendentals que nosaltres tractarem en aquest i en un altre
article, mitjançant Déu.
L'any del Nadal del divi Redemptor en veritat que es el primer
blanc on es dirigeixen els estudis cronològics. Passen molt de dosCents (segons tenim esment) els escriptors d'arreu del món que
s'hagin preocupat d'investigar una data de lal trascendència per
a la Història del Cristianisme, essent de lamentar el nombre minso dels espanyols. Des de J . Van Bebber, que fixa l'any del Nadal en el de 744 de Roma (10 abans de l'Era Vulgar) i encara en
la nil del 12 al 13 del mes d'abril (4), fins a Dionís anomenat
el Petit, que el fixa en el de 753, o sia l'anterior immediat a la
nostra Era, hi ha una gran diversitat d'opinions i una gran riquesa d'erudició.
Nosaltres, però, prescindirem de tots, atenent que la immensa
majoria (del quart segle ençà, quasi tots), han posat, amb les
seves suggerències, suposicions i interpretacions dels Sagrats Textos, grans obstacles a manera de grosses pedres que dificultessin
el pas pel camí planer dels primitius escriptors de l'Església Catòlica, deixebles dels Apòstols i deixebles dels deixebles d'aquells.
Nosaltres, repetim, prescindirem de tols en absolut. Solament ens
valdrem de les Sagrades Escriptures, i de la Història, i de la
Ciència.
En el capítol X L I X , versicle 10 del Gènesi, el Patriarca Jacob
té la revelació que el Messias, que serà l'esperança de les nacions,
no vindrà fins que no li manqui a Judà el ceptre.
I el primer rei estranger que regnà a la Judea fou Herodes,
pels anys 37-4 abans de l'Era Vulgar, i durant el seu regnat tin(4) És tradició antiguissima de l'Església haver nat Jesús en 25 de desembre,
i tots els escriptors de l'antiguitat així ho ressenyen, car Tertul·lià i Sant Justí,
que visqueren en els primers segles, testimonien haver vist l'acta d'empadronament de Josep, i Maria, i Jesús en els arxius de Roma: i el testimoni d'aquests
dos apologistes i defensors de la religió catòlica és de gran autoritat.
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gué lloc la reconstrucció del Temple de Jerusalem (5K i per tal
com aquest rei contribuí al seu esplendor i magnificència, segons
opinió de molts, fou anomenat Herodes el Gran.
Com Herodea morí el 28 de març de l'any 750 de Roma, o sia
quatre anys abans de l'Era present, segons la revelació de Jacob
el Messias ja bavia d'baver nascut.
E n l'any XXè del regnat d'Artaxerxes I, l'Arcàngel St. Gabriel fou enviat pel Senyor per a instruir el Profeta Daniel sobre
el lenips del Crist. Des d'aquell dia de la revelació fins al de la
mort del Messias promès havien de passar seixanta nou setmanes
i mitja d'anys.
L'any XX.^ del regnat d'Artaxerxes I. doncs, correspon a l'any
l l i abans de l'Era Vulgar. Però com sia que els bistoriadors computen per anys Julians (Solars), i els orientals, a excepció dels
egipcis, computaven per anys lunars (inclús els grecs, car no
bavia el savi Meton inventat el sistema dels set anys embolismics o
de tretze mesos per períodes de dinou anys per tal d'barmonitzar
el calendari lunar amb el solar o Julià, cosa que fou feta dotze
anys després de l'avís de l'Arcàngel a Daniel: 433 anys abans de
l'Era actual) l'arcàngel no devia fer el compte d'anys solars, sinó
lunars, car Jesucrist bavia de néixer, viure i morir entre els bebreus.
Si reduïm, doncs, els 444 anys solars a lunars, trobarem que
ascendeixen a 458 anys lunars i 36 dies (comptant des del primer
dia de l'any 444 al darrer dia de l'any immediat anterior de l'Era
actual, punt aquest a tractar amb l'ajuda de Déu i el beneplàcit
del senyor Director de «La Paraula Cristiana», en el seu moment
oportú).
444 X 365 +
Heus ací la fórmula:

354

444
=

458 anys lu-

nars i 36 dies.
Tenim, doncs, que de les seixanta nou setmanes i mitja d'anys
n'ban passat, fins el 1/ de gener de l'any 1 d'aquesta Era, seixanta
cinc, tres anys i 36 dies, lunars. Com resten fins a l'acompliment
de la profecia, 28 anys judaics i 147 dies, és de creure que el
(5) 20 a. abans de l'Era Vulgar. Coincidència providencial: en començar la
reconstrucció del Temple on havia d'ésser presentat el Messias i reconegut per
Sant Simeó, a Natzaret era concebuda la Verge que havia d'ésser el Temple v i vent del Verb, Nostre Senyor Jesucrist.

r
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Mcssias ja devia haver nascut abans del començament de l'Era
Vulgar.

n
EI més historiador dels sinòptics, l'Evangelista St. Lluc, cotnença el II capitol del seu Evangeli dient: «...Que va eixir un
edicte, en aquells dies, de Cèsar August perquè fos empadronat
tot el món. Aquest primer empadronament fou fet per Cirinus,
Governador de la Síria, i anaven tots (els hebreus) a empadronar-se cadascun a la seva ciutat.» (Lluc. I I , 1-3.)
Els romans feien en aquell temps els empadronaments cada
deu anys. Víctor Duruy, en sa Història dels romans, segon volum,
ens parla del segon empadronament, que fou fet a l'any 757 de
Roma, o sia l'any 4 (i se sap que el tercer fou a l'any 14, o sia el
767 de Roma).
Respecte al segon empadronament, del qual parlen els Fets
dels Apòstols en cl cap. V. 37, ens diu Eusebi que tingué lloc deu
anys després del primer empadronament general, o sia aquell al
qual St. Lluc fa referència en el seu Evangeli.
Per tant, si el segon empadronament general fou a l'any 757
de Roma, i el primer deu anys abans, aquest correspongué a
l'any 747: tres anys abans de la mort del primer rei estranger del
poble hebreu.
Continucin els versets, que segueixen als que acabem de copiar, els quals afecten a l'acompliment d'altres profecies respecte
a Jesucrist:
«I pujà també Josep de Galilea de la ciutat de Nazaret, a Judea,
a la ciutat de Betlem: perquè era de la família de David, per a
empadronar-se amb sa esposa Maria, que estava prenyada. I estant allí, succeí que s'acompliren els dies de l'infantament. I donà
a llum son Fill primogènit, i el faixà amb bolquers i el reclinà en
una menjadora (que per als animals hi havia en aquell portal, o
estable), per tal com no hi havia lloc per a ells a l'hostal. I hi havia
uns pastors en aquella rodalia, que estaven vigilant durant les
vetlles de la nit els seus ramats. I heus ací que un Àngel del Senyor es posà junt a ells, i la claredat de Déu resplendí entorn, i
tingueren gran temença. I l'Àngel els digué: No temeu: perquè ací
us anuncio un gran goig per a tot el poble: «Que avui és nat el
Salvador que és el Crist Senyor, en la Ciutat de David». I aquest
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serà per a vosaltres el senyal: trobareu FInfantó faixat amb bolquers i ajagudet en una menjadora. I tot d'una va aparèixer amb
l'àngel una multitud de la milícia del cel lloant Déu. i dient: Glò
ria a Déu a les altures i en la terra pau als homes de bona voluntat.
I de seguida que els àngels desaparegueren d'ells, tornant-se'n al
cel, es deien els pastors els uns als altres: Anem fins a Betlehem,
i vegem això que s'ha esdevingut i que el Senyor ens ha mostrat.
I corrents varen anar-hi, i trobaren Maria, i Josep, i FInfantó
ajagudet en la menjadora. I en veure ells això, reconegueren el
Nen per tot el que d'Ell els havia estat dit. I tots els qui ho oïren
es meravellaren... Però Maria servava totes aqueixes coses meditant-les en el seu cor. I els pastors se'n tornaren glorificant, i
lloant Déu per totes les coses que havien oït i vist tal com se'ls
havia dit.
Les meravelles d'aqueixa nit respecte al Nadal del Fill de
Maria que acabem de copiar palesen plenament ésser E l l el Fill
de Déu: el naixement del qual fou en els dies que es trobaven a
Betlehem, com estava profetitzat (Miqueas. V, 2), per a empadronar-s'hi: 25 de desembre; el qual dia fou diumenge, cosa que
també entra en la tradició de l'Església (1).
III
E l número indiccional, que en l'any 313 (1066 de Roma), regnant a l'Imperi Romà el catòlic Emperador Constantí I, fill de
Santa Elena, inventaren els romans per a amb dit número assenyalar o fixar els anys que havien d'ésser contributius, com els
grecs amb el número d'or per les Epactes, fou per a mantenir la
tradició o costum establert pels primers Cèsars, atès que la xifra
dels anys romans tributaris no donava quinquenni enter a l'ésser
dividit per 15.
E l fet que, podent ells fer avançar o retardar un tribut, a fi
que la xifra de l'any ho indiqués per si sola, no ho feren, sinó que
. Any+3
es valgueren de la fórmula: Residu de
= Any tributari,
15

dóna clarament a comprendre que persistí entre ells el costum
assentat pels primers Cèsars, com ja havem dit.
Aquesta fórmula, doncs, plasma d'una manera evidentment
(6) Vegi's fEl Verdadero y Prúctico Calendario Perpetuo».
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gràfica ésser l'any 747 de Roma any d'empadronament:

747+3

15
= 5 0 de quocient i 0 de residu, això és: quinquenni enter: any de
IVmpadronament citat per St. Lluc i per tant l'any absolutament
certíssim del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist.
Per a més il·lustració dels lectors, ens bonorem a publicar la
nostra Taula de Números Indiccionals.
Taula de NÚMEROS INDICCIONALS per a saber els anys d'empadronament o contributius de F E r a Romana amb relació a
l'Era Vulgar (1)
A N Y S

Centenars Romans

Centenars E r a Vulgar

700
1000
1300

14
15
1
2
•à
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9
10
II
12
18
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
82
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
68
64
65
66
67
68
69
70
71
72
78
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

o

loo

200

300

400

500 IJ)

9
10
11
12
18
14
15
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

12
13
14
15
1
2
8
4
5
6
7
8
9
10
11

Abans de
l ' E r a Vulgar

Aquesta Taula és propietat de l'autor.
Explicació de la present Taula:
(7) Fixin-se els lectors que no anomenem Era Cristiana l'Era Vulgar, per
tal com Jesucrist no podia néixer set dies abans de l'Era present. Com parteix
d'un mal càlcul de Dionis el Petit, nosaltres no ens en fem solidaris, i per això
anomenem Era Vulgar.
(8) Enumerem solament els anys del 701 al 1400 de Roma. o sia del 53
abans de l'Era Vulgar al 600 de la mateixa Era perquè durant aquest període
dels Emperadors fins a Justí I I . inclús, va observar-se el sistema contributiu, cada
deu anys primerament, però que les necessitats de l'Imperi escurçaren a cada
cinc o per quinquennis. No sabem quin valor té el número indiccional pel
còmpute eclesiàstic, essent un càlcul posterior a Jesucrist i tributari o profà i no
religiós. Nosaltres el posem per fer fixar l'atenció dels exegetes sobre el VERITABLE ANY del Nadal del Senyor.
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Per a emprar-la, ha de tenir-se present que els anys centenars
de l'Era Romana no són de cap manera equivalents a l'Era Vulgar
perquè aquesta no començà fins al 754 d'aquella. Els indiccionals
marcats amb negreta indiquen ja els anys contributius o d'empadronament.
Per a saber a quin any Vulgar equival un any romà qualsevol,
cal mirar el número en el qual convergeixen la ratlla dels anys
amb la columna dels centenars, i veure si el número indiccional
és d'iguals unitats del que es troba en el lloc dels de l'Era Vulgar.
Exemple: Convé saber si l'any 4 de l'Era Vulgar fou contributiu.
Des del número 4 dels Anys tirem una ratlla cap a la primera
columna dels indiccionals del primer segle de l'Era Vulgar, i veurem que ens dóna 10 d'indiceió. Això fet, mirem si l'any 757 de
Roma (equivalent al 4 vulgar) ens dóna 10 també. Tirem una altra
ratlla des del 57 dels Anys a la columna d'indiccionals del 700 de
Roma, i veurem que coincideix, cl número indiccional, amb el de
l'any 4 Vulgar. Havem posat per als anys del centenar immediat
anterior a l'Era Vulgar la columna indiccional d'ordre invertit
per a major comprensió del lector que vulgui indagar els anys
anteriors de l'Era Vulgar quan no sien anomenats per ordre romà.
Aqueixa columna, la creiem indispensable per a fer fixar l'atenció
dels bistoriadors sagrats referent l'any del Naixement de Crist.
L'any 174 de Roma, que per nosaltres fou el del Nadal del Nen
Déu, equival al 7 any abans de l'Era Vulgar.
Valent-nos, doncs, del mateix procediment emprat anteriorment, veurem que cl de l'any 7 convergeix amb l'indiccional 15
de la columna invertida.
R. TOLOSA PADRENY

Probibida terminantment la seva publicació.
Kl nostre pròxim estudi versarà, mitjançant Déu, sobre el lloc
on els Magues de l'Orient adoraren el Messias.

CRÒNIQUES DE L'ESTRANGER

DE

FRANÇA

De l'Alemanya vista per L. Bancal al
diable en Víctor Hugo
Sense voler arriscar judicis sobre el restabliment de la pau — car
Etiòpia ens ha reclòs a l'antesala de la guerra —, pot dir-se que el perill
d'una conflagració europea s'ha fel un bon xic enrera gràcies a l'actilud
de Laval. Resten les sancions, ara.
A França, un espectador de mcnlalitat esportiva, és a dir que marqui objectius sense prendre en consideració els sentiments, pol resumi i- la situació així: la larclor del 1935 acaba de veure acomplir-se l'esdeveniment més sensacional de la política exterior de França, de l'armistici ençà, del qual hom festiva aquests dies el dissetè aniversari. Des
de la darrera guerra, priraeramenl el <locarnisme> de Briand i , després,
la seva contradicció, la germanofòbia d'aquests darrers anys, mostraven
a la faç del món una França vaciHant en el seu pla de política estrangera. Aquesta tardor haurà arrasit l'horitzó. F r a n ç a ha escollit. Des
d'ara, hom sap que fa via al costat d'Anglaterra. Les manifestacions proitalianes, emanades de manifestos signats per intellectuals i de manifeslacions de carrer, tot i i'atractiu que tingui encara la llatinitat per una
part del poble francès, han restat inoperants: el Govern les ha desmentides. Tant per la promesa feta a Anglaterra que França l i prestarà suport en el cas d'un atac marítim italià, com per la decisió del Gran
Estat Major francès que ha opinat que no podia assegurar la defensa del
territori sinó amb l'ajut d'Anglaterra — a París tothom ho afirma —, l'aliança franco-anglesa és ja solament una qüestió de circumstàncies.
Són probables aquestes circumstàncies?
Els incidents prou i massa inquietants que es produeixen, en aquest
moment, entre Txecoslovàquia i Polònia poden, més encara que l'Anschluss, posar França davant d'obligacions diplomàtiques d'intervenció
decisives per a la pau. Aleshores, com a un senyal elèctric, podrien
comptar-se les nacions que recordessin més o menys la lliga de nacions
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que 1914-1918 va oposar als aliats. A més, les modificacions previsibles
de l'Estatut de Tànger en un proper esdevenidor poden despertar sobtadament la lluita de prestigi i d'interessos entre Anglaterra i Itàlia a
la Mediterrània. Llavors, en algunes hores, s'imposaria la reglamentació definitiva d'una aliança franco-anglesa.
L'opinió francesa, que acaba de revelar una italofilia que hom no
hauria sospitat un any enrera, ^podria oposar-se a aquesta aliança?
Sembla que no. En efecte, el Partit que mana a França des del començament d'aquest segle, els radicals-socialistes, mostra que està disposat
a blasmar Laval i a reprendre en la seva totalitat absoluta i despiadada
el seu pla de govern.
Al moment d'escriure, res no ha intentat en el sentit d'una afirmació
política internacional. Però, ja que aci ens hem esforçat sempre a preveure i no a jutjar, reconeguem que els signes són ben demostratius. El
Congrés radical-socialisla d'aquests darrers dies ha començat a blasmar
la política dels Decrets-Lleis de Laval. Malgrat l'advertiment prudentissim i d'un bon republicanisme del segon Poincaré que és Charles Reibel,
ex-ministre (això és, que és absolutament necessari alleujar les càrregues fiscals que fan que la vida a França hagi esdevingut impossible,
que el comerç sigui deficitari, que el turisme ja no atregui ningú), amb
menyspreu de les estadístiques pressupostàries més alarmants, els radicals-socialistes han votat, preferint llur clientela a la pàtria, el principi
de l'augment dels impostos! I en prendre el Govern algunes mesures
contra les Lligues, no s'ha manifestat cap oposició. Conclusió: és una
minoria qui fa l'oposició. Aquesta minoria, incapaç d'aixecar-se contra
els q u i volen arruinar-la, seria encara més incapaç d'oposar-se a una
realització definitiva d'unió amb Anglaterra, si hom té en compte que
l'Estat Major (apolític) confirma que la seguretat nacional depèn del
concurs dels anglesos. El sentimentalisme llati cedirà als augments i a
l'argumentació celtes.
La gran incògnita és, com sempre, l'opinió, l'estat dels esperits i dels
cors a Alemanya.
Caldria encara saber el que s'ha esdevingut aquest pais, d'una banda,
després del seu rearmament, i de l'altra la seva posició confessional.
Sortosament, tenim un preciós document que acaba de donar-nos amb
oportunitat «Le Petit Marsellais»; aquest diari, que com a gran periòdic
de província, es troba sota teulat de tota ordre oficial eixida del Qual
d'Orsay, a l'inrevés del que s'esdevé — segons hom diu — a l'esguard de
certs periòdics de Paris, ha enviat un home lliure per veure el que passa
a l'altre costat del Rin. (Aquest mateix diari s'ocupa també regularment
de Catalunya.) En el seu estudi: «L'Allemagne en marche», Léon Bancal
s'ocupa primerament de la qüestió jueva. No admetent les persecucions,
sorprès davant la qüestió racial, ell ho assenyala tot amb un esperit
objectiu. Segons ell, el poble alemany mitjà no obeeix estrictament les
prescripcions antisemites del partit nazi. Però aquest ha sabut obrar
de tal manera que hom creu que aviat no h i haurà a Alemanya m é s de
250.000 jueus, o sigui 4 per 1.000 habitants. Léon Bancal ens explica que
els alemanys no han volgut sinó foragitar els jueus de llurs posicions
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polítiques obtingudes gràcies a llur situació preponderant en certs medis: juristes, editors, directors de periòdics i escriptors. Els alemanys,
ens d i u el repòrter, opinen que els jueus, degut a llur sang oriental o
africana, no poden entendre futiUa, per esforços que facin, en els problemes socials i intel·lectuals germànics, atès que els alemanys són un
poble nòrdic, és a dir, de sang ària. Però no cal pas creure que les persecucions bagin estat totals, per tal com cl repòrter ens fa veure gran
nombre de magatzems, banques, metges i advocats que són jueus. Aixi,
doncs, bom no pot pas creure que la qüestió africana en el sentit semita
pugui empènyer Alemanya a intervenir en un conflicte del qual Etiòpia
seria indirectament la causa. Sobre els sentiments europeus d'Alemanya, aquest reportatge ens és també molt preciós. El sentiment nacional
de la grandesa del pais fa que tot allò que ateny l'aviació bagi esdevingut una mena d'esport unànime. El prodigiós desenvolupament del vol a
vela i la sincera curiositat de tot alemany per l'aviació ha dotat indirectament Alemanya d'un instrument aeri de primer valor i del qual els
pobles han de capir l'amenaça si ve el cas de considerar la fermesa amb
què Alemanya vol representar el seu paper. Però, on el reportatge de
Léun Bancal esdevé apassionant i d'un valor mural colossal, és quan ens
conta l'evolució p r o d u ï d a en la joventut. Un ensenyament «filosòfic»
disforme —1918-1928 — havia menat la joventut a sentir fàstic i avorriment de la vida. I els suïcidis es multiplicaven com a conseqüència
d'una neurosi cada vegada més generalitzada. Hom sembla que responia:
«Etwas muss gescheben». Alguna cosa ha de passar... Un bon dia, cansats d'ells mateixos, els alemanys han seguit «l'home que ha sorgit, que
havia fet un son», Hitler. La necessitat d'exteriorització, que entre 1918
i 1933 impulsava els joves a anar en seguici darrera una bandera vermella, després d'haver-los empès, aquesta bandera, al balç de la desesperació metafísica que comportava l'autodestrucció, per reflux els ha conduït a allò que a nosaltres, llatins, ens sembla inversemblant: els camps
de treball voluntari, l'amor pel servei militar; inversemblants per a nosaltres, llatins, que hem perdut de vista les disciplines religioses infinitament més lleugeres que la dels nazis; inversemblants per a nosaltres,
llatins, que tenim en horror el servei militar obligatori. Quant a l'anticatolicisme, Léon Bancal nota que són els amics i deixebles del F ü r h e r
els qui han empès més enllà, és a d i r , cap a la política religiosa, una
política nazista que no volia atacar sinó la política pura. Les persecucions contra els sacerdots vingueren pel fet que la clerecia havia condemnat en un p r i n c i p i cl nacional-socialisme. Léon Bancal subratlla la
importància, per a tot Estat, d'un Concordat signat amb el Vaticà i de
com la batalla decisiva per a un catolicisme que renunciï a la política,
i per un Estat catòlic, rau en el fet de convèncer o de no arribar a
convèncer la joventut. Les pàgines de Bancal sobre l'envestida donada
al catolicisme pels nazis no tenen p a r i ó sinó en aquelles que fan referència a les temptatives d'un paganísme restaurat, pel qual els alemanys
no vacil·len a invocar com a excusa el precedent de la Bevolució francesa. Sobre el racisme pròpiament dit, hom s'assabentarà amb interès de
la teoria de Siegfríed segons la qual tots els pobles del Mitjorn, bruns í
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amb ulls negres, són incapaços de realitzar cap cosa de gran «posat que
són nats per a ésser esclaus i per a treballar sota el fuet>. Finalment,
al costat de l'orgull alemany pel seu «exèrcit retrobat», és curiós d'haver
noticia, per boca mateixa d'un periodista francès, de quina càlida rebuda
és objecte tot francès antic combatent per part dels antics combatents
alemanys. Léon Bancal no vacil·la pas d'escriure el que ha d i t Rosemberg: «La solució de l'esdevenidor no és la Pan-Europa franco-jueva.
És una Europa nòrdica amb una «mittel-Europa> alemanya: Alemanya
com a potència central del continent, com a garant del sud i del sud-est;
els Estats escandinaus i Finlàndia com a segon nucli per a garantir el
nord-est, i Anglaterra com a garant de l'oest i dels països de més enllà
dels mars on això sigui necessari als interessos de l'home n ò r d i o . Com
pot veure's, ni Itàlia, n i Espanya, ni França, ni Portugal no semblen
susceptibles, als ulls del reformador, de defensar l'Home a seques. El que
tranquil·litza i el que afligeix, en la descoberta d'una Alemanya autèntica per Léon Bancal, ens permet de meditar sobre el que ens espera, a
nosaltres europeus -d'aquest costat d'Europa.
La teoria de Siegfried Hadner disposa l'Europa segons un pla arbitrari, que ell creu purista, d'una divinitat nòrdica perfecta, i té els llatins per una mena de diables. Construir en l'absolut pur, no solament
és un error, ans una blasfèmia. Si els llatins som uns diables — cosa que
caldria escatir—, el Diable, tanmateix, és necessari. Com la nit bo és
per al dia; almenys ü é u aixi ho ha disposat. Pertocant això, no cal sinó
citar l'obra de Victor Hugo. El seu cinquantenari, enguany, ha estat un
motiu de temes infinits, en els quals la política no ha perdut els seus
drets. Talment s'ha tret a relluir Victor Hugo, a tort i a dret, que molta
gent s'ha posat a llegir-lo. 1 alguns amb la ploma a la mà, com Claudius
Grillet, qui ha trobat en l'obra d'Hugo una part tan gran de diabolisme,
que n'ha pres pretext per a projectar el seu estudi demoníac sobre la
literatura del segle xix. A què és deguda aquesta rebrotada diabòlica?
Del punt de mira social, jo crec que és senzillament un efecte de la llei
de compensacions. Tant si es vol com no, el segle xix és dominat per
l'adaptació dels esperits a la nova sensibilitat heretada de la Revolució
francesa, la qual té menys d'ateisme pur que d'anticatolicisme integral.
Si jo em posava a donar una semblança del llibre de demoniologia de
Claudius Grillet, és a dir, si jo reunia les exclamacions de la lectura
hugoliana més bé que les notes de lectures, demostraria amb la mateixa
evidència que Déu, en Hugo, no és el Déu catòlic. Hom podria anomenar-lo
més justament Jehovà. Constantment, i sobretot en la Légende des Sièrles, abunden en Hugo les injúries contra bisbes, canonges i à d h u c simples sacerdots, ministres de Déu, sense parlar del Sant Pare, qui també
és força maltractat. En rigor un catòlic, en el pla històric, pot criticar
certs actes temporals de tal o tal ministre de Déu; no serà desautoritzat,
per això, pels religiosos, ni pels historiadors, que han lamentat també
certs errors comesos per alguns prínceps de l'Església. La fe í el dogma
no són atacats. Però en Hugo, ultra la lletgesa pura i simple de la baixa
injúria contra l'eclesiàstic, hi ha l'atac delictuós contra la concepció
catòlica de Déu. Per Víctor Hugo, es tracta de l'Ésser Suprem tan car als
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jacobins, és a dir, d'un déu per a anticlericals. Per contra, quan Víctor
Hugo s'ocupa del Diable, es mostra ortodox! Compensació! Quant a la
doctrina demoníaca, Víctor Hugo deu molt als seus immediats predecessors o contemporanis. A aquest respecte, el llibre de Gríllet: Le Diable
dans tu Litléniture au xix siécle (Ed. Vitte, amb imprimatur eclesiàstic)
és concloent. El diable fou introduït en la literatura romàntica per Chateaubriand. Auditor de Lammenais — que fou codemnat per S. S. Gregori X V I com a perillós precisament pel que deia del diable—, Hugo
pouà el sentit de l'horror del deute que els dolents tenen envers Llucifer.
Les citacions de Gríllet proven, a judici meu, que Hugo veu en Satanàs
una mena de justicier, de botxí al qual adjudica totes les qualitats de
severitat, d'ínfallibilitat, de què ell no admet que siguin capaços els
simples jutges humans. El títol mateix d'un dels seus poemes: «La Juslice et la Vengeance Divine poursuívant le Crime>, palesa que, per ell,
Llucifer no és sinó un executor fidel de les altes obres. Sí Hugo hagués
estat veritablement catòlic, no s'hauria acontentat de creure en la part
negativa, en l'àngel caigut de la religió; hauria estat també afirmatiu en
la part constructiva. Tot amb tot, no és així. Hom es demana com és
que aquest gran fantasiós, aquest home que no veia en la Història sinó
una deu de temes per a tractar el meravellós, no pogués acontentar-se
d'ésser un bon fidel. Evidentment, la part miraculosa del catolicisme
hauria pogut fornir molts bells motius a la seva lira, però per això l i
hauria calgut tenir una ànima mistica, que ell era lluny de posseir. Lí
hauria calgut comprendre l'Edat Mitjana com un immens convent. Per
contra, ell no hi veia sinó els defectes exteriors. Sí l'exaltació caracteritza la visió que ell en concep, no es per a exaltar-ne l'ideal a la faisó
d'un místic que només tracta de veure en les coses el costat sublim, ans
a la manera d'un metge que passeja el seu microscopi únicament sobre
els teixits febles a f i de descobrir el microbi. Hom perdona de més bon
grat a Théophíle Gautier les seves utilitzacions del fantàstic, amb el gat
i tot, puix que — com diu justament Grillet — el poeta hispanòfil és el
primer d'haver introduït el gat en la literatura infernal. Gerard de Nerval i altres romàntics també admeten Satanàs. Aquest fou, al seu entorn,
el diable fantàstic, i també l'humoristic. El diable esdevingué model del
dissortat caigut, del p à r i a social en el propi Alfred de Vigny: en Eloa,
que tanmateix roman com una obra de gran poeta. En Lamartine, el diable forneix: La Chute d'un Ange. Però cal creure que Satanàs no pot fer
impunement de figura d'epopeia. Satanàs esdevingué aviat revolucionari.
El romanticisme amà el Reprovat, el Seductor, el Revoltat. Entre 1820
i 1860, fou un heroi.
I després?
Després Satanàs existeix encara com a gran heroi noveUesc. Ha perdut, però, el seu to r o m à n t i c : ja no mescla la Humanitat a la seva causa
de perseguit; ha perdut el seu abillament romàntic. No és ja un personatge, sinó una idea (novel·lesca). Tothom sap el seu nom. Per què repetir-lo aquí?

» * •
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El romanticisme de Víctor Hugo no ha desaparegut de la poesia contemporània. Un poeta, que, per bé que lituà, escriu en francès, Milosz,
acaba de publicar un Don Miguel de Manarà. El seu Don Jaon està turmentat pel diable, qui l i fa desitjar tots els plaers, per a deixar-li, finalment, només el regust amarg del cansament i l'odi. I si el vers de Lamartine segueix essent veritable: «L'homme est un dieu tombé qui se sauvient des cieux», Satanàs inspira a l'home que ha conegut tots els desigs,
el desig més terrible de conèixer: l'amor pur, a seques. L'autor no tradueix aquesta influència de Satanàs. Sóc jo que, pel seu mitjà, explico
el seu poema. M'hauria plagut que l'autor no hagués estat conduït inconscientment per Satanàs en escriure'l, que hagués servat el seu lliure arbitrí per a jutjar el personatge secret, l'heroi invisible que mena Don Juan.
Que vulgui casar-se amb la filla del cavaller de Mendoza, i que hagi plorat aquesta esposa, una vegada morta, el desig de la penitència no és
prou per a explicar-lo. És una continuació del romanticisme. I també
una obra molt interessant.

* **
Segurament, és una mena d'orgull ço que insensibilítza l'oïda de
Milhosz a la veritat: darrera tota temptació, Satanàs treballa. Més sotmès a la veritat de la vida, al natural, el Don Juan de Mozart ens colpia
molt més precisament per aquestes qualitats. Diferència d'època i de
generacions. És que Mozart s'havia format altrament. El seu millor biògraf, Adolphe Boschat ,acaba de consagrar a Mozart (Col. J. et R. Witmann-Plon) un llibre on es conta el que hom sabia í el que hom ignorava
sobre aquell que massa sovint és tingut per un autor lleuger, capriciós i
fantasista. Adolphe Boschat ens revela, no solament el que nodreix el
Don Juan, sinó totes les sonates: l'ideal. És l'ideal solament que permet
de lluitar amb Satanàs, perquè priva l'autor d'ésser enganyat pel formulisme satànic: la fetilleria, per comprendre en la seva negatívitat la doctrina, o bé, si voleu, l'antidoctrina pròpia de Satanàs.

* * *
Però deixem Satanàs í la màgia per tornar a les preocupacions internacionals. L'actualitat ens ensenya que una rivalitat de colonials a l'Abissínia pot provocar una guerra europea. i É s que d'altres africans, ja
conquerits o assimilats, podrien, en un moment donat, esdevenir un per i l l per a llurs amos? Sí hi ha un país on sembla que la dominació europea estiguí establerta definitivament, és Alger. Però encara caldria desconèixer els aldarulls que hi hagué fa poc temps entre jueus i àrabs.
Heus aci que l'Algèria mateixa, en el fons. no és pas més segura que el
Marroc, puix que un estranger, André Foucault, en una gran enquesta
pot afirmar-nos en L'Algérie Fille de France, que els berberíscs estan
sempre darrera els indígenes, raça sempre viva, que «no coneix d'altre
ideal que l'extermini del seu conquistador, í encarna avui, més viu que
mai, l'odi de l'Orient per l,Occídent>.

* * *
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Ni tan sols el Sàhara, en el secret de la seva ànima, no ens ha esdevingut familiar! Almenys Charles Diego, en Sàhara, obra publicada a les Edilions du Moghreb. a Casablanca mateix, ens el fa tocar amb el dit. Hom
ens ha parlat sovint de l'estranyament literari o pictural del nou-vingul
en l'immens desert. Charles Diego ens fa estremir amb una altra mena
d'estranyament més greu: el de les ànimes.

* * *
Altrament, icom podríem saber per simples viatges els secrets dc
l'ànima dels sorrals immensos quan nosaltres gairebé no sabem els de la
darrera guerra? Posem al costat dels misteris dc policia, d'espionatge,
etcètera, la Dernière. Travcrxée (Ed. Chantal) de André Linvíllc. que reconstitueix cl torpedinament dc cert famós transatlàntic i esvaeix, no
sense fer gala d'imaginació, el misteri del «Philippe-Grandicr», un transatlàntic l'epopeia del qual apassionarà els lectors. Jo no sé si tenim amb
ell un nou F a r r è r e . p e r ò el seu llibre ens ensenya molt sobre els costums
de pirateria a l'alta mar.
ADOLPHE DE FALGAIROLLE
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D ' A N G L A T E R R A

El conflicle ítalo-tihissini i les sancions
El conflicle italo-abissini, que fa mesos preocupa el món sencer, poliUcs, periodisles i el públic en general, sembla entrar ara en una important fase, amb l'aplicació de les sancions amb les quals Itàlia ha estat
amenaçada des del començament. Al principi, semblava ésser una qüestió entre Itàlia i les nacions membres de la Lliga de les Nacions; però
gradualment en el magi de molts ha anat prenent l'aparença d'una baralla entre la Gran Bretanya i Itàlia solament.
Tothom creu que Itàlia ha fet una injustícia atacant un país més
feble; però també creuen que Anglaterra no actua enterament per interès de la Lliga de Ics Nacions, sinó per mires pròpies. Això és cert,
però els interessos de la Gran Bretanya estan lligats molt de prop amb
els interessos de tota la resta d'Europa.
Mussolini no esperava, al p r i n c i p i , que Anglaterra ocupés un lloc tan
ferm a Ginebra i tampoc no es figurava que les altres nacions en general
l'ajudarien, i deu haver estat per a ell una sorpresa encara més gran
de veure que les nacions que no són membres de la Lliga també apliquen sancions en una forma o altra a Itàlia.
La primera part de la campanya de sancions que ha estat posada en
vigor fa algun temps és l'embarg de totes les armes destinades a Itàlia,
i això l'afectarà molt lleugerament, per tal com ja està ben proveïda. La
segona part l'afectarà molt més, ja que és el conveni de refusar-li emprèstits; però es considera la tercera, que és l'encerclament econòmic
d'Itàlia (50 nacions que pertanyen a la Lliga es neguen a comprar-li o
a vendre-li mercaderies) la veritable prova, el primer experiment en el
món de l'aplicació d'aquesta mena de sancions.
Les sancions econòmiques, que el representant britànic Mr. Eden treballa fortament p e r q u è siguin posades en vigor tot seguit, es creu que
seran derogades degut a la dificultat de la combinació d'acció. França
sembla que n'és contrària, fonamentant-se en el fet que a algunes nacions se'ls demanaria de fer grans sacrificis en benefici d'altres que no
són membres de la Lliga de les Nacions. Mr. Eden argüeix que els membres de la Lliga de les Nacions consumien el 70 per 100 de les exportacions italianes, i si aquestes s'immobilitzaven, la capacitat econòmica
d'Itàlia per efectuar compres a l'estranger seria considerablement reduïda, i les dificultats de les nacions membres de la Lliga podrien ésser
aminorades fent un conveni entre elles per comprar-se mútuament el
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que abans compraven a Itàlia. Molts dels més destacats polítics anglesos
creuen que, malgrat això, l'aplicació d'aquestes sancions econòmiques
serà més difícil del que es creia al p r i n c i p i , car moltes nacions de les
que voregen Itàlia continuaran comprant-lí í venent-li. Serà necessari,
pensen, de forçar aquestes «nacions desertores», i això pot significar
complicacions.
El mes passat, molts dels polítics més importants anglesos, en els seus
discursos per la reelecció, van suscitar la qüestió de la guerra italoabissínia i les sancions. En els seus parlaments, Lloyd George, que sempre sembla saber la interioritat de les coses i dels relats del qual un pot
estar segur, va fer algunes declaracions sorprenents. Segons ell, tal com
són posades les sancions en el present, Mussolini ja estava preparat per
a això. Diu que Mr. Laval va fer un conveni amb Itàlia en començar
l'any, deixant a Mussolini les mans lliures respecte a Abissínia. Els italians declaren haver pagat un gran preu a F r a n ç a per la seva llibertat,
havent-li cedit els seus drets a Tunis i havent tret la seva guarnició de
les fronteres franceses. Aquestes concessions foren considerades molt
importants per F r a n ç a , p e r q u è podia concentrar les forces a les fronteres alemanyes i no estava obligada a tenir una gran flota en la Mediterrània. Pot F r a n ç a ara complir les seves promeses a Itàlia? Serà molt
difícil, havent-hi els altres membres de la Lliga i principalment la Gran
Bretanya que l'espitgen. Mussolini esperava, certament, tenir dificultats
a Ginebra; però no comptava amb el bloqueig que sembla que s'està preparant.
Qualsevol acció per part de la Lliga de les Nacions va actualment
acompanyada de perills i dificultats. Si no apliquen les sancions econòmiques immediatament i amb energia, Itàlia seguirà el seu cami i es
r i u r à de tot, i els mateixos membres consideraran la seva Lliga innecessària. Abissínia continuarà essent devastada i els reportatges dels
bombardeigs i destruccions dels pobles per mitjà d'aeroplans i els assa»
sinats de dones í criatures, que necessàriament tindran lloc, excitaran
les passions de tots els països d'Europa, i els Governs poden trobar-s«
sense adonar-se'n arrosegats a una guerra. H i ha també el perill que
v i n d r à d'haver revocat l'ordre d'embarg de les armes destinades a Abissínia. Si això s'hagués fet al principi, el perill no seria tan real; però
i és que els italians es sotmetran amb calma als arranjaments que seran
fets per al rearmament del pais amb el qual tenen guerra? Segurament
succeirà quelcom de gran, si Itàlia intenta de fer una recerca en els
vaixells neutrals que siguin sospitosos de portar armes a Etiòpia, sigui
per l'oceà Índic, o pel mar Boig. També pot haver-hi incidents a les
fronteres que han d'ésser travessades per combois de municions, pot
haver-hi malentesos per si han de passar pel costat que és frontera britànica o per la italiana.
Si la lluita es prolonga, els indígenes poden resistir desesperadament
fins a la mort i exasperar els italians fins a l'extrem de fer-los cometre
actes imprudents i així embolicar les nacions que estan treballant per
la pau. És, doncs, necessari de parar la guerra sense dilació, i l'única
manera d'obligar Itàlia a anar a la pau és per mitjà d'un bloqueig eco-
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nòmic absolut, en el qual totes les nacions han de prendre part, i en
;iixò hi ha un altre perill. Pot ésser necessari d'haver d'obligar alguns
països, dels qui continuen fent comerç amb Itàlia, a prendre part en el
bloqueig (s'ha suggerit d'aplicar sancions també a aquests països) i si
iiixi es fes, j n o seria probable que aquests es passessin a l'enemic?
Malgrat que Mussolini ha dit en diverses ocasions que no té cap
intenció d'immiscir-se en els interessos britànics, i que la Gran Bretanya l i ha assegurat que no té cap desig de faltar a Itàlia, la veritat és
que la una no es fia de l'altra. Mussolini sap que, per fer del seu pais
un gran imperi, dominar la Mediterrània és essencial, i és gairebé segur
que si ell tenia un peu ferm a Abissínia, Egipte seria més tard una fàcil
presa i després d'això ho seria la Mediterrània. Per a l'existència de
l'Imperi Britànic, és essencial també de dominar aquest mar, i Anglaterra no anirà a prendre cap risc. Anglaterra, certament, no pren una
part prominent en la lluita entre la Lliga de les Nacions i Itàlia, des
d'un pur i desinteressat punt de mira. Encara que sap que la Lliga de
les Nacions perilla, sap. però, ensems, i els altres països saben també,
que protegint els seus propis interessos, Anglaterra treballa per l'interès
de la pau. Un poble armat fins a les dents, com ho està Itàlia, amb un
dirigent de grans ambicions, seria un perill per al món si obtenia més
predomini. Voldria dir tornar als temps de Napoleó a França o del
Kàiser a Alemanya.
Mentre la pau, però, no sigui obtinguda a Abissínia, els polítics més
destacats en general opinen que pot sobrevenir qualsevol conflicte. Malgrat haver-hi 50 nacions treballant per la preservació de la pau a Europa, hi ha molt d'egoisme en elles, i això podria portar una dissensió que
seria fatal.
Lloyd George d i u : «Cada mes que el conflicte es prolonga significa
tants dies i tantes nits de sinistres possibilitats per la pau del món».

Dos famosos polítics anglesos han mort: Lord Edward Carson
i Mr. A. Henderson
El mes passat, dos homes cèlebres en la política anglesa van morir.
I n era Lord Edward Carson, que va figurar molt uns quinze anys enrera en la lluita entre Irlanda i Anglaterra, i l'altre, Mr. Arthur Henderson,
era un destacat líder laborista i antic polític.
Lord Carson va passar a millor vida a l'edat de 81 anys en la seva
tranquil·la casa de camp al sud d'Anglaterra. Havia estat durant un gran
nombre d'anys un exaltat dins la vida política anglesa.
Nasqué al Nord d'Irlanda en 1854. Va estudiar la carrera de lleis a
«Triníty College» de Dublín. A la capital d'Irlanda es va fer famós com
a fiscal dels tribunals on se'l coneixia per Corcion Carson, i la seva vida
fou amb freqüència amenaçada. En 1894 va ésser cridat a formar part
dels tribunals anglesos, on va començar la seva brillant carrera com a
advocat. A l'any 1895 fou designat per a la defensa de Lord Queensberry
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en una causa criminal per difamació portada contra aquest pel conegut
novel·lista Oscar Wilde. Carson, al principi, va refusar d'acceptar el cas,
car Oscar Wilde havia estat condeixeble seu en el «Trinity College»,
encara que mai no havien tingut amistat. Després, va ésser induït a prendre la defensa de Lord Queensberry i fou degut a les terribles preguntes
que va fer Carson als testimonis, que Oscar Wilde va decaure totalment
davant l'opinió pública. El transcurs d'aquesta causa criminal, la lluita
entaulada entre Carson i Oscar Wilde, es considera com un dels assumptes més dramàtics en la història dels tribunals anglesos.
Wilde era d'un enginy molt brillant i era mestre en les rèpliques
agudes i picants; per això amb freqüència feia riure tot el tribunal a
costa de Carson. Una carta acusatòria de Wilde fou portada al tribunal.
Oscar Wilde deia que era un preciós sonet en prosa. Carson va llegir-la
en veu alta. «D'això en dieu preciós?>, va preguntar-li. — «Tal com vós
la llegiu, no> — respongué Wilde. De mica en mica, però, Carson va
vèncer, fent-li un seguit de preguntes que el van deixar compromès.
Fins a l'any 1912, que Carson va deixar la carrera de lleis per la
política, es deia que guanyava 30.000 lliures cada any, fent d'advocat
en quasi totes Ics causes més importants.
Fou en 1912 que va presentar-se al públic com un ferm polític. Irlanda estava llavors lluitant fortament amb Anglateera per obtenir la seva
llibertat. El Govern anglès, degut a la persistent lluita del partit irlandès (els membres del Parlament que representaven Irlanda tenien llavors
un lloc en la Cambra anglesa), havia consentit a donar a Irlanda r«Home rule» el govern propi; però els unionistes de l'Ulster (1) amb Carson
com a lider, no hi volien ésser inclosos, i van determinar fins anar contra Anglaterra. Carson va d i r públicament en un discurs que si el Govern
anglès els coaccionava, tiraria a terra la bandera anglesa i la trepitjaria.
Per si arribava aquest cas, va fer portar secretament d'Alemanya armes
I municions. Els partidaris de r«Home rule» del sud d'Irlanda, assabentats del que portava a cap Carson, també portaren armes i municions
secretament a Dublín. Aixi va començar el terrible i sagnant conflicte
que va acabar l'any 1922 concedint a Irlanda una llibertat molt més
gran que la que havien demanat al principi. L'Estat Lliure d'Irlanda fou
constituït al sud, i al nord d'Irlanda va ésser garantit un «Home rule»
sota el control directe d'Anglaterra.
Si al principi d'aquesta lluita els polítics anglesos haguessin estat
ferms i haguessin sabut veure el que anava a passar durant la sagnant
setmana de Pasqua de 1916 (2), en la qual batallaren germans contra
(1) Irlanda està dividida en quatre províncies, que eren reialmes abans de
la invasió anglesa, en la centúria x. En la centúria xvn, la província del Nord,
Ulster, fou envaïda pel rei anglès Guillem d'Orange, els seus habitants, foren
trets del país i les terres foren donades als seus oficials i soldats. Els descendents
d'aquests, protestants, coneguts com orangistes, que ocupen una desena part d'Irlanda, han passat tots aquests anys barallant-se amb la resta del païs. Incidentalment, el present Duc de Tetuan, O'Donnell, és un descendent d'un dels reis
que hi havia a Ulster, el qual va haver d'escapar-se a Espanya perquè no podia
viure en el seu país.
(2) La setmana de Pascua de l'any 1916 els extremistes irlandesos (Sinn
Feiners) es revoltaren contra les lleis angleses, declarant una república que tan
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germans, no s'haurien esdevingut aquests fets, ni tampoc la guerra de
guerrilles entre el sud d'Irlanda i Anglaterra que va durar més de dos
anys, i no cal parlar de la consegüent lluita entre els extremistes (republicans que volien la completa separació d'Anglaterra) i els partidaris de
l'Estat Lliure, lluitant tols, primer, amb les armes i després al Parlament.
Carson. però, era més fort que els homes que eren llavors en el Poder
a Anglaterra, i malgrat que fou acusat pels tribunals com a traïdor, va
sortir-se'n i va crear el conflicte els resultats del qual es toquen encara
avui dia.
L'any 1916 Carson fou anomenat primer Lord del Almirallat i més
lard membre del Ministeri de la Guerra en el Govern de Lloyd Georgc;
però constantment mantingué el contacte amb la politica irlandesa fins
a l'any 1921 que fou quan va ésser constituït el Parlament irlandès del
Nord. Durant aquests últims catorze anys, com a Gran d'Anglaterra, parlava de tant en tant a la Cambra dels Lords; però va deixar d'ésser una
gran figura politica. Era un gran home; però vist des del punt de mira
irlandès, la seva grandiositat fou mal guiada, perjudicant Irlanda i en
conseqüència, fins a cort l i m i l . perjudicant també Anglaterra.
Mr. Arlhur Henderson és una altra figura important en la politica
anglesa que ha deixat d'existir. Quan va morir el mes passat a Anglaterra, en una casa de curació, tenia 72 anys.
A l'inrevés de Lord Carson. Henderson havia sorgit de la classe obre
ra. Quan era noi, havia treballat en una foneria; però essent actiu i
ambiciós, va estudiar i es va educar. En la seva joventut va estar en
relació intima amb molts moviments socials. Abans de la guerra era una
figura molt important en els cercles de «The Trade Union> (que ve a
ésser com el sindical de treballadors a Espanya), i quan el partit laborista començava a ésser important. Henderson era contemporani de
Bamsey McDonald i del present Lord Snowden, els quals, com ell, havien
sortit de la classe obrera. (Ramsey McDonald havia estat maquinista de
Iren, quan era molt jove.) Henderson no havia estat mai un brillant
orador, com McDonald, mai no s'havia pogut endur el públic; en canvi
tenia, entre altres qualitats excel·lents, la d'ésser un meravellós organitzador. Fou secretari de la Cambra en el primer Govern laborista sota
la presidència de McDonald a l'any 1924, i en el segon Govern laborista
fou secretari del Ministeri de Negocis Estrangers; però va ésser com a
president de la Conferència del Desarmament on es va distingir. El manteniment de la pau del món era en ell quasi una obsessió i durant els
últims anys de la seva vida treballava incessantment per la reducció dels
armaments. Per això, estant malalt, no van dir-li mai que havia esclatat
la guerra entre Itàlia i Abissínia i va morir sense assabentar-se'n.
Les eleccions parlamentàries
Les eleccions generals de membres del Parlament per la Cambra dels
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Comuns han tingut lioc amb la més gran pau i tranquil·litat. La nota més
remarcable de les eleccions fou la seriositat amb què tothom realitzava
l'acte important de donar el vot. Tothom va votar, vells i joves, i es va
veure el cas d'un home de 103 anys, l'home més vell d'Anglaterra, que,
acompanyat d'un guàrdia, va dipositar el seu vot. També h i havia el cas
de persones que tenien el vot a Escòcia alhora que a Anglaterra, i votaven primer a Londres i després marxaven volant a Glasgow per a dipositar també el seu vot allí. A Anglaterra, sigui on sigui que hom tingui
un negoci o casa de residència, es té dret a un vot, de manera que h i
ha individu que té dret a dos o tres vots.
Els resultats de les eleccions fou el que ja s'esperava, una completa
victòria per al partit nacionalista que ja era abans al Poder. Això vol
dir que tot el pais està conforme amb la política interior i exterior d'aquest partit, que està format per conservadors, socialistes nacionals i
liberals nacionals. Aquesta vegada els conservadors tenen una majoria
de 384 llocs, seguint els liberals nacionals amb 32, 8 socialistes i 4 dels
altres partits, fent un total de 428 per als partits de combinació (partit
nacional). A l'oposició, composta de socialistes, liberals i independents,
hi ha 183 llocs, ço que significa una majoria de 245 llocs per al Govern.
Actualment, aquesta majoria és d'una gran importància política, perquè havent-hi disputes entre els altres països d'Europa membres de la
Lliga de les Nacions i Itàlia, demostra clarament que els anglesos, com si
fossin un sol home, estan a favor de la política del partit nacional i com
a conseqüència a favor de la política de la Lliga de les Nacions, i això
pot donar força a qualsevol eventualitat que es presenti.
A excepció d'uns quants, tots els antics membres de la Cambra han
estat reelegits. El primer ex-ministre Ramsey MacDonald i el seu f i l l han
perdut les eleccions en els seus districtes. MacDonald ja pensava que
potser perdria, malgrat haver lluitat fermament, car havent abandonat
el partit laborista, quasi no podia esperar que el partit laborista el tornés a votar.
Se l i va proposar d'anar a la Cambra dels Lords; però MacDonald
va refusar-ho absolutament, dient que no volia ésser retirar de les activitats polítiques, puix que encara no era un home vençut i volia continuar
lluitant. Alguns membres, comprenent la necessitat de tenir en el Govern un home de reputació mundial, l i han ofert els seus llocs. És quasi
segur que MacDonald i Lloyd George, dos homes d'utilitat, tindran lloc
en el pròxim Gabinet.
L'actual Govern té un treball molt gran a fer referent a la política
interior i exterior: h i ha l'assumpte dels sense feina a casa, i a l'estranger, un caos polític; però Anglaterra és feliç i té confiança, sabent que
amb una gran majoria al darrera, hí ha en el Poder homes que han tingut
una vasta experiència per a tractar els problemes polítics.
Tots ells són homes que han guiat els destins del país a través dels
temps difícils de la guerra 1914-1918 i després fins ara quan una altra
guerra pot semblar imminent.
R. T. J . HEOARTY

(Traducció d'Alfonsa Perés)
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En aquesta secció es faran recensions critiques de totes les obres que
ens siguin trameses en doble exemplar.

L'ASSUMPCIÓ DE MARIA EN COS I ÀNIMA AL CEL, pel Dr. Josep Ricart,
prevere. Carta de benedicció de l'Emm. Dr. Fr. Vidal i Barraquer, CardenalArquebisbe de Tarragona. Pròleg de l'Exm. P. Salvi Huix i Miralpeix, C. D.,
Bisbe de Lleida. — «Foment de Pietat». Barcelona.
El nostre amic doctor Ricart, Director de la Congregació Mariana i del
«Semanario Católico» de Reus, ja conegut per altres treballs que hem tingut el
gust de recensionar en aquesta secció, ens dóna en aquesta obra un aplec ordenat
de tots els documents bíblics, patrístics, teològics i litúrgics que demostren aquest
privilegi gloriós de la nostra excelsa Mare espiritual, tan connatural amb els de
la seva Concepció immaculada i la Maternitat divina que a penes caldria altre
argument que l'exigència d'aquestes prerrogatives per a demostrar-lo.
És verament admirable el treball pacient de recerca a través de tota l'extensissima literatura cristiana que ha acomplert el nostre amic per tal d'espigolar
i ordenar amb un discerniment teològic segur tots els textos i explicacions doctrinals que adveren aquest gran fet, que alhora que una glòria de Maria, és un
gatge preciós de la nostra futura destinació a fruir de la benaurança eterna amb
tota la integritat de la nostra natura. El docte amic, que abans s'havia revelat
expert coneixedor de la doctrina social de l'Església, es manifesta aquí teòleg,
pensador i erudit en ciències eclesiàstiques en grau verament envejable. Digna
d'especial admiració és l'aportació que fa de documents patrístics i litúrgics de
l'antiga Església oriental, on, com és sabut, començà aquesta creença i la devoció
consegüent des d'una antiguitat i amb una fermesa que denoten inequívocament
un origen apostòlic.
El panorama dogmàtic d'aquesta doctrina ressurt plenament provat d'aquestes denses pàgines, i el doctor Ricart sap després posar de relleu amb singular
penetració els beneficis espirituals que la definició efectiva reportarà al món
terrejant d'avui en data segurament no llunyana, que esforços com el del docte
prevere de Reus han d'ajudar a accelerar.
Després de la demostració teològica d'aquesta doctrina i de la seva definí-
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bilitat com a formalment implícita en les fonts de la revelació, el devot autor
fa una excursió pels dominis de totes les belles arts, la literatura i el folk-lore
que, alhora que acaba de mostrar la vastíssima erudició de l'autor, palesa les
profundes arrels i la influència que aquesta devoció ha tingut en la vida cristiana de tots els temps i llocs cristians.
Desitjant a aquesta obra la gran difusió que certament es mereix, plau-nos
de felicitar-ne l'illustrat autor i d'encoratjar-lo a seguir escrivint a honor de la
Mare i mitjancera universal, de la qual adollen totes les gràcies per als homes.—
C. CARDÓ, Prev.

VERDADERO Y PRACTICO CALENDARIO PERPETUO AL ALCANCE DE
TODAS LAS INTELIGENCIAS, SEGUIDO DEL APÉNDICE: EN QUÉ ARO
NACIÓ Y MURIÓ JESUCR1STO, per R. Tolosa. — Biblioteca de «El Crit de
la Selva», 1934.
Hem llegit amb atenció, delectança i profit aquest llibret en què s'exposen
amb suficient claredat idees, judicis i càlculs que són molt lluny d'ocupar el
lloc que deurien en la cultura general del poble i fins i tot dels lletrats. Mireu,
sinó, les matèries que s'hi tracten: dia, setmana, mes, any solar, lunar i embolistic, cicle solar, metònic i julià, epactes, auri número, lletres dominicals, calendari julià i gregorià, era vulgar, calendari perpetu, fórmula pia (trobada i
batejada per l'autor), taula perpètua de lletres dominicals, epactes addicionals,
pasqües de l'anyell i de resurrecció, taula perpètua d'epactes, taula de festes
mòbils, la nostra reforma. Apèndix: Quan nasqué i mori N. S. Jesucrist, origen
de la Pasqua. Segueix un post-scriptwm on reporta un bell article del Cardenal
de Lai sobre l'any de la mort del Senyor. Exposar tot això en setanta pàgines
amb una claredat que, si no és meridiana, és, com hem dit, suficient, no és
tasca fàcil. A més, l'autor ha reeixit a trobar fórmules noves, tan exactes i més
comprensives que les usuals, per a calcular la Pasqua de cada any. L'apèndix
sobre l'any de la naixença i de la mort de N. S. Jesucrist revela un estudi conscienciós i un coneixement molt notable dels Sants Evangelis i de les altres fonts
històriques i les seves conclusions són, si no apodictiques, ben dignes d'ésser
tingudes en compte. Felicitem, doncs, el docte autor i desitgem a la seva obreta
la difusió que mereix i que seria molt beneficiosa per a la cultura popular.—
C. CARDÓ, Prev.

MEDITACIONS AFECTIVES I PRÀCTIQUES SOBRE L'EVANGELI, pel Canonge Beaudenom. — Traducció catalana de Mn. Joan Avinyó. — I I I volum
«Foment de Pietat».
Els qui, per a fer meditació, no vulguin sortir de les paraules i doctrines
de l'Evangeli, comprin aquests llibrets de quatre-centes trenta pàgines cadascun,
que es poden dur a la butxaca amb tota comoditat.
La preparació de cadascuna de les meditacions, o sigui la representació del
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lloc de l'escena, és tan acuradament i històricament presentada, que dóna
gust de llegir-la.
L'estil literari que en la traducció l i ha donat Mn. Avinyó és tan atractiu,
que no és íàcil d'amollar-lo de les mans. Llegida una meditació, hom voldria
veure'n una altra de seguida. Això diu la bondat de la traducció.
Utilissim per a tots, és admirable per a predicadors, els quals en l'index
trobaran, en estil atractiu i pla, les principals escenes de la vida de Jesús.
Tant la part afectiva com la pràctica hi són a cada meditació.
En f i : no hem de dir res més sinó que es tracta d'una obra del mateix
autor de «La Humilitat» i de la «Pràctica progressiva de la Confessió i de la
Direcció». — JOAQUIM MANYÀ.

LAS BEND1TAS ALMAS DEL PURGATORIO, por el Dr. D. Pablo Guillermo
Von Keppler, ex-Obispo de Ruttenburgo. — Traducció de la vuitena edició
alemanya pel P. Manuel Carceller, S. J . Pròleg del Dr. Francesc Xavier
Irastorza, Bisbe d'Oriola.
Al capdavall de tota la vida cristiana, el que més importa és assegurar la
nostra destinació final en l'altra vida i l'ajut necessari que comporta el dogma
de la Comunió dels Sants. Les ànimes de l'Església purgant un dia aniran al
Cel, i si han estat ajudades per les indulgències que nosaltres hem guanyat per
a elles i pels sufragis en la Missa, es recordaran de nosaltres i pregaran Déu
per la nostra salvació. Amb això està dita la importància d'aquest preciós llibre
que l'editorial Razón y Fe, de Madrid, ens ha enviat curosament enquadernada.
Té unes dues-centes pàgines de prosa densa. És, però, un llibre per als predicadors de novenaris d'ànimes, que hi trobaran esgotada tota la matèria del
dogma consolador del Purgatori.
Hem de dir que, llegint-lo, hom no endevina que és traduït de l'alemany,
defecte que sovinteja en molts llibres d'aquesta mena. — JOAQUIM MANYÀ.

LES BENAURANCES, pel P. Bru d'ít/ualada, O. M. Cap. Pròleg del Dr. Joan
Lladó, Canonge Magistral de Vic.
La sempiterna discussió entre els filòsofs hedonistes, que posen la felicitat
en el plaer, i els deontologistes, que la posen en el deure, la resolgué Jesús
sense proposar-se cap qüestió filosòfica en ei sermó de la muntanya, formulant
la síntesi de la uirtut en les vuit benaurances o felicitats.
És tan gran la importància de les benaurances, que Bougaud pogué dir que
si a l'Evangeli no hi hagués res més, n'hi hauria prou per a proclamar-lo diví.
Cadascun dels benaurats ho és perquè ha renunciat a alguna cosa. Són les
benaurances la dignificació de la pobresa, i Qui millor, doncs, per a sentir-la
i dir-la, que un deixeble del P. S. Francesc?
El P. Bru d'Igualada ho ha sabut fer amb una gran solidesa, unció, tria de
textos de la Sagrada Escriptura i Sants Pares i escriptors eclesiàstics de fama:
però sobretot amb molt fina adaptació a les realitats de la vida present.
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El Dr. Lladó, parlant de la utilitat del llibre del P. Bru d'Igualada, en el
pròleg, diu que el món és un immens hospital; car tots patim, perquè a tots
manca alguna cosa, material o espiritual, i recordant uns versos de Mn. Melendres en la seva «Ruta il·luminada» diu que el qui practica les benaurances
sempre pot dir: Ben estreta dins la mà — tinc la flor de l'esperança. — JOAQUIM
MANYÀ.

ANTILAICISMO, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Isidro Gomà y Tomàs.
Arzobispo de Toledo, Primado de las Espanas. — Dos volúmenes. Editor:
R. Casulleras, Claris, 19, Barcelona.
Entre els moderns escriptors d'Espanya i de fora d'Espanya, és prou conegut
el Dr. Gomà. Els llibres que va publicant no poden mancar en les cases dels
catòlics de sòlida cultura, i sobretot no poden mancar en les llibreries dels
capellans, on són tan necessaris com el Protestantisme, de Balmes, si es tracta
dels dos llibres que avui volem recensionar, titulats Antilaicismo, puix que són
una defensa del Cristianisme d'Espanya des del temps en què el primer Govern
de la República volgué implantar el laïcisme.
Amb atenta sol·licitud pastoral, l'Arquebisbe toledà, a cada llei laica que
sortia, instruïa el poble amb la veritable doctrina cristiana sobre aquell punt.
A cada cosa que queia, no mancava la pastoral densa i atuïdora sobre la matèria: el pa dels sacerdots, les esglésies i seminaris, la llibertat dels Ordres
religiosos, la supressió de la Companyia de Jesús, la santedat del matrimoni,
els drets dels pares en l'educació de llurs fills, el Catecisme i el Crist de les
escoles, els cementiris, la llibertat ciutadana del culte, etc. Una sèrie de monografies que analitzen els aspectes principals del laïcisme i un testimoniatge dels
dies de congoixa que han viscut l'Església d'Espanya i els seus fills i que
il·luminen molts problemes de ia vida cristiana. Els estudis sobre l'Església, el
Papat, l'educació, l'Estat, la família, etc, són un bell complement d'aquests dos
volums tan destacats en la moderna bibliografia catòlica.
El laïcisme, com diu en el pròleg del primer volum el Dr. Gomà, no és un
sistema filosòfic, ni àdhuc una doctrina: és una persecució peculiar del Cristianisme. Jamai en cap altra religió no s'ha proposat una separació entre els
destins de l'home i la llei de Déu. En el paganisme no hi hagué laïcisme: hi
havia lluita de religions i de déus. Un ídol, un monstre, un emperador, un
«tòtema feien de Déu; però mai no suprimien Déu, que és el que intenta el
laïcisme. I és que aquelles religions no influïen en la vida social de l'home
com el Cristianisme ho té en l'essència, perquè fa viure en cristià.
Podria semblar desplaçat el formidable discurs pronunciat a Buenos Aires
el dia de la Festa de la Raça, però, llegit, es veu ben clar com és de fecund
l'esperit catòlic que transformà el Nou Món en un segle i que pot ésser contraposat a la seca esterilitat del nostre laïcisme. Aquest discurs és l'esperit de la
raça i palesa com és d'anti-nacional el laïcisme.
Que les matèries tractades hi són esgotades, que res més clar i més sòlid
no es pot ja dir sobre la matèria, ja no cal dir-ho tractant-se d'una obra del
Dr. Gomà. — CARLES CABDÒ, prev.
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UNA CONCLUSIÓ TEOLÒGICA A L'ENQUESTA SOBRE LES RAONS ACTUALS DE LA DESCREENÇA,

per M.-J. Congar, O. P., a «La Vie inteUectuelle», de «Les Editions du Cerf».
a Juvisy (Seine-et Oise). 25 de juliol del 1935. (Trad. L. B. i P.)
Propòsit. — Heus aci un teòleg que, després d'un estudi atent de les respostes
de l'enquesta, vol proposar algunes reflexions i treure algunes conseqüències.
Aquestes conclusions, per bé que prenen un aire de judici, no és sense reserva
ni sense desconfiança d'un hom mateix que hom les expressa: preguem per endavant que ningú no hi vegi cap menysestimació de la tasca dels nostres avantpassats o dels nostres germans cristians.
No es tracta aci de cercar les raons de la descreença en general; la descreença és de tots els temps i de tots els països, i sens dubte les causes de sempre
que responen a la generalitat del fet són les més profundes (tals com mancança de l'home a la gràcia de Déu, apegament a les coses sensibles, la mateixa
condició del Cristianisme que serà sempre la religió de la Veritat crucificada...).
L'enquesta era a base d'un fet fora de qüestió, és a dir: un estat de descreença
generalitzat, que suposa causes alhora específiques i generals: generals en el
sentit que un fenomen d'aquesta amplària i d'aquesta constància prové de causes
comunes, collectives, que ultrapassen els casos purament personals; específiques
en tant que es tracta de causes pròpies de la descreença contemporània. En fi,
les nostres conclusions, d'una manera immediata i total, no es refereixen més
que a França.
No direm aci tot allò que hi hauria a dir; la fe, per la seva naturalesa mateixa, posa en joc tot de nosaltres, del nostre medi, de la nostra història; i la
descreença igualment. Per altra banda seria fora de lloc reprendre tot el que
ha estat dit en l'enquesta, sovint amb justesa i profunditat A tot tirar podeu
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esperar una represa de les idees que, com a més fonamentals, han estat expressades més freqüentment; en particular, el que anem a dir de la fe i de les condicions derivades per al creient del món actual confirmarà el fet. posat de
relleu tantes vegades en l'enquesta, del caràcter molt amplament social dels
motius de la descreença.
Aquest caràcter social no sols de la descreença d'ara, ans de les seves causes
i dels seus orígens, sembla realment una de les dades dominants de l'enquesta,
a retenir. Si hom no té fe, és que el «medi» la treu, és que hom ha entrat en un
ordre de valors que, lluny de cridar-la, l'exclou; és que el progrés n'ha fet
justícia, és, en fi, que l'actitud de l'Església a l'esguard de la vida moderna i de
les realitats socials o polítiques ha posat fora de qüestió la possibilitat mateixa
de creure...
I
LA FE
Aquest caràcter social de les raons específicament actuals de la descreença
ens sembla atènyer la fe en un dels seus trets més essencials que és la totalitat
(entenem, ací, per fe el moviment real del creient que implica més que la fe
estricta, presa en el seu sentit teològic de virtut de la inteUigència, és a dir, la
fe de què parlem és l'ànima de la religió viscuda). La fe és, per la seva naturalesa, total; neix en nosaltres gràcies a un moviment que ens porta enterament
vers el nostre Tot; tendeix de si a envair tota la vida i , com que les coses es
conserven sota la influència de les causes que les han fet néixer, ella no es
«conserva» i no es desplega sinó en acord vital, en simbiosi amb tota la resta del
nostre jo, de la nostra activitat interior i exterior. El desencolament que existeix entre la fe i la vida ens apar que és, alhora que la raó més especifica de
l'estat actual de descreença, un fet que, en rigor, violenta la naturalesa de la
fe i constitueix per a ella una metzina mortal, el pitjor dels avortius.
L'ARRELAMENT DE LA FE EN L'ÀNIMA HUMANA

Hi ha en cada un de nosaltres un amor absolut del bé, un desig indiscutit, i
que no sabríem negar sense suprimir-nos nosaltres mateixos, de «realitzar-nos»
d'arribar a la felicitat, a la plenitud i a l'acabament de ço que som nosaltres i en
nosaltres portem. Aquest desig radical de felicitat i de perfecció no recolza en
un voler anterior, sinó que s'imposa per ell mateix i és ell qui recolza i dóna
suport a tota la resta. Per a cada un de nosaltres es concreta en un bé real i
existent que esdevé així el nostre «fi darrer», el nostre «Bé Sobirà», el nostre
Bé absolut, el terme de tot el que podem cercar i fer; és ell qui lliga la gavella
de tots els nostres desigs, incloent-los tots en si com a casos particulars d'allò
que ell implicava per endavant; és la rel darrera de tota l'esponera de ço que
podem amar. cercar i fer, sense la qual res de tot això no tindria moviment i
vida. Subordinats tots els nostres afanys i les nostres realitzacions, ell fa la unitat dinàmica de la nostra vida, l i dóna el seu sentit, fent un tot vivent organitzat
i animat per una idea i , per això, l'assumeix tota entera, reinvindicant damunt
la totalitat de la meva vida l'hegemonia d'un Principi.
La fe. i d'antuvi la voluntat o la intenció de creure, s'arrelen immediatament
en aquest voler profund de felicitat i de perfecció. En efecte, Déu-revelat es
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proposa a la nostra fe presentant-se a una ànima en desig de felicitat i en afany
d'orientar-se vers el seu f i darrer, com essent Ell aquesta felicitat mateixa i
aquest fi. I si aquesta proposició troba acolliment en nosaltres, d'un cop tot el
dinamisme d'aquesta embranzida sobirana vers el nostre Bé absolut i el nostre
Tot ve a gonflar amb la seva saba el moviment que em duu a creure; el meu
accés a la fe, terme concret de la disposició general en què sóc d'emprar els
mitjans necessaris, siguin quins siguin, per a realitzar el meu desti, s'opera així
sota la pressió del desig del meu Bé absolut al qual jo he reconegut conforme
el Déu de la revelació cristiana (La «credibilitat» és, a l'esguard de les exigències normals de la raó humana, la garantia critica del pas de la disposició general de prendre els mitjans necessaris per tal realitzar el meu desti, a la decisió
d'abraçar la fe cristiana). Escollir la fe cristiana, per mi, és escollir de realitzarme dins de Crist. Així la fe, per la seva naturalesa, és arrelada en el dinamisme
més profund que, dominant i unificant la totalitat de la meva existència, em fa
adherir d'una vegada a ço que és per a mi el Tot, el meu Tot, el Bé que m'assadolla, que em fa beat, total i darrer.
LES EXIGÈNCIES TOTALITÀRIES DE LA FE

Latmosfera pròpia de la fe és la totalitat. Nascuda del moviment a fons que
em duu vers el meu Tot, és també, de si, totalitària; exigeix, per a donar-li
sentit i figura, el tot de ço que hi ha en l'home, la totalitat de l'humà.
L'ordre de la fe és una cosa de total i d'absolut. No ens trobem davant d'una
nova possibilitat entre les altres possibilitats d'especulació, d'una veritat entre
totes aquelles que van bç per a amoblar un esperit curiós i badoc; «es tracta
de nosaltres i del nostre tot>, diu Pascal; es tracta de la realització definitiva
de la meva personalitat més profunda, car ço que m'és proposat en la fe no
és un coneixement nou sobre un inconegut, sinó El Bé-veritat, la Veritat-fi:
i, doncs, un bé veritablement total, la veritat que ha de prendre'm tot sencer
per a realitzar-me i acaramullar-me plenament. Creure no és afegir poques o
moltes idees a les que hom ja tenia, sinó esdevenir un home nou: «Creure no
és una empresa com una altra, un qualificatiu de més aplicant-se al mateix
individu, no: en llançar-se a creure, l'home mateix esdevé un altre» (Kierkegaard).
No és endebades que es parla de conuersió; la fe aporta un renovellament
que marca, en el pla psicològic i moral, l'adopció d'una nova escala de valors,
i, en el pla més profund de l'ésser, la necesitat d'una gràcia, un do absolutament
novell i absolutament diví («Oportet nasci denuo»); aquesta creació d'un home
nou és completament neta en les conversions; hi ha també alguna cosa d'això
en aquesta mena de conversió o revalorització de la fe que és una vocació religiosa; però l'home nou existeix igualment en aquells que han rebut de temps
una educació cristiana; ara que en ells, com que són acceptades sense contradicció, les reivindicacions totalitàries de la fe no són tan conscients, a menys que
una crisi no n'avivi o no n'actualitzi el sentiment
De tota manera, creure vol dir posar no en alguna part de la seva vida, enmig
de la resta, un element nou, sinó al principi mateix de la seva vida. al davant
de tota la resta, l'hegemonia del Déu cristià, amb l'atracció sobirana de ço que
jo confesso que és el meu Bé absolut. Creure és donar a la totatlltat de la nos-
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tia personalitat i de les nostres activitats un sentit, i , doncs, una unitat, és
il·luminar tots els meus camins amb la llum de Déu, és veure i jutjar totes coses
amb aquests ulls nous que Déu planta en la nostra ànima, els ulls d'ell, els seus
propis ulls que empelta en plena carn humana per tal que, íills de Déu, cridats
a viure la seva vida, vegem i jutgem totes coses quasi oculo Dei, com ell mateix
les veu i les jutja.
Caràcter total de la fe. Quan l'ull és pur, l'home enter és lúcid. De cop, tot
pren valor i sentit: no sols la nostra existència, a qui la fe dóna el seu rostre
veritable, ans el món, que participa en la nostra destinació i encamina, ell també, cap al terme... Res ja no serà per mi com era abans que la fe em prengués;
ara jo he obert la meva ànima, no sóc jo, és un altre l'amo dels meus destins,
ho he fiat tot a la seva paraula, com els Apòstols; ara m'envairà tot sencer,
guiarà les meves activitats. Quan al matí em desperto, ell es desperta en mi
amb mi, car ell és jo com jo mateix; me'n vaig a treballar, ell hi va amb m i ;
en els meus pensaments, en els meus desigs, en la meva vida personal (si me'n
resta una que no sigui també la seva), en la meva vida de relació, en les meves
realitzacions de tota mena, ell hi és, íntim i present, vida immanent de la meva
vida, direcció dels meus moviments, llum interior del meu esguard, ànima de
les meves eleccions, inspiració dels meus esforços.
No hi ha res de la meva vida d'home que no sigui aixi envaït i transformat,
car no es pot concebre la fe sense les activitats de la fe; per la seva naturalesa,
ella és un principi total, com l'ànima, i on ella és present organitza tota la matèria humana a la seva imatge; per ella la humanitat i el món mateix tindran
la imatge de Déu, i esdevindran Cos místic i Església.
La lògica és, doncs, que la fe no romangui a l'estat de convicció secreta (hi
ha una pàgina terrible a l'Evangeli que es refereix a aquest cas, és la del talent
amagat en terra), sinó que irradiï, que es faci el seu cercle, que s'expressi, com
l'home mateix, en paraules, en cant, en bellesa, que reguli les relacions socials
i afaiçoni les institucions. Com la lògica de la «visió» on s'esvanirà la fe seran
«el cel nou i la terra nova», la lògica de la fe és la instauració, en la manera
que això és possible, d'un ordre de cristianitat, i la creació d'una cultura cristiana. Crístianitat i cultura cristiana en les quals tot l'humà es troba assumit
i transfigurat, on tot el que era simplement de l'home esdevé de Crist, en Crist,
de Déu, a fi que en totes les coses Déu trobi glòria.
Aixi, al caràcter total de l'atractiu que determina el dinamisme de la fe respon, en l'ordre de les activitats de la fe, la instauració d'un ordre de vida, d'un
tot homogeni a la fe. Quan això es realitza hi ha, en una manera sempre imperfecta i precària, restauració de l'acord que existia, en l'estat d'innocència, entre
la vida espiritual o divina de l'home i el conjunt de les seves activitats humanes: intel·lectuals, voluntàries, artístiques, socials. Adam era revestit de la
glòria de Déu com d'un vestit que expressava perfectament i consumava la seva
dignitat de fill de Déu; un estat de cristianitat i de cultura cristiana normalment ha d'embolcallar la fe com un vestit: una cosa afegida, però, que dóna
expressió (hom el «fa» a la seva mida, a la seva imatge) i que completa.
Una tal restauració, anotem-ho, no serà mai perfecta; és real (no és solament una promesa), però no serà mai realitzada ací baix, sinó d'una manera
inestable, imperfecta i precària. Si tot, de dret, és de Crist, no tot l i és, de fet,
submís; ens trobem en l'ordre de la caiguda i del rescat, en què totes les coses
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són salvades «com a través del foc» i per un salvador que és Déu crucificat. La
lògica de la creu. que respon a la del pecat, fa que les prerrogatives glorioses
de Jesucrist siguin subordinades a la seva funció sacerdotal de Salvador crucificat;
tot pertany a Jesucrist-Rei, però no tot se sotmet a Jesucrist-Sacerdot. En aquest
món hi haurà sempre un cert desencaix entre l'ordre de la salvació, el Cos místic, i la seva realització visible, l'Església jeràrquica; en aquest món, el misteri
de la salvació, que enclou el de la fe, no tindrà mai la seva plena visibilitat, la
qual només pot ésser perfecta en la glòria; el regne de Déu comença en les
nostres ànimes i àdhuc en la carn i en l'univers dit material, però el seu reiolme
no és constituït plenament: l'Església, militant i redemptora ací baix, no serà
gloriosa i triomfant més que al retorn del Fill de l'home, del qual voldria avançar la vinguda la fervor de la seva pregària («l'Esperit i l'Esposa diuen: Veniu !»)
La restauració de totes les coses mentrestant ja és realment començada, de
manera que el regne de Déu comporta sempre una anticipació del seu reialme,
i el cristianisme, on existeix, floreix sempre en cristianitat. En la mida en què
la fe ha arribat a fer el seu cercle i la seva expressió, àdhuc de les realitats
socials i culturals que constitueixen el «tot», el medi nodridor de la vida humana,
amb el mateix moviment jo realitzaré la meva fe i em realitzaré com a home:
la fe es nodreix, com un fill en la seva mare, de la mateixa palpitació que
ritma la vida humana.

LA CREU I L'HUMANISME CRISTIÀ, per Pau! Doncoeur, d'«Etudes», de París,
número de 5 de gener del 1935. — Trad. I de M.
El 4 d'abril últim, dimecres de Pasqua, rebent els diversos milers de Scouts
i de Guies de França vinguts a dir-li llur amor filial, el Papa els respongué
amb paraules que ells van anotar amb cura.
Sancionant l'ortodòxia de llurs doctrines i de llurs mètodes, Pius Xlè féu
convergir la doble Uiçó del Jubileu de Sant Joan Bosco vers aquesta gràcia
on ell veia «tot l'objecte, tota la finalitat» de l'obra del Redemptor i l'essència
de la santedat: «La vida cristiana viscuda amb sobreabundància, segons la
paraula que EU va dir uí tïiíam habeaní et abundanfius habeant, que les ànimes
tinguin vida, vida abundant».
Després, manifestament emocionat per l'espectacle d'aquella joventut les
aclamacions de la qual es feien més i més entusiastes, va precisar: «Vida abundant, com vosaltres la viviu en tota la significació de la paraula, vosaltres que
us complaeu tant a uiure aquesta vida d'una poderosa respiració, àdhuc físicament parlant, però més encara moralment, espiritualment parlant. Heu-vos aci
verament en el camí, el camí real del Redemptor. Ell vol, ell desitja que la vida
cristiana sigui viscuda precisament com vosaltres la voleu viure, com vosaltres
us prepareu a viure-la amb abundància, amb la més gran abundància (1).
Hom imagina l'emoció provocada en els joves cristians per tal llenguatge.
(1) Text estenografiat publicat en Le Chef, òrgan oficial dels S. D. F., 15
maig 1934, p. 257.
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En venir l'autoritat pontifical, pels llavis d'un Papa (alpinista, és veritat), a
autoritzar llurs aspiracions a una vida de ple aire més encara moral i espiritual
que físic, amb quina alegria veieu obrir-se aquest bell camí que el Crist mateix
els assenyalava!
Després, de què s'estranyarà ningú si rebutgen l'asfíxia física i moral d'una
vida burgesa; si les vocacions més generoses es multipliquen en llurs rengles;
si el dessabor d'una moral negativa gls fa ambicionar un altre cristianisme que
un conformisme mediocre en l'enuig de les pràctiques mesquines; si un règim
de perpètua malfiança, de correcció sense joia, de timideses sense franquesa,
els és, com a temperaments fogosos, insuficient i pròpiament intolerable; si es
senten per ell avilits, si no poden creure que Déu. el Déu de tot esplendor,
trobi la seva glòria en ofrenes servils? Se'ls havia dit que era tan joiosa la
casa del Pare i del Fill!
Estic lluny d'espantar-me d'aquest «Cant a la vida». No penso que un sol
mot hagi d'ésser-ne esborrat. Tant més convençut estic que per assegurar-ne
la justesa, importa de definir amb exactitud el que pressuposa: la doctrina
cristiana de la Creu i recordar les conseqüències que comporta: la disciplina de
la cruci/irió del cristià.
Si he esmentat aquí el scoutisme no és pas per a reconèixer-li un monopoli.
Tot al més, encarna als nostres ulls una tendència comuna a molts i que es
generalitza cada dia. Si els advertiments que segueixen s'adrecen més formalment als Routiers i als Guies, la raó n'és que. coneixent-los millor, puc discernir
les febleses i les forces; parlar-los amb confiança un llenguatge sever com a
fills. Els joves cristians que els volten prendran en aquestes paraules allò que
estimaran convenir-los.
El que el Papa aprova no és, doncs, discutit. Podem reconèixer en aquesta
religió, en aquesta vida d'ampla respiració, l'acceptació joiosa de la creació,
l'expandiment de la vida fins a l'esplendor que l'scoutisme catòlic visa i persegueix. Però com més ampla gosem fer aquesta acceptació, més apareixerà que
únicament la doctrina cristiana de la Creu, unida a la disciplina del renunciament, tals com tan intrèpidament l'Església catòlica les manté, basten a assegurar aquesta alta i jovenívola ambició.
L — L'Antinòmia fundamental de l'Humanisme CTisfid
La qüestió és tan greu que és necessari de remontar-se als principis que
en prejutgen la solució.
I bé. Sant Pau ens ho ha fet saber amb força. El punt crucial on es juguen
els destins humans es marca al Calvari, cruïlla de tots els nostres camins terrestres.
Però quina angoixa per a l'home que vol fer d'aquesta fórmula una veritat
viscuda! La Creu del Crist és el glavi aportat per ell, del qual ell mateix deia
que faria esclatar la guerra, que separaria el fill del seu pare, la filla de la
seva mare, la nora de la seva sogra; i l'home tindrà per enemics la gent de
casa seva» (Sant Mateu, X, 34). Des d'aquesta paraula, la intellgència i el cor
de l'home ja no poden conèixer el repòs. Estan treballats per una antinòmia
despiadada. D'una part, la vida canta un reclam salvatge i obre els esplèndids

LLIBRES & FEVISTES

527

horitzons d'aquesta terra. D'altra part, la veu que trona entre el núvol crida
penitència i mort; i les cendres plouen sobre les ciutats en festa.
Els més violents conflictes que turmenten el món no tenen altre origen. En
el seu darrer fons, la revolució comunista és un refús de la Creu i una promesa universal de benestar. Els problemes espirituals que divideixen els doctors, educadors, moralistes, ascetes, místics, estan tots comandats per aquesta
incertitud: ion cal plantar la creu en la carn de l'home i en el sòl d'aquest
món? Aquest glavi que dóna la mort, que mata, cal verament dirigir-lo al cor
d'un pobre ésser que amb totes les seves forces demana la vida?
Si hom bé s'ho mira. l'escàndol d'un Jacques Rivière o d'un André Gide és
aquí. I , per consegüent, el viu del problema apologètic, Mauriac l'ha bé prou
sentit entre Souffrances et Bonheur du Chrétien o entre Dieu eí Mammon. El
més greu dels dissentiments sobre l'educació no consisteix en res més: educació
nova de l'espontaneïtat instintiva o disciplina dc combat. Quant a les orientacions — al cor mateix del Cristianisme — dels «moviments» de joventut en cisma o en relacions delicades amb les «obres» de preservació, s'expliquen per
una impaciència del voler viure.
Mors eí Vita duello conflixere mirando...
No es tractarà pròpiament aquí més que d'aquest darrer problema, l'únic
del qual una experiència de vint anys permeti de parlar amb coneixement de
causa. Precisarem els elements del conflicte i veurem per què i com no s'ha
de dubtar a enfonsar el glavi del Crist en el cor de la vida.
El gust de la vida, «cant del món», dirà Giono.
No vull escriure: el gust modern de la vida. Perquè com més hom estén la
mirada, més hom descobreix que el «modern», si té alguna realitat humana, és
de tots els temps. No perquè al nostre voltant hom parli d'un valor, cal creure
que els antics l'han ignorat.
Els temperaments forts, les naturaleses joves han tingut sempre el gust de
la vida. perquè el raquitisme ha amenaçat tots els temps. Però en fi som. com
ho era Molière, modern, ja que som la gent d'avui i vivim enmig d'ella.
Res de sorprenent, res d'estrany hi ha. per consegüent, en aquest gust de la vida,
de la plenitud, i . doncs, de l'aventura i del risc que es produeix al nostre entorn.
Sense comparar-lo. cal acceptar-lo com un fet.
Aquí esclata l'escàndol de la Creu. Jacques Rivière, en la seva correspondència amb Claudel, no és més que un dels testimonis al qual milers d'altres
s'assemblen: d'una part. el cristianisme l i repugna, perquè és una disciplina de
renunciament. i d'altra part, el paganisme estoic el repelleix, perquè és, als
seus ulls, tot mediocritat.
Únic! Heus ací el mot terrible que més m'espanta en el Cristianisme, contra
el qual tot jo em revolto. Oh! jo vull creure que aquesta doctrina... sigui veritat.
Però, per què... l'única veritat?... iPer què refusar la meva ànima a tantes altres
belleses? Vós em dieu: «Hi ha moltes coses que us semblen infinitament dolces
o terriblement desitjables, a les quals haveu de renunciar.» Sí, i és d'això que
estic abatut... Penseu que sóc aquell pel qual cada bellesa és una sufocació... una
plenitud aclaparadora. Em condemneu a una reducció que és una mort. més que
la iniciació a la veritable vida» (2). I més lluny: «No puc, no puc ésser cristià...
perquè no puc ésser això i no allò» (3).
(2) Corrcspondance, p. 36-39.
(3) Ibtd, p. 84.
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«El perfecte i integral desenvolupament de nosaltres mateixos», heus aci el
primer i únic manament. J. Rivière expressa des del més vulgar al més refinat
tot el que tots els seus germans oposen al cristianisme, i Què hi ha que sigui
menys modern que aquest refús?
Altrament, l'antiga saviesa pagana, tal com l i és apareguda, l i inspira repulsió. Sentiment subtil que sols experimenten els temperaments més coratjosos.
Dos anys després de les cartes precedents, J. Rivière escriu a Claudel:
He estat conduït a estudiar una mica els estoics, i he adquirit amb aquest
contacte un veritable odi d'aquesta moral de covardia <4). No hi hauria de què
indignar-se si la seva influència hagués cessat completament d'actuar. Però trobo
a cada instant en les nostres apreciacions la supervivència dels valors que inventà. Tinc horror a la impassibilitat; i , amb tot. és per a molts la suprema
virtut. Aquesta faisó d'estalviar, de reduir les seves despeses passionals fins a
la inanició, aquest refús d'acomplir-se. de destruir-se. aquest orgull de conservar-se intacte i isolat. Tot això m'és odiós... Tota aquesta consumació la crec
vana; no penso que serveixi a ningú; però no dubto davant d'ella i malverso,
com si cregués en les compensacions eternes. És, en el fons. aquesta moral de
l'acompliment, de la destrucció que m'ha seduït tant en aquests drames, sobretot
en Partage du Midi. És en això que em sentia catòlic: perquè és essencialment
catòlic, veritat? (5).
J. Rivière ens porta a una anticipació que ens introdueix al cor de la nostra
solució. Prenguem nota, almenys, d'aquesta seguretat. Continua:
El meu amor ha acabat d'iUuminar-me aquesta necessitat en mi de deperir.
Abans, creia encara possible un arranjament subtil de la meva vida que em
preservés de la vida... He comprès després com m'era impossible i insuficient.
Mai no podré acomplir-me si no és destruint-me incessantment.
J. Rivière arriba al llindar del catolicisme. Tardarà quatre anys a passar-lo.
Claudel l i responia plenament d'acord:
El que trobo de baixesa en tots els savis de l'antiguitat, el que em feia intolerables les versions del Selecfae, és la teoria de la moderació en els sentiments
i les passions. L'ideal de la saviesa entre els grecs i llurs seguidors, per exemple
Epictet, és una vida terrejant i mediocre. En el fons, això no és instintiu i humà.
És això el que durant molt de temps m'ha impedit de comprendre la teoria del
Meson d'Aristòtil sobre la qual descansa, tot i això, tota la teoria moral (6).
Les línies que segueixen són capitals. Expressen no solament la idea mestra
de Paul Claudel, sinó la de Péguy, sinó la de Chesterton al qua les refereix
aquí. És la idea cardinal de la nostra generació. Està en el centre de l'Evangeli. Està en el centre de tot sistema filosòfic realista, perquè toca el cor de la
realitat.
L'ha descoberta en Chesterton, tal com ho insinua? Segurament que no.
Claudel, catòlic, no ha pensat mai d'altra manera. Mes deixem-lo resumir admirablement Orthodoxy;
Darrerament, escriu Claudel a J. Rivière, he trobat a propòsit d'això unes
pàgines plenes de mèrit i d'enginy en un escriptor fantasiós anglès (G. K. Chesterton). Demostra que la veritat cristiana difereix de totes les doctrines en això
que fa consistir la saviesa, no en una certa neutralitat mediocre (7), sinó en
sentinients d'aparença contradictòria portats a llur grau extrem d'intensiíaf
(alegria i penitència, orgull i humilitat, amor i renunciament. etc). L'home,
(4) No he de justificar ni discutir J. Rivière; addueixo un testimoni sense
haver de completar-lo.
(5) Ibid, p. 183-184.
(6) Es podrien precisar o discutir aquests aspectes de síntesi una mica ràpida,
però aquest no és el lloc.
(7) «Menyspreo, escriu André Gide, amb tot el meu cor aquesta mena de
saviesa a la qual hom no arriba més que per refredament o lassitud.» (Pagès de
Journal, 58.)
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com clavat en una creu, sofreix la seva tensió, la seva extensió extrema en tots
sentits És l'aplicació en el terreny moral d'aquella íeoria de les «Veritats perpendiculars» que em crec haver-vos formulat fa temps. Quantum potes, tantum
aude. És la gran divisa de l'art i de la civilització cristiana; és això el que ha
fet de l'Europa altra cosa que aquest estúpid «Imperi del terme mitjà» (8).
El millor de Claudel està en aquesta pàgina que expressa tan justament l'antinòmia essencial a tota pedagogia, a tota filosofia de l'home.
L'error més perniciós del nominalisme heretat d'un Guillaume Occam és
aquesta falsa claror d'homogenisme de què està viciat un corrent del pensament
modem. EI logicisme sofístic ens ensenya que per a ésser lliure cal deslliurar-se
de les lleis, que per a ésser ric, cal ésser conservador, que per afavorir l'individu, cal destruir la família, que per a ésser un espiritual, cal deixar d'ésser un
animal. Vanament Pascal havia advertit a aquests simplistes que, per a l'home,
fer l'àngel era per una compensació intolerable fer la bèstia. Aixf, Spinoza
oposava la llibertat que esclavitza a la llei que deslliura.
És amb aquest sistema que hom ha arruïnat l'humanisme cristià, els uns
deprimint el cos per a fer triomfar l'esperit, els altres per a salvar el cos,
menyspreant l'esperit.
El tomisme, fidel a l'aristotelisme en la seva teoria metafísica de l'acte i de
la potència, pot estar segur de convergir amb totes les filosofies realistes; el
mateix que està latent sota tots els sistemes pedagògics, morals, espirituals o
polítics que penetren a fons en la realitat. Per ell se'ns posa en guarda contra
les falses savieses que consisteixen a escatimar, a escamotejar en tots dos sentits
sota el pretext que, la virtut, segons Aristòtil, estant en el just mig, no s'ha
d'anar ni massa a la dreta ni massa a l'esquerra. Així triomfa la mediocritat,
entre els dos excessos! diu. D'aquí procedeixen els raquitismes i els ordres
enganyosos. Es tem la llibertat i es tem l'autoritat en l'Estat. Es tem la intelligència i es tem la mística. Es tem la bellesa i es tem la mort. Es tem la joia
i es tem la sang. Es tem la suavitat i es tem la força. Així hom creu haver
assegurat l'ordre si s'han reduït les potències vitals. Així una educació cristiana
burgesa es malfia igualment de la naturalesa, aquesta energia salvatge, i de la
gràcia, aquesta energia divina. L'Evangeli, sí, certament, però moderat pel bon
sentit. La vida, sí, sens dubte, però purificada dels seus ferments. Figureu-vos!
Si aquest cristià s'esqueia a creure en les beatituds. com el P. de Foucauld, o a
creure en «la glòria de la terra», com Termier!
Amb un tal règim, hom fa el món modem i és cosa absolutament distinta
d'una cristiandat; hom fa «l'Imperi del Mig».
Una cristiandat és una creació vigorosa posada en creu. L'antinòmia sobre
la qual reposa el nostre humanisme cristià és: El que perd la seva ànima, la
satoarà.
I I . — La Disciplina de l'Humanisme cristià
Sobre aquesta doctrina audaciosa que el catolicisme oposa a tots els puritanismes, a tots els liberalismes, pot construir-se una vida cristiana d'ampla respiració física, moral i espiritual. Sobre aquesta sola doctrina el scoutisme pot
assentar les seves ambicions.
(8) Correspondance, p. 187.
24
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Perquè si de les altures critiques de la conversió davallem als plans més
tranquils de la vida quotidiana, els aíirts i les repugnàncies ens apareixeran d'igual naturalesa.
Quan la sang corre un xic viva en llurs venes, els joves cristians, que no
discuteixen la fidelitat al Crist. refusen categòricament de complaure's en morals negatives, en religions de l'enuig. A penes sortits de l'adolescència, deixen
esclatar l'ebullició de llur intel·ligència i de llur cor. Cerquen amb angoixa,
parlo dels més cristians, un camí que els faci accedir a les difícils regions promeses a llur coratge. Un gust viril de la conquesta, del triomf, els porta als
esforços tenaços que tan sols la seva edat pot oferir. Construeixen llavors el
somni interior del qual una vida feliç serà la realització parcial.
Tot llur ésser de vint anys està meravellat de si mateix, com ho està de
l'univers que descobreix. Cos i ànima colpegen fortament les parets que els
tenien reclosos. Llur personalitat els encanta. Adquireixen espontàniament un
sentiment de noble dignitat que els fa ambicionar la confiança d'aquells qui
els acabdillen. L'honor adquireix el seu preu a llurs ulls. Es senten responsables.
Frisen per demostrar que son capaços de conduir-se per si sols. El saber que
fa caure els grans murs de llur infància els mostra un món intel·ligible, dominable. L'afronten amb joia. Posats a part els dèbils, el cor en la seva plena forma,
com una cavalcadura de raça té fam de llançar-se. Els més nobles d'entre
ells estan encara més àvids de servir, de socórrer, d'estimar que de manar. És
a aquesta edat que la crida del Crist encanta llur generositat i opten en seguiment seu sense cap tardança per les aventures que fan por a llurs pares, tot
i que siguin cristians.
Entre altres moviments estrangers, el scoutisme catòlic, sota la forma adulta,
la Ruta, ha respost amb magnificència a aquesta impaciència dels joves cristians. D'això mateix la paraula de Pius Xlè, en llur audiència del 4 d'abril,
ha sancionat l'ortodòxia.
! bé, com més hom coneix i practica el scoutisme, hom queda més convençut
que aquest no pot prosperar més que sobre un terreny de cristianisme fervent.
Com més hom coneix i practica la Ruto, més veu amb certitud que aquesta no
pot expandir-se amb seguretat sense un cristianisme integral, més precisament:
sense un catolicisme de plena sava, és a dir. sense la dogmàtica integral del
catolicisme, sense el socors constant dels sagraments, sense l'acció poderosa del
sacerdoci. El poc que conec de la Ruta dels nostres germans protestants o
«laics», per bell sigui, confirma aquesta assegurança.
Perquè l'home està fet de tal manera, tant el musulmà com el taoista 1 el
cristià, que no realitza la plenitud del seu ésser més que deslliurant-se del pecat;
la creu l i és necessària per a salvar-lo d'ell mateix i de les forces enemigues.
Per això, l i importa tant al jove cristià «activista», com es diu a Alemanya,
d'endinsar-se en ple clima de la gràcia, l'únic on s'expandeix avui la naturalesa.
Doctrinalment, 11 cal assentar la seva embranzida sobre una base ampla i
sòlida. Ni el filosofisme rousseaunià, nl el sentimentalisme romàntic, nl el materialisme naturista, no són el sosteniment d'un humanisme segur, teories incompletes, falses per consegüent, 1, a la curta més que a la llarga, decebents.
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L'«evangelismei> (9) mateix, per joiós que sigui el seu missatffc de llibertat i d'amor universal, desconeix els elements necessaris que representen, d'una part, el
pecat dels homes i . d'altra part, la Passió de eJsucrist
Ésser catòlic és precisament creure que posseïm una explicació del món.
Túnica justa, a falta de la qual aniríem a cercar-ne una altr aen altra banda.
Sabem que hi ha una explicació pagana i que no és del tot vulgar. Coneixem
pagans d'ànima pura, d'alta inspiració, dotats d'un viu sentiment del diví, i que,
absolutament estranys, indiferents o hostils al sistema cristià, troben en la natura o en l'amistat una expansió sense barreig que els és coneixença de Déu :
comerç diví. Per què negar el fet i la seva qualitat?
És estrany, amb tot, que el paganisme mateix hagi erigit en doctrina el sentiment que ha tingut de l'amargor insinuada en el cor de les coses més dolces
i que arribar a una certa perfecció de felicitat era una mena d'atemptat que
els déus castigaven. La mitologia grega està plena d'aquest dogma de la gelosia
divina, mala traducció, interpretació falsa d'una experiència indiscutible. EK
pagans tocaven aqui el fons del nostre destí. És per això que els més sensats
d'entre ells. embriagats per un moment per llurs fortunes massa boniques, renunciant a aquestes altures que ultrapassaven la condició humana, professaven
no arribar a la pau, aquest bé durable, sinó per la mediocritat.
La cristiandat posseeix la pau per la Creu. La doctrina catòlica, fundada
en les ensenyances de Sant Pau. elaborada per Sant Tomàs, tenint en consideració totes les dades de l'experiència, la interpreta a la llum de les veritats
revelades. No resol la dificultat renunciant a afrontar-la. Ja que se'ns travessa
aquesta mena de força, de voluntat divina contrària, la salvació no està en
escapar-ne, sinó comprenent el seu joc saludable de lliurar-nos-hi sense reserva. El cristià va a la pau per la totalitat.
La Creu i el que ella significa de disciplines, de renunciaments. d'ascesis.
de morts, no és extrínseca al joc del món. No intervé com una espècie de sistema de compensació solament, de tracte, com si massa felicitat exigís un rescat;
i tampoc com una purgació o una dieta, condicions d'una alegre vida. És més
que això, més Interior sobretot.
La Creu és per a nosaltres la regla, la disciplina mateixa del joc, d'aquest
joc que és la vida, i com ho deia Pius Xlè, més gran vida, vida sobreabundant.
Perquè la vida diu lliurament complet, consumació perpètua de si mateix en
l'acceptació de les forces que treballen l'univers. Quan un arbre arribat a una
certa altura, content del que és, «conservant-se tal com és. es nega a sacrificar
res d'ell, de rebre res del que no és ell. aquest arbre on ja no circula la vida
seria pròpiament un arbre mort. Un arbre que ja no acceptés de consumir-se
quotidianament, per a morir un dia, seria ja, abans de la seva hora, un arbre
mort. Un arbre que, donant la saba als «gourmands» que no duen ni flors ni
fruits, no acceptés la mà que l'esporga, s'hi sostregués massa hàbilment, es
voldria estèril; no coneixeria mai aquesta sobreabundància de vida en què
consisteix la fecunditat.
Així, tomant al nostre jove conqueridor de la terra, veurem millor com la
vida ruda, difícil, on el cos pena francament i accepta els cops. les ferides, els
(9) Hom veu el sentit que donem a aquest mot. És el franciscanisme sense
dogma estil Sabatier.
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riscs, en un mot, la regla del joc. és la condició interior del seu expandiment.
N'hem fet l'experiència. Sabem que. sense una rigorosa ascesi del cos, de la
voluntat, del cor, el somni d'una vida «d'ampla respiració física i moral» és
una mentida perillosa. Hem experimentat que la vida de ruta, per exemple,
requereix una austeritat tant més severa que l'arrencada pretén d'ésser més
audaç. Hem acollit l'esplendor de la creació i estem amarats, cos i ànima, d'aire,
d'aigua i de sol. La muntanya, el bosc. el mar, el cel. les flors i els fruits ens
han ofert una espècie de paradís filial, pur i saborós; l'amistat fraternal, l'aventura, l'exploració, l'esplendor dels països, les riqueses de l'art i de les civilitzacions ens han embriagat, tant més que hi portàvem cors més despullats i més
purs.
Havíem sentit que calia, a aquest fi, entrar francament en un joc de pobresa,
pobresa de diner per l'abandó total a la comunitat dels mitjans personals, pobresa de vida, de llit, de transport, de taula (si se'n pot dir). Breument, renúncia total u les condicions de la vida burgesa.
Un instint just ens conduïa, sense que en posseíssim potser la veritable interpretació. Tota infidelitat, tot abandó, sentíem que comprometien la nostra joia.
Potser no sabíem prou encara quant intrínsecament aquesta ascesi era condició
d'aquesta plenitud.
És per això que ha succeït que alguns se n'han alliberat. La facilitat, el
confort, reintroduïts han pogut semblar-los un camí per a assolir més prompte
el terme esplèndid que perseguien. Ara. quan hi arribaren tot conservant el
terme la seva esplendor, llur cor no en gustava l'alegria, perquè, en realitat,
havien fet trampa. I ja sabem que trampejant, no es pot assolir cap plaer.
Hom pot pujar en auto al Tabor en una hora per les dreceres que pugen de
la plana d'Esdrelon. Però aquell qui es passarà tres dies caminant en la pols
sufocant de les terres àrides, sota el sol ofegador de la plana del Jordà, pujant
després de roca en roca l'alta paret de la muntanya, barrejant l'esforç dels seus
músculs, els batecs del seu cor, el pes de tot el seu cos amb la seva set i la
seva suor. amb el broll de la seva oració vers el Crist que camina davant d'ell
amb Pere. Jaume i Joan. per a instruir-los de la seva pròxima passió, aquest,
quan deixarà caure la motxilla i dominarà amb un esguard el llac de Galilea,
els monts de Moab. el turó de Nazaret. el Carmel i allà al fons els congostos
de Samaria. sentirà que l i puja al cor una plenitud incomunicable, una harmonia espiritual i carnal, una unitat de tot el seu ésser amb la creació, una comunió nova amb el Crist en la seva encarnació temporal.
És en moments d'aquests que hom sap que morir és un acabament (un guany,
deia Sant Pau), perquè és perdre's en la vida intensa de Déu. Si els joves moren
més joiosament que els vells, no en seria la raó que entren més plenament en
el joc de la vida?

* **

La paradoxa essencial en el pensament de Sant Pau que veu en la nostra
mort en el Crist la condició de la nostra vida. resol audaciosament aquest «duel
formidable» de la vida i de la mort que evocàvem. Dux Viíae mortuus regnat
vivus. El vell cant cristià diu magníficament el misteri de la naixença del nou
Adam, I com que ja no hi ha per a nosaltres més plenitud humana que en Ell.
no quedarem sorpresos que tot humanisme cristià no pugui realitzar-se més
que per la Creu.
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EL SOCIALISME RELIGIÓS, pel P. Fan Gesíel, O. P., a «La Vie InteUectuelle»
de 10 de gener del 1935. —Trad. Teresa Perpinyà.
Entre els nous corrents d'idees que s'han revelat dintre del socialisme contemporani, n'hi ha alguns que han suscitat en diversos països d'Europa un veritable interès que no s'explica pas per raó de la importància numèrica dels seus
adherents, sinó per la novetat i l'originalitat de llur doctrina; ens referim a
aquestes diverses tendències que es troben un xic pertot arreu i que hom designa amb el nom bastant vague de socialisme religiós. Són una manifestació
de la necessitat de renovació i de restauració espiritual que es deixa sentir fins
en les fileres del socialisme. Voldríem, doncs, donar una mirada de conjunt
sobre aquestes tendències (1).
L — La religió i el socialisme
i Socialisme religiós! Semblant qualificatiu no deixa de provocar de cop
sobte una estranyesa ben comprensible. Socialisme i religió, ino han estat sempre adversaris irreductibles? El mot històric llançat en 1878 per A. Bebel i dirigit al sacerdot catòlic W. Hohofí no ha cessat d'ésser repetit dintre els dos
camps amb igual convicció: «El socialisme i la religió estan en oposició com
el foc i l'aigua.» Aquesta oposició no ha deixat d'ésser subratllada en els documents oficials provinents de l'autoritat eclesiàstica, en els estudis científics i
en les publicacions apologètiques. Sa Santedat Pius Xlè. tot i fent menció de
les formes mitigades del socialisme actual, no va deixar d'afirmar en l'Encíclica
Quadragesimo Anno la incompatibilitat tradicional entre el catolicisme i el socialisme. «Un bon catòlic no pot ésser al mateix temps un veritable socialista.»
A més, els mateixos fets s'han encarregat de demostrar fins a l'evidència la
justícia d'aquestes afirmacions.
A despit de la fórmula equívoca, i d'altra banda inadmissible, que es troba
per primera vegada en el programa d'Erfurt (1891): «La religió és una qüestió
privada», o bé, com diu Emili Vandervelde, «qüestió de consciència», el fet és
que en tots els països del Continent, el socialisme ha combatut amb aspror totes
les formes de religió i totes les esglésies, siguin les que vulguin.
En la seva literatura i en la seva premsa, en la seva propaganda i en les
seves organitzacions d'obres de joventut, sempre professa una concepció de la
vida que no deixa cap lloc als valors o a les conviccions religioses. Encara més,
sovint els fa una oposició ben oberta. A més, allí on ha pogut exercir la seva
influència sobre la legislació no ha deixat de facilitar la separació de l'Esglèsia
i de l'Estat, d'empényer cap a la laïcització de les institucions públiques, i molt
particularment de l'ensenyament.
A Alemanya i a Àustria, la propaganda de la post-guerra per a la deserció
de l'Església, la «Kirchen-Austritt» i «el lliure pensament proletari», han estat
organitzats gairebé exclusivament pel partit socialista. Els caps de partit, mateix els teòrics que els homes d'acció, han combatut sempre el cristianisme tant
(1) Vegi's particularment la meva tesi doctoral: Het Religieus Socialisme
(388 p. p., Lovaina, 1932).
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com el capitalisme. Hi ha un fet, que per si sol basta per a donar llum sobre
aquesta oposició irreductible entre la religió i el socialisme; el P. Rutten l'ha
observat molt justament pel que es refereix a Bèlgica, però el fet es verifica
igualment arreu del món: al progrés del socialisme en una regió correspon fatalment una disminució de l'esperit religiós i una reculada de l'Església.
Quan s'omple la Casa del Poble, es fa el buit a l'església. La idea del món,
tal com l'havien presentada els socialistes, era la d'un món d'on Déu era totalment absent
Era. com ho digué Sombart, «un món d'on Déu se'n va», «Die Entgottung
der Welt». Així fou com les masses enrolades a la Internacional es trobaren
allunyades de Déu, separades del Crist, talment com es trobava el món pagà en
temps de Sant Pau.
Tots els estudis encaminats a analitzar l'ànima proletària ban revelat aquesta
absència, aquesta mort del sentiment religiós: no he de fer més que recordar
els testimonis de dos pastors protestants a Alemanya: P. Piechowski i G. Dehn
(2), i el del marxista holandès Dr. J. Kruyt (3).
I I . — Les tendències i les causes dei socialisme religiós
Des d'abans de la guerra, però sobretot després, alguns s'han imaginat que
podrien llançar un pont entre el socialisme i la religió. Tot i reconeixent l'antagonisme actual, pretenien d'explicar-lo per mitjà d'una recíproca incomprensió.
En lloc, deien, d'excloure's mútuament, un i altre haurien de procurar unir-se
amb el fi de completar-se. El socialisme conté, encara que inconscientment, alguns valors religiosos, dels quals hauria de prendre consciència per a rejovenirse, aprofundir-se i a reprendre un nou impuls al contacte d'aquesta força superior.
Posseeix en germen una doctrina moral, una escala de valors per la qual
pot enlairar-se fins a satisfer veritablement les més elevades exigències de qualsevol religió i molt especialment del cristianisme. Que faci, doncs, florir o madurar aquests gèrmens i podrà sense esforç suscitar un nou impuls religiós en
la humanitat. L'alliberarà del poder de Satanàs, de l'esclavatge de la matèria i
establirà entre tots els homes un veritable esperit de solidaritat i de fraternitat.
D'aquesta manera, els socialistes s'imaginen que podran unir interiorment el
socialisme i la religió i no temen d'afirmar que un i altra poden treure igualment profit del coneixement de i'íntim lligam que els fa dependents l'un de
l'altra.
D'altra banda, certs factors d'ordre intern i d'ordre extern han afavorit
aquest acostament. Primerament, una certa comunitat d'idees sembla suggerir
la possibilitat d'una reconciliació. El socialisme representa una aspiració envers
la comunitat d'esperits i de cors. Nodreix el desig i l'esperança d'un temps millor. Aquestes idees, per molt diferents que siguin de les concepcions cristianes
tals com la comunió de les ànimes i la salvació dels homes, no deixen per això
12) Aquests dos pastors socialistes van publicar cada un d'ells una enquesta
molt notable sobre el sentiment religiós dins de la classe obrera particularment.
P. PIECHOWSKI Proletorischer Glaube (Berlín, 6.a ed., 1929).
G. DEHN Proletarische Jugend (Berlín. 2.* ed., 1930).
(3) Dr. KHUYT De Onfcerfcelj/fcheid in Nederland, Amsterdam, 1933. Estudi
sociogràfic molt documentat sobre ei fet i les causes de la deserció de les
esglésies.
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de tenir una certa semblança amb aquestes últimes. Els socialistes utopistes
d'abans de 1843 al·legaven ja en favor seu certes analogies d'aquesta mena. Tot
amb tot. Marx, encara que personalment abrusat d'una fam de justícia aspra i
plena de «ressentiment», rebutjava aquestes concepcions utopistes. Establí la
doctrina socialista sobre un concepte de la vida purament racionalista i econòmica, proclamà la primacia de les forces materials dintre de l'evolució de
la història.
Per ell, la realització del seu programa dependria sempre dels valors i de
les potències econòmiques, tals com s'afirmen en la lluita de classes i prenen
un caràcter de necessitat intrínseca i inexorable. En el marxisme no hi havia
lloc per a preocupacions religioses o per als valors d'ordre morat Així es comprèn l aclitud de W. von Ketteler, el vell bisbe de Magúncia que, havent seguit
amb benvolença els començos del moviment obrer del seu país, a la fi de la
seva vida respongué amb un «no» categòric a la pregunta: «Un obrer catòlic,
pot formar part del moviment socialista?»
Tan bon punt Marx hagué fet prevaler la seva doctrina, la ruptura entre la
religió i el socialisme fou completa. A més, la propaganda no deixava el més
minim dubte sobre el caràcter irreligiós i fins antireligiós del seu moviment.
D'altra banda, el socialisme, en aquest primer període, tenia en les prediccions
de Marx una confiança que l i bastava per a poder passar-se de la fe i fins per
a atribuir-se a si mateix el valor i la importància d'una nova religió. En els
seus començos, hi havia com una mena d'ardor religiós en el moviment socialista. Tanmateix, aquesta confiança del socialisme no tardà a debilitar-se al
mateix temps que el moviment progressava. Al període heroic de la lluita revolucionària, succeí ben prompte el del reformisme que progressivament anava
adaptant-se al sistema capitalista tan combatut i que fins acabà per confondre's
amb ell. A més, els partits socialistes, el poder dels quals no havia cessat de
créixer, es veien cridats de mica en mica a assumir llur part de responsabilitat
governamental. De sobte es trobaven portats a considerar les coses sota un nou
punt de vista, tot altre que el de l'oposició pura i simple. Aquesta maturitat
política del socialisme i també el poder de la seva organització, unides amb una
major experiència, engendraren en les seves fileres un esperit buròcrata, una
mena d'oportunisme polític, una mentalitat «petit burgès» en flagrant contradicció amb les fórmules revolucionàries dels programes i dels mítings. Això explica
per què el socialisme, arribat al cim de la seva potència política en els temps
turbulents de la post-guerra, no sabé treure profit del seu triomf. En aquell moment, ja no era més que un cos molt desenvolupat, però amb l'ànima decandida.
D'aquí ve la necessitat, tan urgent avui, d'un nou impuls, de noves fonts d'entusiasme; H. de Man, després d'haver-la viscuda en la seva ànima, ens ha descrit magistralment aquesta evolució del socialisme modern en la seva obra
Més enllà del Monisme (4). Aquest acostament cap a la religió oferia igualment un interès d'ordre pràctic. En la major part dels països d'Europa, el socialisme ha arribat al punt culminant de les seves possibilitats de reclutament en
els centres obrers de la indústria. Ja no l i queda més, per a augmentar el nombre
dels seus afiliats, que conquerir els obrers cristians, o bé les poblacions rurals.
(4) I més recentment encara, amb alguns retocs, en la seva altra obra:
La Idea ael socialisme.

536

LA PARAULA CRISTIANA

ordinàriament encara molt fidels a llur fe. En aquest cas, és de gran importància
emmascarar la seva oposició a la religió i fins i tot, si fos possible, desfer-se'n
enterament. La col·laboració dels socialistes i dels creients en la composició dels
governs democràtics, comportà, les més de les vegades, una mena de treva de
Déu, que permeté als uns i als altres de conèixer-se millor i de judicar-se des
d'un més ampli punt de vista.
Però sobretot era impossible que els millors d'entre ells assistissin impassibles a l'empenta general cap a una concepció espiritualista de la vida. El materialisme del segle xix ha fet atot. L'ànima es nega a no éser més que matèria.
I així, fins en els mateixos centres socialistes, aspira d'una manera ben manifesta cap a la seva pròpia esfera, la de les realitats suprasensibles, espirituals.
Si el materialisme històric, com a mètode d'explicació de la història, pot tenir
un cert valor, el materialisme filosòfic, tal com fou amalgamat amb el socialisme per a la propaganda entre les masses, és un punt de vista abandonat
pels homes de ciència. Però aquest materialisme s'ha venjat sobre el mateix
socialisme. Ha estat la causa d'aquest aburgesament i d'aquesta inèrcia en els
quals s'ha condensat el socialisme en diferents països i que l'han reduït, per
dir-ho així, a la impotència allí mateix on s'havia creat una sòlida organització
que comptava milions d'adherents. Des d'aquest punt de vista, és molt significatiu el que ha succeït a Alemanya. Aquesta impotència, aquesta manca de dinamisme i de força interior, han afavorit l'interès pels conceptes i els valors d'ordre espiritual: el socialisme religiós és, ordinàriament, la conseqüència d'aquesta virada.
Davant de situacions socials, sovint anormals, les esglésies hagueren d'ocupar-se del problema social. A llur acció d'ordre purament espiritual i religiós,
es veieren obligades a sumar-hi preocupacions socials. A l costat d'un estudi
abstracte purament filosòfic de la societat i dels problemes socials, emprengueren de mica en mica un estudi més positiu i més concret de les realitats socials. Per la mateixa època, algunes confessions religioses, com el protestantisme a Alemanya reprengueren, a conseqüència de la guerra, una major l l i bertat respecte al govern, ço que, en canvi, els permeté d'abordar els problemes
socials i prendre una nova actitud.
En el treball de reforma social, les organitzacions socialistes i confessionals
tingueren de tant en tant ocasió de trobar-se, d'on resulten certes accions comunes, encara que temporals i limitades. Però aquesta mena de col·laboració
féu desaparèixer certs prejudicis i afavorí un esperit de tolerància. Alguns moviments de joventut, mateix entre els catòlics que entre els protestants, van
adoptar unes tendències radicals que els acostaren singularment als socialistes,
fins al punt de confondre's de vegades amb ells. Per altra part, en alguns centres protestants que per l'absència d'autoritat i d'unitat doctrinal són propicis
a les iniciatives personals i a les novetats, per estrambòtiques que siguin, alguns
havien ja afirmat, abans de la guerra, la possibilitat d'unió entre llurs creences
religioses i el socialisme: ací és on trobem les primeres formes d'allò que s'anomenà llavors «el socialisme cristià».
I I I . — Què cs el socialisme religiós
Seria de desitjar, sobretot des del punt de vista científic, que hom pogués
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donar una definició precisa del socialisme religiós. Pràcticament, cal dir-ho,
hom topa amb l'impossible.
És ja amb grans dificultats que hom provaria de definir les dues realitats
que constitueixen aquest tot heteròclit. És evident que, d'una banda, el socialisme revesteix massa formes i que el mateix nom de religió recobreix tendències i conceptes massa diversos perquè hom pugui pensar en expressar amb una
sola fórmula el que cal entendre per «socialisme religiosa.
Diguem solament que, en general, hom designa així els diferents sistemes
que tracten d'establir un lligam orgànic entre la religió i el socialisme. «Socialistes perquè som cristians, cristians perquè som socialistes», heus aquí la divisa
dels socialistes religiosos de França.
En lloc d'oposició, hom vol veure i organitzar entre aquestes dues forces un
parentíu i una acció recíproques.
IV. — Cop d'ull sobre les organitzacions existents
Una perspectiva de conjunt, encara que molt ràpida, dels corrents creats
pel moviment en alguns països, creiem que ens informarà suficientment sobre
el seu veritable significat.
A)

ALEMANYA

A Alemanya, abans del triomf del règim hitlerià, el socialisme religiós es
presentava sota tres formes molt divergents. La primera fou un moviment popular dirigit més que res per pastors protestants, dels quals aproximadament doscents estaven afiliats al partit social-democràtic. Llur fi era portar a cap la
reconciliació, esdevinguda possible, entre el socialisme i llur cristianisme liberal.
Abans que tot, es tractava d'establir contacte entre la classe obrera i les esglésies protestants. Llur «socialisme religiós» havia de servir per a retenir la massa
obrera dintre de llurs temples. Després de la revolta de 1918, aquest moviment
tenia tot el caire d'una reforma democràtica de les esglésies protestants. Pels
volts del 1924. les diferents agrupacions locals s'afiliaren a una unió nacional
de la qual esdevingué cap el fogós pastor Eckert. De llavors ençà, emprengueren una ruta francament radical, malgrat l'oposició d'alguns membres molt
influents, tals com el professor Hans Muller. El programa proposat, programa
d'unió, segons deien, estigia certament la fe en la ideologia marxista, en cap
manera la fe en un Déu personal. Les esglésies van protestar clarament i passaren a l'oposició. A desgrat de tot el seu radicalisme, el moviment no aconseguí guanyar la confiança de les masses o del partit socialista. El mateix
Eckert l'abandonà. En 1931, es posà a la disposició dels comunistes.
Entre els teòrics del partit, cal esmentar particularment el professor G.
Wünsch, redactor de la revista Zeitschri/t fUr Religion und Sozialismus (Revista
de Religió i Socialisme). Al principi fou per mitjà de consideracions d'ordre
moral que pervingué a una convicció socialista, però estigué sempre més sota la
influència de Marx, i a la llum del materialisme històric, va descobrir en el
socialisme «el manament de l'hora», i per consegüent, la veu mateixa del Déu
vivent que amb la mateixa claredat es fa sentir en el curs dels esdeveniments
com en les paraules de l'Escriptura. Després de la revolució hitleriana fracassà
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la seva revista, malgrat la seva temptativa de donar al seu socialisme un matís
nacionalista.
Una segona forma de socialisme religiós alemany entorn dels professors
Tillich, Heimann i Mennicke alguns cercles d'intel·lectuals: hom hi preconitzava
una teoria anomenada del «Kairos», és a dir, del temps de l'Acompliment.
Treuen llur socialisme d'una mena de filosofia de la història d'un aire molt dialèctic i sobretot molt complicat: un misticisme de tendència liberal, tot just
obert a alguns iniciats i a propòsit del qual s'ha parlat amb fonament d'un
nou gnostieisme. Aquesta doctrina arribà, tot al més, a ésser oïda en alguns
cercles acadèmics sotmesos al prestigi personal de Tillich.
En fi, una altra forma fou la del socialisme catòlic de H. Mertens; un jove
catòlic desconegut a la seva pàtria, però conegut a l'estranger, principalment
a Holanda i a Bèlgica. En ell s'afirmava, almenys al principi, un desig sincer
de romandre fidel a la fe catòlica, tot i enrolant-se en les fileres del proletariat
en marxa i del qual, als seus ulls, el socialisme era l'expressió històrica. Cal dir,
amb tot, que el seu sentiment catòlic s'esmussà ben prompte i que acabà per
rompre no solament amb l'Església, sinó fins amb el socialisme i , a exemple
d'Eckert, es passà al comunisme.
B) ÀUSTRIA

A Àustria, l'esforç esmerçat a crear un moviment de socialisme catòlic assolí
un millor èxit. Nasqué d'una veritable crisi de consciència d'un jove obrer,
O. Bauer (5), i fou preconitzat amb una lleialtat indiscutible. Al principi, aquest
moviment semblava cridat a atemperar el sectarisme del socialisme austríac,
i a atreure's un gran nombre d'adeptes. Els seus partidaris, desitjosos d'establir
un acord entre llur fe i llur ideal socialista, traçaren un programa, el programa
de Berndorff, que feren arribar a la Santa Seu, acompanyat d'un memoràndum.
I és contestant a llur pregunta, que Pius Xlè afirma novament en Quadrajjesimo Armo: «Un veritable catòlic no pot ésser al mateix temps un veritable
socialista».
Aquest judici aturà de cop l'impuls del moviment. Al mateix temps, els
socialistes, perduda tota esperança de veure augmentada llur influència, reprengueren llur actitud sectària. Pres entre dos focs, debilitat per les divisions
internes, el moviment perdé ben prompte la seva influència. A més, el seu cap
Bauer comprengué ben prompte que, després del veredicte de Roma, no es
podia parlar més d'un socialisme catòlic. Modificà el seu programa, l'eixamplà,
però per aquest mateix motiu, el féu més vague. En lloc de catolicisme, parlava
d'un cristianisme liberal manifestament emparentat amb els punts de vista del
«leader» suís L. Bagaz. Els fets ocorreguts a Àustria l'any passat acabaren amb
aquest moviment.
B)

SUÏSSA

Bagaz és, sens dubte, una de les figures més remarcables i més nobles del
socialisme religiós. President de la Comissió internacional del socialisme reli(5) Que cal no confondre amb el seu homònim el Dr. O. Bauer, un dels
caps del partit social-demòcrata d'Àustria.
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gios, Bagaz és, en el seu país, la Suïssa alemanya, el profeta d'un petit grup
de deixebles que s'ocupen també de pedagogia popular i d'una propaganda antimilitarista molt activa.
A Zuricb, on Bagaz viu i treballa, s'havien sentit, farà aviat trenta anys,
els accents del pastor H. Kutter. Era una violenta requisitòria dirigida contra
l'Església i els cristians. Segons ells, aquests feien traïció al veritable esperit
cristià, deixant al socialisme la tasca de complir la voluntat de Déu dins de la
societat. Aquestes paraules feren alçar-se tot un grup de pastors protestants
i hom pogué creure que un socialisme religiós anava a néixer en forma d'una
unió entre el protestantisme i el socialisme cooperatiu.
Ben prompte, però, divergències intestines i l'oposició exterior aniquilaren
aquestes esperances. Així com Kutter no s'havia llançat mai enmig de la lluita,
Bagaz, en canvi, es col·locà resoltament en les fileres del proletariat militant.
Per a fer-ho, no dubtà d'abandonar la seva càtedra universitària.
Prompte lluità contra els seus correligionaris, fins contra els seus deixebles.
En efecte, aquests .es deixaven guanyar insensiblement pel moviment teològic
inaugurat per K. Barth. A més, Bagaz s'alienà el partit socialista, al qual ell
retreia la seva manca de radicalisme, el seu oportunisme i el seu liberalisme en
el terreny moral. Rebutjat pels dos camps alhora, restà isolat com un cito Inconmmovible pregonament anclat en la seva fe en el Déu vivent i en el seu
Regnat sobre la terra: heus aquí les dues idees cabdals de la seva ensenyança.
Els seus escrits el donaren a conèixer a l'estranger; donen proves d'una gran
erudició i d'un profund sentiment religiós; però per sobre de tot, revelen un
esperit molt intuïtiu, una ànima profètica, que en una mena d'expectació apocalíptica, sent acostar-se el regne de Déu en la terrible fermentació i en les
tempestes del temps present.
La importància del socialisme religiós es fa sentir en els països de llengua
francesa: Suïssa, França i Walònia.
En la Suïssa francesa, hi ha en algunes poblacions — i per altra part absolutament independents de les autoritats religioses — algunes agrupacions poc
importants de socialistes protestants. Tant llur activitat com llurs doctrines són,
a més, molt divergents.
D) FRANÇA

A França, l'antic professor Pau Passy volgué predicar l'aliança del socialisme
i del cristianisme, però d'un socialisme i d'un cristianisme amb doctrines pròpies
només d'ell. Malgrat alguns anys de treball, no arribà més que a agrupar en la
seva «Federació de socialistes cristians» uns quants centenars de deixebles, la
majoria protestants.
Notem, tanmateix, que la post-guerra veié un augment d'interès pels problemes socials en el si de les esglésies protestants. Aquest interès troba la seva
manifestació i la seva organització en el moviment del «cristianisme social»,
que cridà sobre ell l'atenció sobretot per la seva conferència de Stockholm. En
aquests últims temps, una tendència més radical en el si d'aquest moviment
sembla acostar-lo al socialisme religiós: dos dels seus caps, el professor J. Lasserre (Lille) i , més conegut encara, el professor A. Philip (Lió) es col·loquen
obertament en el punt de vista socialista.
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De tant en tant hom sentí també parlar a França d'un «socialisme catòlic».
Un jove parisenc, M. Laudrain, publicà un treball de tendència equívoca: Vers
l'ordre social (6) (Cap a l'odre social) i més recentment, una obra del mateix
gènere publicada sota el pseudònim de Marie-François. Aquest llibre, que pot
resumir-se en la fórmula: «Socialista perquè sóc cristià» (7) volia acostar el
socialisme i el catolicisme. Ni tan sols és necessari de subratllar l'absoluta inutilitat de tals esforços quan hom pensa en l'esperit d'anticlericalisme i de sectarisme que anima els partits socialistes, d'una manera particular els de França.
E)

BÈLGICA

Abans de la guerra, en la part walona del país, hom comptava dos o tres
cercles de socialistes religiosos.
Llurs membres eren, generalment, protestants relacionats amb llurs correligionaris de França. Tal vegada no eren lluny de sentir-se desenganyats de llur
empresa, quan, en 1929, un comunicat del diari Le Peuple els portà la noticia
de la nova naixença d'un moviment religiós socialista el centre del qual era
a Gand. En' realitat, no era més que una mena d'experiment molt restringit,
intentat per dos socialistes de Zelzate, Chalmet i Verstracte. Seguint l'exemple
del que havia volgut fer Mertens a Colònia, intentaven una reconciliació pràctica entre llurs conviccions catòliques i llurs idees socialistes. Entre els partidaris per ells agrupats, cap personalitat. Manllevaren un programa a llurs confrares d'Holanda i sobre aquesta base i amb l'ajut d'alguns grups preexistents
en el país waló, formaren «La Unió Religiosa Socialista». Això data del 15 de
novembre de 1931, època de llur primer congrés de Brussel·les.
Fins a l'hora present, llur influència no sembla pas important. M. Vranckx
adoptà llur punt de vista en el pròleg del seu llibre Gemeenschap en Klassenstrijd (8), però els seus pocs adeptes són, tot al més, tolerats en les Cases del
Poble. Sovint topen amb la massa dels lliurepensadors i dels anticlericals.
F) HOLANDA

Ací el socialisme religiós té ja tota una història. Hi ha revestit més d'una
forma, hi ha conegut més d'una desil·lusió. Tot amb tot, en la nostra manera de
veure, és aquí on, malgrat tot, assoleix la importància més gran. Aquells qui,
en els medis del protestantisme liberal i entre els socialistes no adherits a una
secta religiosa, desitgen omplir el buit de llurs ànimes, es decanten cap a ell.
Sense parlar de les organitzacions que ja pertanyen al passat, com la Blijde
Wereldgroep i la lliga dels socialistes cristians, citem la Unió socialista religiosa,
però sobretot la Arbeidersgemeenschap der Woodbroofcers. Aquesta no és més
que un eco vingut d'Anglaterra, exactament de Woodbrooke. La seva doctrina,
desproveïda de tot dogmatisme, es redueix a no ésser més que una moral humanitària d'un caràcter purament pràctic. El seu cap, W. Banning, home molt notate) Paris, 1931.
(7) París, Brussel·les, 1933. — El mateix autor ha publicat recentment un fulletó: De l'Evangeli al Socialisme (Brussel·les, 1934) que fa pensar en els escrits
dels socialistes utòpics de la primera meitat del segle xnc, tan bescantats per
Carles Marx.
(8) «Comunitat i lluita de classes», Brussel·les, 1932.
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ble, forma part del Comitè central del partit socialista i dirigeix el setmanari
Tijd en Taak, com a redactor en cap. Les aspiracions del moviment foren cantades per l'afamada poetessa Mme. H. Roland Holst. Lliure de tot lligam amb
els organismes oficials, la seva producció literària despertà, tanmateix, el més
viu interès per les seves noves tendències dintre del socialisme. Però malgrat
tots els esforços acarnissats, cap moviment de socialisme religiós no ha pogut
arrelar allí on el cristianisme ha sabut guardar i mantenir la seva personalitat:
entre els protestants ortodoxos i entre els catòlics. Tant és així. que en un país
com Holanda on, malgrat tot. es trobaven reunides les majors possibilitats de
desenvolupament, el socialisme religiós no apareix més, com arreu del món, que
com un fenomen molt restringit. Inútilment hom hi cercaria una línia fixa, fins
una certa unitat de pensament (9).
Acabem de recórrer els diferents països on el moviment ha suscitat organitzacions dependents de la «Comissió internacional del socialisme religiós». Hom
en podrà treure conclusions que donin una apreciació de conjunt.
V. — Conclusió
1.' El socialisme religiós continua essent un fenomen molt limitat. Calculant
en 20.000 el nombre dels seus adeptes a Alemanya, arriben, per al conjunt dels
països citats en el curs d'aquest treball, a un màxim de 30.000. iQuè és això,
més que una ínfima minoria? j Quina rèplica més migrada als milions de la
segona Internacional! Fins enfront del moviment del lliurepensament escampat
en el si del socialisme, i quina nova desproporció! En efecte, aquest moviment
ateista, agressiu i violent, comptava a Alemanya centenars de milers d'adherents abans de l'adveniment de Hftler.
2. n I això no és pas tot. A aquesta debilitat numèrica, extrínseca, després de
tot, i que podria coexistir amb una poderosa vitalitat interna, s'afegeix una debilitat més greu: la manca de cohesió i d'unitat intrínseca. El socialisme religiós
no és més que un mot, i encara un «mot» amb múltiples significats, on s'amaguen bon nombre de divergències. En realitat, és un veritable laberlnte on es
troben i s'enfronten les tendències més divergents. Si a desgrat de tot, en les
seves fileres es conserva encara una certa cohesió, ho deu únicament a la seva
manca volguda de doctrina fixa. última feblesa: perquè si aquesta vaguedat pot
oferir l'avantatge aparent d'una certa llibertat de pensament, és al mateix
temps la causant de la manca absoluta d'unitat de pensament 1 d'acció que és
ben bé el defecte més destacat d'aquest moviment. En el fons. el socialisme religiós no és més que una collecció de sectes. A més, el reclutament dels seus
membres prové de dues fonts alhora: d'una part, la massa de creients amb
aspiracions socials no assaciades per llur secta religiosa; d'altra part, els socialistes d'ànima buida, assedegats de veritat religiosa, o a la recerca d'un rejoveniment i a la caça de nous valors espirituals. Ara bé, aquesta diversitat de
reclutament és també la causa d'una major diversitat en les formes que pot
revestir l'organització del moviment. I és ací on, segons sembla, cal cercar la
causa de la varietat i de la mobilitat doctrinal de què pateix el socialisme
religiós.
(9) A l'hora actual, es fan esforços amb mires d'unir els diferents socialistes
religiosos d'Holanda.
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3.' En cap país. tant en el si dels partits com en els medis religiosos, el
socialisme religiós no ha arribat a constituir-se com una força (10). Àdhuc, el
més sovint, no ha aconseguit de reunir en una mútua entesa les dues organitzacions que es proposa d'unir; encara més, molt rares vegades ha sabut impedir
entre elles una lluita aspra i fratricida. Els socialistes religiosos que sentien
el desig de tirar el pont entre aquests dos partits antagònics, es troben de nou,
per aquest fet, presos entre dos focs.
4. ' Malgrat totes aquestes dificultats, reconeguem que el socialisme religiós
compta en el seu si algunes forces de valor.
Té alguns caps. pensadors i escriptors la producció literària dels quals és
remarcable i amb prestigi personal indiscutible. Aquests són: Bagaz. Mme. H.
Roland Holst. W. Banning. G. Wünsch, etc. Llur doctrina presenta una gran
afinitat amb la dels socialistes que proposen un sistema de cultura i de pedagogia socialista. Ens referim, per exemple, al nostre compatriota Enric De Man.
La irradiació de llurs publicacions ultrapassa de molt els límits, més aviat estrets, de llur organització.
Però una força més irresistible sosté aquest moviment: la força d'una idea
moral. D'aquesta idea viu qualsevol tendència socialista i per ella arriba fins
a les profunditats de l'ànima humana, com també a les seves exigències primàries de religió. Aquesta idea és l'esperança ardent d'una justícia més perfecta i més universal; el crit i l'expectació d'una felicitat terrena repartida a
tota la humanitat. Tot error conté una part de veritat i no sedueix més que per
aquesta part que en conté. Com ho han dit els dos pensadors russos, Solovief i
Berdaieff: «Per a refutar l'error del socialisme, cal haver comprès la veritat
del socialisme* (11).
Aquesta set de justícia i aquest messianisme, encara que exclusivament
orientats cap a fins terrenals, estan, tanmateix, lligats a conceptes religiosos i
s'alimenten de fonts del mateix ordre. Inconscientment, el socialisme viu d'una
veritat de la qual desconeix l'arrel pregona.
El socialisme religiós és la presa de consciència d'aquest origen religiós. Respon, d'altra banda, a una necessitat universal en l'home, necessitat que es deixa
sentir per als «fills dels temps actuals» (12) amb una singular acuïtat: la necessitat d'una religió. Perquè el naturalisme i el materialisme del segle passat han
deixat en l'ànima de la generació actual un regust d'amargor i un profund
sentiment de buidor... En f i . ino respon a la necessitat de joventut i de renovació de què pateix un socialisme condensat?
5.i Malgrat nobles i lloables esforços, l'oposició entre el cristianisme i el
socialisme religiós subsisteix d'una manera irreductible fins en les seves formes
més perfectes.
Aquesta oposició radical fou confirmada per Sa Santedat el Papa en Quadrajjcsfmo Anno i ha estat provada una vegada més per totes les temptatives
avortades que han volgut conciliar «l'aigua i el foc». Aquesta irreductibilitat no
resideix essencialment en el domini pràctic dels plans de reforma de la societat:
limitació de la propietat privada o concepte de la lluita de classes, punts sobre
(10) Hom podria objectar el cas del Labour party d'Anglaterra. És únic, i
demana, per a ésser comprès, ésser iniciat en el món i en la mentalitat anglesos.
(11) Nic. BERDAIEFF: Probíème d« communisme, p. 10, París, 1933.
(12) Títol de l'últim llibre de Mme. Roland Holst, Rotterdam, 1931.
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els quals el socialisme mitigat ha endolcit ja singularment les seves idees (13).
No es troba tampoc en la qüestió de la fidelitat als interessos o a les institucions nacionals, ja que el socialisme reformista sembla com si en els nostres
dies s'hagués més aviat reconciliat amb la noció de tpàtria» amb gran detriment,
per altra part, del seu internacionalisme doctrinal. D'una naturalesa més profunda, aquesta irreductibilitat reposa sobre conceptes contradictoris dels destins
de la persona i de la comunitat humanes (14).
És l'antagonisme entre un messianisme col·lectiu amb mires exclusivament
terrenals i l'esperança d'una salvació personal que no pot realitzar-se més que
en el més enllà. «Al socialisme, deia en el seu llit de mort el dramaturg socialista Heyermans, l i falta un lligam amb l'eternitat...»
El catolicisme, al contrari, considera totes les coses des d'aquest punt de
vista, i tot el terrenal ho orienta cap a aquest terme. Creu i continua proclamant-ho: «iDe què aprofita a l'home de guanyar l'univers si perd la seva
ànima?» En el concepte del destí i de la felicitat humana, és on es troba l'arrel
profunda de l'oposició real entre la fe catòlica i el socialisme, oposició que fa
que el socialisme encara no hagi pogut ésser «batejat». El baptisme no pot
ésser administrat més que a aquell que professa el Credo. I el Credo acaba amb
aquestes paraules: «Crec... en la vida perdurable». A aquesta professió de fe, el
socialisme, n: tan sols el socialisme religiós, no hi està disposat.
(13)
(14)

Per exemple HEIMAN: /dea moral de la lluita de classes. Berlín. 1926.
Quadraffestmo Armo.
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CALUMNIOSA CAMPANYA CONTRA LA SANTA SEU A PROPÒSIT DE LA GUERRA.

— És ben clara l'actitud que ha adoptat la Santa Seu en el conflicte
italo-abissini; en aquesta secció hem reportat extensament les p r i n c i pals declaracions ponlificies relatives a aquest afer. Malgrat això, pertot
arreu, la premsa d'esquerra ha emprès una violenta campanya de calúmnies contra el Sant Pare, al qual presenta com a còmplice del feixisme. Entre altres, L'Humanlté, de l ' U d'octubre, va llençar la nova
sensacional d'un acord secret entre el Vaticà i el govern italià per a
finançar l'expedició a Etiòpia.
L'Osservatore Romano del 14 d'octubre replica amb una nota on,
sota l'epigraf Criminalità, diu això:
«Mentre alguns diaris maçònics, després d'haver participat en la
campanya mislificadora de les paraules del Sant Pare contra la guerra,
encara van dient que cl Papa calla, promptes a recomençar l l u r joc
poc net si repetis les seves solemnes declaracions anteriors favorables
a la pau, el periòdic comunista L'Hunmnilé gosa a escriure que la Santa
Seu ha signat amb la Itàlia un acord secret per tal de finançar la
guerra d'Abissinia, posant a disposició del Govern els seus recursos,
en cas d'escassedat de divises per a l'adquisició de material de guerra.»
«La miserable mentida és tan absurda i tan enorme que no es pot
explicar d'altra manera que amb l'evident fallida de totes les falsificacions intentades fins ara per la premsa sectària i anlicatòlica contra
la Santa Seu. Aquesta gent, capaç avui, com ahir, com sempre, de desencadenar els estralls de la revolució per al triomf de llurs idees; capaç
de protestar, en nom del pacifisme, contra la guerra italio-abissinia,
ensems que, per tots els mitjans, atien un altre conflicte més vast i més
espantós; aquesta gent cal que s'adoni que de res no els ha servit de
suprimir, mutilar, tergiversar, com han fet en llurs diaris, les declaracions del Papa; malgrat tot, la veritat resplendeix i s'imposa presentant el Vicari de Jesucrist com a l'únic veritable promotor i defensor
de la pau i de la justícia.»
«Després d'aquestes vanes trapaceries, la mentida i la calúmnia. Hom
insinua que el Pare de la Pau s'ha convertit en finançador de la guerra.
L'odi sectari ha perdut el control de si mateix, la mala fe ha esdevingut follia. Ho denunciem a la consciència del món civilitzat». — M. R.
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MANIFEST DELS INTEI. I.ECTUALS CATÒLICS FRANCESOS SOBRE LA GUERRA.

— El conflicte italo-cliòpic va donar lloc, a França, a polèmiques d'una
violència extraordinària de què sortiren tres manifestos. El primer, fou
publicat a Le Temps, del 4 d'octubre, amb el titol de Manifest dels in
leMectnals per a la defensa de l'Occident: porta 64 signatures de pm^
fessors i literats, gairebé tots pertanyents o simpatitiíants dels grups
polítics de dreta. L'endemà, Le Populaire publicava una declaració d'on
grup d'escriptors i d'artistes antifeixistes que reprova el principi do la
desigualtat de les races humanes, els atacs adreçats a la societat de les
nacions, el menyspreu de l'actitud generosa dels intel·lectuals i del
poble d'Anglaterra, etc. És un manifest curt i clar, a l'inrevés de l'anterior.
A mig octubre, per tal d'aclarir un xic aquesta confusió d'idees, el
Sept i La Vie Catholique publicaven, de comú acord, un altre manifest
signat per gran nombre d'escriptors catòlics de primera categoria. Tenia per títol: Per la justícia i la pau. Heus ací el text d'aquest intens
sant document:
«En l'actual confusió dels esperits i davant la greu situació creada
pel conflicte italo-eliòpic, no poden restar en silenci els qui no volen
que s'enfosqueixin els principis de la consciència ni admeten la hipòtesi d'una nova guerra europea. La qüestió no té res a veure amb les
simpaties o antipaties que hom pot sentir respecte del règim interior
d'Itàlia; hom la considera des del punt de vista de la justícia i dels
valors eterns de què ningú no pot desentendre'.s.>
«No es tracta tampoc de saber si hom ha respectat prou, fins ara,
les necessitats d'expansió d'un poble jove i actiu; es tracta de decidir
si aquestes necessitats justifiquen la guerra. Ni la necessitat d'expansió,
ni l'acció civilitzadora no han donat mai el dret d'apoderar-se del terr i t o r i d'altri i de portar-hi la mort. És veritat que els pobles que han
assolit un grau més elevat de cultura tenen la missió d'ajudar els altres;
és, però, una burla d'invocar aquesta missió tutelar per lliurar-se a
una guerra de conquesta i de prestigia
«Totes les exigències de la justícia han d'ésser respectades i una
d'elles és que cal oposar-se a qualsevol extensió del conflicte armat.»
«Una nova guerra europea fóra un conflicte irreparable que no
estem disposats a acceptar pel mer fet de no aprovar l'actitud de Mussol i ni. La generalització del conflicte seria calamitat per a la civilització
i per a tot el món i també una iniquitat respecte dels pobles que es trobarien embroncats en aquesta tragèdia. És un deure d'ajudar el qui
sofreix una injustícia, però la més escrupolosa moral política no ha
exigit mai a un poble d'emprar per a això mitjans que impliquen la
seva pròpia ruïna o una catàstrofe universal. Cal recórrer a d'altres
mitjans. Cal constatar el fet que el món és impotent per a intervenir
per la força de les armes en el conflicte italo-etiòpic sense produir mals
majors. Tampoc no cal oblidar que és una gran injustícia llençar un
poble a la desesperació, encara que sigui en nom del dret. Però, malgrat
això, cap força del món no pot obligar la consciència a trobar bo el
mal o mal el bé.»
35
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«No neguem la importància de l'obra colonitzadora dels Estats europeus i sabem que no pot ésser anullada sense greu detriment del l l i natge humà. Però també sabem que, en realitzar-la, hom ha comès greus
mancaments- En el moment en què l'Europa començava de comprendre
les seves responsabilitats respecte dels pobles de color i les condicions
de justícia i de llibertat vers les quals ha d'evolucionar el règim colonial, cal considerar com un desastre moral que aquests pobles coneguin
els beneficis de la civilització occidental per la superioritat dels mitjans
de destrucció que posen al servei de la violència i que hom prelingui
disculpar la violació del dret, que representa aquesta guerra, amb el
pretext que és una empresa colonial. Això si que amenaça la civilització occidental i com més ens hi sentim solidaritzats, més ens sentim
obligats a protestar contra uns costums que l i fan perdre la seva més
elevada raó d'ésser i que la fan odiosa a tot el món.>
«Cal també proclamar que cl principi de la desigualtat de les races
és un sofisma. Si hom vol d i r que certes races o certes nacions tenen
una cultura més endarrerida que d'altres, això no és més que fer constar un fet evident. Però, d'aci es pretén passar a l'afirmació implícita
d'una desigualtat essencial gue destinaria certes races o nacions al servei d'altres í que canviaria, respecte d'elles les normes de la justícia
i de la injasticia. Tot això és paganisme pur. El cristianisme ens fa
entendre i practicar aquesta veritat d'ordre natural, que la justícia és
deguda als homes sense accepció de persones, de races o de nacions, i
que l'ànima i la vida d'un negre són tan sagrades com la d'un nlanc.
Molts d'homes han trobat ja en aquesta guerra una mort cruel: morts
italians i morts abissinis, els cors cristians senten per ells el mateix
sentiment fraternal de compassió.»
«Si els sentiments de justícia i d'humanitat no basten per commoure els cors, almenys la consideració d'aquest Occident, que amb tanta
de lleugeresa es vol lligar amb una mala causa, haurai de portar a
tots els esperits reflexius el temor de l'ús que d'altres partidaris de la
violència poden treure d'aquestes mateixes doctrines de la desigualtat
de les races i de la poca importància que s'ha de dar a la transgressió
delS compromisos internacionals.»
«Els esdeveniments actuals ens mostren amb tota claretat que l'organisme de Ginebra sols pot ésser veritablement útil per a l'ordre mundial
si els pobles I els governs volen sincerament la justícia i la pau. Avui,
més que mai, cal proclamar aquesta voluntat simultània de justícia
i de pau.»
Aquest manifest per la Justícia i per la Pau. reproduït per gran
nombre de diaris de París, de províncies i fins de l'estranger í avalat
per un nombre considerable de signatures ben conegudes, ha tingut gran
ressonància en els medis intel·lectuals de tot el món i , sobretot, ha
tingut el mèrit de recordar alguns principis autènticament cristians,
avui prou oblidats en el camp polític i d i p l o m à t i c . — M . R.
CONTINUA LA PERSECUCIÓ DE MÈXIC. — Pel juny passat el govern que
presidia Plutarc Calles va presentar la dimissió. Per més que el ministeri
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amb què cl President Càrdenas el va substituir no podia inspirar gaire
confiança, es va creure que no voldria tenir per enemics els catòlics,
tan durament perseguits pel govern anterior. Algunes de les primeres
disposicions del nou govern ho feren creure així: el 28 de juny, va
donar un decret derogant el d'11 de febrer anterior contra la premsa
d'oposició i la propaganda religiosa, que ara ja podrà tornar a circular
per correu. T a m b é va aixecar la censura que pesava sobre la correspondència particular.
Les esperances que feien concebre aquestes disposicions s'han esvaït molt aviat. El dia 1 de setembre, el President Càrdenas va declarar
que mantindria el pla i el programa d'ensenyament socialista, formal
pel govern anterior, i contra el qual s'havia aixecat unànimement tot
el Mèxic catòlic- I no es podia esperar altra cosa essent ministre d'Instrucció Pública un home com Gonçal Vàzquez Vela, ex secretari i gran
col·laborador de Tejeda, el tirànic governador de Veracruz.
El 30 de setembre es va promulgar la nova llei de nacionalització
dels béns eclesiàstics en virtut de la qual l'Estat es declara amo de
les esglésies, escoles i de tots els edificis de qualsevol institució catòlica. També diposa la incautació de les cases particulars amb capella
o oratori privat i d'aquelles on se celebri alguna reunió de caràcter
catòlic o es donin conferències d'instrucció religiosa. Tots els propietaris, doncs, que prestaran llurs edificis per a qualsevol acte del culte
o de la propaganda de la religió catòlica seran castigats amb la confiscació. Com que el Govern té ben muntat el servei d'espionatge i les
denúncies són llargament recompensades, costarà molt de defugir aquestes tiràniques sancions. — M. R.

CONGRESOS CIENTÍFICS. — L'estiu passat, es van celebrar diversos Congressos científics internacionals en què prengueren part homes eminents del camp catòlic. Esmentarem els principals:
Els dies 23-29 de setembre, es va celebrar, a Roma, el XIX Congrés
Internacional d'Orientalistes, al qual assistiren més de 400 professors
i- doctors procedents de diverses nacions i centre científics. Com que
els estudis orientals estan íntimament relacionats amb els estudis bíblics
hi collaboraren activament els professors de l'Institut Pontifici Bíblic
i molts d'altres catòlics especialitzats en aquesta mena d'estudis. El dia
27, a Castelgandolfo, el Sant Pare concedí audiència als congressistes
i els va adreçar un parlament de felicitació per llurs treballs. Un altre
dels actes del Congrés fou la visita col·lectiva al susdit Institut on admiraren el museu i la Biblioteca.
Els dies 4-10 de setembre, es va celebrar, a Goettingen (Alemanya),
el / / Congrés Internacional de l'Antic Testament, al qual concorregueren 64 professors de diverses nacions, 24 d'ells catòlics.
Cal remarcar que hi foren invitats els catòlics i que tots els congresístes reconegueu que l'estudi de l'Antic Testament no quedava esgotat
amb les investigacions filosòfiques, critiques, històriques i arqueològí-
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ques, sinó que calia tenir en compte principalment l'aspecte religiós
i la diferència entre la religió de l'Antic Testament i les altres religions
orientals i la seva superioritat, això és, l'indole teològica de l'estudi de
l'Antic Testament.
Els dies 16-20 de setembre, es va celebrar, a Brussel·les, el V I Congrés Inlernacional d'Història de les Religions, amb nombrosa concurrència de professors i d'escriptors catòlics.
La intervenció dels catòlics en els susdits Congressos va plaure al
Sant Pare, com es desprèn de la lletra, del 26 d'octubre, adreçada pel
Cardenal Secretari al Rector de l'Institut Biblic en què d i u : «El Sant
Pare creu que té gran importància que els professors de l'Institut prenguin part en els Congressos científics en què es tracten matèries relacionades amb els estudis propis de l'Institut, puix que tots els que hi
assisteixen per força s'han d'adonar de la ciència i de la bondat dels
vostres professors, cosa que contribuirà a predisposar-los favorablement envers l'Església Santa. Per això el Sant Pare aplaudeix coralment aquest apostolat intel·lectual i us exhorta a dedicar-vos-hi cada
vegada amb més de zel, unint l'esplendor de la doctrina amb el fervor
de la virtut, que atrauen i lliguen els e s p e r i t s . » — M . R.

MÉS DE 64.000 CONVERSIONS ALS EE. UU. D'A. DURANT L'ANY 1934. —

L'anuari de l'Església catòlica d'Amèrica «The Official Catholic Directory for 1935» dóna un resum molt interessant sobre l'actual situació de
l'Església als Estats Units. Amb gran satisfacció se'n conclou que el nombre de catòlics continua creixent constantment, malgrat les restriccions
de la immigració. Des de 1914, l'augment ha assolit la xifra meravellosa
de 4.213.723; des de 1924, o sigui des de l'entrada en vigor de les noves
lleis d'immigració ha augmentat encara en 1.869.025. El nombre total de
catòlics al final de l'any 1934 ascendia a 20.523.053; això significa un
augment de 200.459 durant l'any 1934; 54.191 més que durant l'any anterior. Aquest gran augment s'explica, en part, per la creixença natural de
les famílies, i , per tant. de la població. Però el gran nombre dels adults
convertits caracteritza particularment l'esperit apostòlic dels missioners
de l'Església americana, ja que les conversions en aquest any darrer foren 64.845, ço és 14.464 més que l'any 1933. T a m b é ha augmentat novament en 795 el nombre de sacerdots, assenyalant avui dia la xifra de
30.250, la més alta registrada fins aci. Malgrat la crisi econòmica, han
estat erigits 8 seminaris nous i el nombre dels estudiants de Teologia ha
augmentat també en 3.114, pels 23.579 anteriors. Quant a les escoles, ha
minvat considerablement el nombre dels assistents a les escoles primàries, mentre les escoles de segona ensenyança han augmentat el nombre
de deixebles. Al final del 1934, h i havia un total de 14.880 escoles primàries parroquials amb 2.209.673 infants; i 1.240 escoles de segona ensenyança i superiors, amb 186.948 estudiants. No és menys admirable el
treball efectuat en el terreny de la caritat. Els orfelinats catòlics albergaren 43.769 orfes durant l'any 1934, i es pogueren inaugurar 8 nous asils
per a vellets, de manera que ara són 155 els existents; el nombre d'hos-
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pilals catòlics resta el mateix, ço és 669. Però allò que ha de merèixer
una més gran admiració per part de tot el món catòlic és el sacrifici
gairebé heroic amb què els catòlics americans sostenen i augmenten totes
aquestes institucions, esglésies, parròquies, saccrdocis, escoles, asils, hospitals, universitats, únicament amb llurs propis mitjans, sense la més
minima ajuda de l'Estat i enmig de l'actual dificil crisi econòmica.—
L. S. Sp.

CULTURA G E N E R A L

REFORMA I LLIBERTAT SEGONS CHESTERTON. — Diuen les «Freiburger
Nachrichlen» (21-6-35) que el famós literat anglès Chesterton p r o n u n c i à
no fa gaire un discurs per ràdio, en el qual amb la seva manera originalment humorística i irònica vingué a declarar que la reforma s'havia
palesat com una enemiga de la llibertat. Chesterton digué: «Malgrat el
perill de fer-me encara més impopular, declaro que la llibertat ha estat
gairebé del tot destruïda en els països no catòlics. Mr. Baldwin, al qual
tinc en gran respecte, ha dit que la llibertat és l'aire que respirem; en
aquest cas, em temo que sofrim un xic d'ofec. Els Estats protestants són
moll menys lliures que els Estats catòlics, àdhuc quan aquests darrers
són víctimes d'una dictadura que renega obertament de la llibertat... La
llibertat posterior a la reforma significa simplement això: cadascú pot
escriure un pamflet, cadascú pot dirigir un partit, cadascú pot publicar
un diari, cadascú pot fundar una secta. La conseqüència d'això ha estat
que en grans extensions ningú no posseeix una botiga ni un maó, ningú
no pot beure un vas de v i , ni pot apostar per un cavall. Ara us prego
de considerar això amb tol el vostre sentit comú. <.Quants éssers humans
volen fundar una secta, redactar un pamflet o dirigir un partit? El diner
monopolitzat sense moral ha fet de la llibertat que realment havíeu obtingut, un «non sense». Cada anglès pot expressar ia seva pròpia opinió,
però cinc milionaris posseeixen tots els òrgans d'expressió d'opinió. El
Parlament governa, però diners de partits no controlats governen el Parlament. Abans els anglesos eren més lliures del que avui dia pugui ésser
qualsevol. Ara, p e r ò , hom pot dubtar, de si no ens trobem sota un control
severíssim.» No ha d'estranyar-nos que aquestes declaracions causessin
una gran impressió en l'opinió pública anglesa i fossin molt comentades;
és imaginable, àdhuc probable, que un o altre dels qui hagin escoltat
per ràdio Chesterton, s'hagi preguntat: el fet que Chesterton pugui parlar tan obertament per la ràdio anglesa, ^no serà una prova que la seva
tesi sobre l'actual manca de llibertat no representi una forta exageració,
encara que plena d'humor? — L . S. Sp.
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HONGRIA I LA CULTURA EUROPEA. — En un número de juliol, la «Reichsposl» de Viena parlava exlensament d'una conferència pronunciada en
aquella capital per l'antic ministre hongarès d'Instrucció pública doctor Deorg von Lukacs, sobre cl tema que encapçala aquestes ratlles. N'extraiem les següents notes: Hongria acceptà el Cristianisme al segle x, i
s'adheri aixi a la cultura occidental. Ja en el segle x i , h i havia en el país
gran nombre de convents i seminaris; al segle x m s'erigiren les primeres escoles municipals, i ja en 1367 fou fundada a Fünfkirchen, seguint
l'exemple de la Universitat de Bolonya, la primera universitat en territori hongarès, després de la dc Praga, la més antiga de l'Europa central.
Nombrosos estudiants hongaresos assistien ja de temps antics a la Universitat de P a r í s ; en els segles xn i x m , portaren cap a Hongria una
forta influència cultural de l'occident europeu. En el segle xiv, es posa
a primer terme la influència de la cultura italiana. — Quan, en el segle v i , els turcs conqueriren gran part d'Hongria, destruïren una cultura
florent que tenia ja una tradició de segles. L'alliberació d'Hongria dels
turcs possibilità de nou un restabliment cultural del p a í s ; la influència
cultural d'Alemanya esdevingué més potent. La reforma donà lloc a una
ràpida florida de les escoles protestants a Hongria; però amb la contrareforma entraren al país jesuïtes, que també erigiren col·legis i seminaris, els quals entraren en zelosa competència amb les institucions protestants. La fundació de la Universitat" d'Ofen, que més tard fou traslladada a Budapest, data de l'època de Maria Teresa i de Josep 11; la Universitat de Pressburg ja fou fundada en 1467. Sempre han estat mantingades per Hongria les relacions amb els centres de cultura occidental; tot
el sistema d'ensenyança hongarès es funda en la unió cultural europea.
A Roma, iVena, P a r í s , Berlín, existeixen «Col·legia Hungarica», cases
d'estudi que estatgen estudiants i erudits hongaresos, molts dels quals
completen llurs estudis amb l'ajut d'estipendis de l'Estat, en les institucions científiques de les corresponents capitals. Aquest col·legis compleixen exemplarment el deure de mantenir la relació cultural hongaresa
amb les nacions culturals més importants d'Europa. El desgraciat desenllaç de la guerra mundial ha reportat a Hongria diferents pèrdues culturals, sobretot en el terreny d'educació escolar; p e r d é les universitats de
Pressburg i de Klausenburg; de 17.000 escoles elementals sols n'hi quedaren 6.400, de 532 escoles de segona ensenyança sols 240, etc. En els
anys de la postguerra, de tota manera, el sistema escolar ha estat esplèndidament completat i ben provist. — L . S. Sp.

MOVIMENT SOCIAL
L'ACTUALITAT SINDICAL A CATALUNYA. — Durant aquests darrers mesos
hi ha hagut una relativa calma en el panorama social; a penes hí han
hagut conflictes d'alguna importància, i sembla que la regulació de la
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vida professional hagi perdut aquell lo de lluita i de virulència que darrcramenl havia adquirit. Les coses, però, no marxen amb normalitat, les
institucions legals no funcionen regularment, i les organitzacions obreristes de caire revolucionari no s'han dissolt o inhibit d'una manera
espontània. Cal veure què hi ha darrera d'aquesta calma aparent; no
resultés una pau transitòria precursora de futures lluites o d'una gran
catàstrofe per al dia de demà.
D'una banda, pel que respecta als medis governamentals, s'ha perdut
aquella empenta i decisió que tanta confiança havia inspirat als qui desitgen la normalització de la vida del treball, sense intromissions o p r i vilegis a favor d'organitzacions determinades. Volem creure que es deu
a les incidències i crisis polítiques cl relentiment produït en la realització dels nobles afanys manifestats pels darrers titulars de la cartera de
Treball. Però mentrestant, sí bé s'ha portat a cap la confecció d'un nou
Cens electoral social, no s'ha iniciat encara la renovació dels Jurats
mixtos, que viuen — sense comptar els molts que estan dissolts — d'una
manera precària, sense una veritable autoritat, i amb evident desprestigi
i desconfiança davant la massa treballadora.
Darrerament s'ha produït un fet d'una gravetat extrema. El President
interí de la Generalitat de Catalunya, a proposta del seu Conseller de
Treball, ha declarat anul·lat el Laude pel qual es regia la dependència
del Comerç al Detall de Barcelona. Aquest Laude dictat per la Conselleria de Treball als acabaments de l'any 1933, posà f i a les llargues i laborioses discussions promogudes per la confecció d'unes noves bases de
treball. Cal d i r que no contenia disposicions exagerades, i que obria la
porta a un millorament, sobretot pel que fa a subsidis, com el familiar,
i que no s'ha fet res per portar a la pràctica, tot i haver-hi l'exemple del
ram d'Assegurances, que amb tant d'èxit i satisfacció el té establert en les
seves actuals bases de treball. Aquest Laude dictat per a dos anys caducava a f i del present, i calia, per tant, convalidar-lo o fer unes bases
noves. Doncs, ara, quan feia vint-i-un mesos que regia i en mancaven solament tres per caducar, aquest Laude és anul·lat, i es convoca reunió al
Jurat mixt per confeccionar un nou Contracte. Posteriorment a l'anullació, el senyor Conseller de Treball féu unes declaracions dient que no
es permetria que fossin rebaixades les condiciones de treball, i que es
formaria una ponència encarregada de formular un nou projecte de
bases. És molt natural que davant de la situació creada a la dependència
mercantil, i d'aquestes manifestacions, hom es pregunti quina ha estat
la finalitat cercada en procedir a l'anul·lació d'aquest Contracte de treball. Es fa difícil creure que hagi estat la de servir les conveniències dels
partits polítics de tendència demagògica que s'aprofiten d'aquestes coses
per les seves campanyes i finalitats, o la de refer la unitat í la força
de les organitzacions sindicals revolucionàries.
No cal dir la reacció que això ha produït entre la dependència mercantil. De moment ha donat cohesió i vida a les forces que constituïen
el Front Únic Mercantil. Aquesta agrupació amb ribets comunitzants havia arribat a tenir el control de tota la dependència; ara, el seu prestigi
estava moll disminuït i molt desfeta la seva unitat. I de persistir el plan-
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tejament d'aquest assumpte en la forma que s'està portant, no h i ha cap
dubte que en sortirà amb un envigoriment extraordinari. Els representa nls obrers al Jurat mixt, pertanyents al Front Únic, s'han retirat dels
seus llocs, i la Ponència encarregada ha elaborat un projecte de bases
amb unes condicions generals de treball molt per dessota de les actuals.
Aquest esperit no és precisament el millor per evitar els conflictes socials i la lluita de classes, i quant al sistema, estem segurs que les conseqüències que p r o d u i r à demostraran, almenys, la seva ineficàcia i el
seu desencert. Caldrà fixar-se en la solució que es d o n a r à a aquest afer.
—A darrers d'octubre, la «Unió de Treballadors Cristians de Catalunya» celebrà el seu primer aniversari. Una commemoració modesta i senzilla, com un esperonament mutu en veure la tasca immensa que h i ha
per fer en el camp obrer català, p e r ò un fet de més importància del que
pot semblar a cop d'ull. Volem destacar-la.
NO serà del tot inexacte si diem que a Catalunya encara és hora que
no s'ha reeixit a fer un veritable moviment obrer d'esperit cristià, inspirat en la doctrina social catòlica i en les encícliques socials. Potser perquè no es tenia la idea prou clara del que havia d'ésser i com s'havia
d'enfocar; potser perquè no sorgien els homes amb l'empenta necessària
per donar-li vida. No en volem escatir les causes, p e r ò el fet és que
mentrestant els nostres obrers han estat el camp més abonat a les idees
més dessassenyades i als experiments revolucionaris més extremistes. Cal
fer — com calen moltes altres coses, algunes de les quals ja s'han iniciat
amb un franc èxit — una bona organització sindical cristiana amb un
programa i aspiracions ben clares i rotundes, sense témer la força de
les idees i de les paraules, sobretot quan vénen avalades per una autoritat indiscutible. Això no és possible fer-ho a base de petits grups isolats
i amb una visió esquifida de les coses. Cal una visió ampla i un gran
sentit d'unitat. Solament així es podrà desenrotllar i adquirir força i fer
possible la creació al seu entorn d'un conjunt d'institucions de formació,
de previsió i de caràcter econòmic, que indiscutiblement és el que ha
de donar autoritat i eficàcia a l'obra. No pot deixar-se per més temps
els obrers catalans desemparats a mercè dels sindicats revolucionaris
que juguen amb la seva bona fe i amb els seus diners, contra el seu sentir
i contra la seva consciència.
La Unió de Treballadors Cristians de Catalunya ha nascut a la vida
amb uns principis clars, una bona orientació i un gran desig de realitzar
aquest apostolat social entre els obrers. Vol ésser un instrument de justícia social a mans dels treballadors i una institució eficient per elevar
i dignificar la classe treballadora, donant-li consciència de la seva dignitat, de la seva força i de la seva missió. Però el que té m é s importància
és la tasca realitzada en aquest primer any de la seva existència. La
seva extraordinària vitalitat i empenta en aquests temps tan difícils del
començament, són un bell auguri per la tasca enorme que cal esperar-ne
per l'esdevenidor.
De moment ja ha aplegat uns 3.000 obrers, quantitat important tenint
en compte l'ambient, les divisions i el seu poc temps d'actuació. S'ha

LES IDEES l ELS FETS

553

estructurat en diverses Centrals sindicals de professió, seguint i aprofitant l'exemple i l'experiència de les organitzacions més importants d'Europa. Ha creat un Secretariat contra l'atur forçós; ha fet vàries campanyes, algunes amb positiu èxit; ha iniciat una tasca de formació per
mitjà de cercles d'estudi i conferències i ha publicat i donat vida a un
setmanari que té per nora «Defensa Obrera». Actualment té en estudi la
part referent a Cooperatives i Mútues. El seu gran interès està a formar
bé un bon nucli de dirigents i estructurar damunt bases fermes els quadres de l'organització.
En f i , ha fet un treball considerable de propaganda, de captació i
d'organització, i sobretot ha creat un ambient i un daier favorable al
sindicalisme cristià a Catalunya. Si només fos això, ja seria suficient
per a merèixer la nostra confiança i el nostre agraïment. Ara el que
cal es polaritzar, unificar en tot el possible els esforços de tots els qui
desitgen treballar per l'emancipació de la classe obrera i que estan animats de la millor bona voluntat. Potser caldrà trencar motlles vells, però
d'aci endavant caldrà anar-hi més amb fets que no amb paraules i promeses. Si als nostres obrers se'ls diu l'excellència de la nostra doctrina i la bona fe dels nostres procediments, i se'ls demostra amb fets
que els resultin positivament beneficiosos, serà molt dificil, desenganyats
com estan, que no vulguin escoltar-nos i seguir-nos.
Unió de Treballadors Cristians de Catalunya, pretén fer-se ressò de
tots els interessos i necessitats de la clase treballadora, i ésser-ne l'enlitat representativa animada d'esperit cristià. El cami rcorregut fins
ara, que no és poc, ens palesa que avança amb pas segur, decidida a
fer-se reconèixer un lloc dins del nostre camp obrerista. Tothom hauria
de fer el possible perquè reeixís, per no defraudar les grans esperances
que molts h i tenen posades, i per a no deixar sense realitzar el bé immens que està destinada a fer a la classe treballadora, a Catalunya i a
la societat. — J. M.

R E V I S T A DE P R E M S A

ESTRANGERA

LA GUERBA ETIÒPICA ÉS UNA EMPRESA FEIXISTA. — Giuseppe Bottai escriu

a la «Critica Fascista»:
«La situació en què es troba Itàlia avui dia davant d'Europa era inevitable: tard o aviat havia de produir-se. És evident, en efecte, que la
constitució d'una gran potència nacional, inexistent abans, romp l'equil i b r i establert.
Nosaltres ens trobem en un moment històric de la revolució i del
règim. Quina és la situació d'Itàlia en el moment actual? Crec poder
afirmar que el desti ens és favorable: el dificil experiment de política
internacional que estem realitzant, ha vingut en el moment just.
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Com a organització nacional, el partit ja havia assolit un estat quasi
definiliu on allò que es refereix als seus òrgans centrals i perifèrics;
les formes exteriors dels nostres ritus ja estan codificades i establertes
en formes fixes. Altrament dit, la màquina—formidable, immensa, complexa—estava a punt. En cl curs dels darrers dos o tres anys à d h u c hem
pogut tenir la impressió que l'aparell de l'Estat feixista se sentia afeixugat pel pes de la seva prèpia massa, i que la seva vida es limitava potser
una mica massa al sol moviment dels seus engranatges. Però la posició
actual ens indica que tot això ha estat un període de preparació i d'ajustament. Ajustament, d'altra banda, que calia perquè en el curs d'aquest
període foren creades les organitzacions de les joventuts i d'assistència
social, tot i que l'organització corporativa general anava fent el seu curs.
1 tanmateix—repeteixo—l'enorme màquina política i administrativa
de l'Estat feixista estava disposada a funcionar en qualsevol sentit, en
qualsevulla direcció que se l i hagués volgut donar. Cal reconèixer que
r«alta tensió» ideal estava en el seu punt culminant.
Certs discursos del Duce pronunciats en el curs de l'any darrer semblaven anunciar que el nou avanç de la Revolució es produiria en el
terreny de l'organització corporativa. Però els esdeveniments han portat
l'atenció i les forces del règim vers el terreny de la política internacional.
Aquesta nova orientació ha fet témer que en patis el corporativisme,
i be llegit que els elements francesos d'esquerra han expressat alguns
dubtes quant a la sinceritat del Govern feixista en allò que es referíx als projectes de realització definitiva del corporativisme, «car concentra totes les seves energies en una empresa colonial».
Els qui pensen d'aquesta manera consideren probablement que h i ha
no sé quina incompatibilitat lògica entre el corporativisme i el colonialisme, en el qual veuen únicament una expressió de l'expansió capitalista del segle passat. oJ diria àdhuc que, sigui per tradició o sigui per
un raonament més o menys vàlid i seriós, certs italians pensaven també
en aquesta incorapatibilital—lògica o simultània—entre l'empresa abissínia i el desenvolupament corporatiu a l'interior del país, i per tant, en
una classificació ad acta del corporativisme.
Ara b é : encara que s'admeti que aquest sigui hereu dels problemes
econòmics i socials (acceptats sota benefici d'inventari) llegats pel segle xix.è, mai no ha lingut res de comú amb l'internacionalisme, l'humanitarisme, el sentimentalisme, l'utopisme, l'optimisme i altres «ismes»
propis per a la democràcia i el socialisme; per tant, no és gens incompatible amb una conquesta, tant si és metropolitana com si és colonial.
Àdhuc en el cas que s'hagués tractat d'una conquesta pura i simple
(brutal, dirien les persones prudents), encaminada a posar mà a les p r i meres matèries, i a assegurar-se nous mercats (en lloc d'una conquesta
basada sobre motius de seguretat, d'ordre moral i civilitzador, que és la
noslra empresa abissínia), no h i hauria cap incompatibilitat amb el corporativisme.
En efecte, aquest és una organització de l'Estat; destinat a assegurar el màximum de potencial nacional i el màximum de justícia social.

LES IDEES I ELS FETS

555

engloba les forces econòmiques en l'organisme constitucional. La ideologia democràtica i especialment la ideologia comunista han creat en
llurs «bombolles dc sabó» la ficció d'un món pacífic i d'una humanitat
bona i gentil, que visqués en la més completa harmonia. Nosaltres ja sabem perfectament que la realitat és moll diferent. I és evident que un
Estat corporatiu pot molt ben fer una conquesta colonial, de la mateixa
manera que la podia fer un Estat feudal o la pot fer un Estat comunista.
Més encara: l'empresa abissínia és un fet netament corporatiu, perquè equival, en el terreny internacional, a eslablir l'autoritat en una propiciat deixada abandonada pel seu propietari, una voluntat organitzadora, que en faci valer els recursos en interès i en bé de tot el món,
àdhuc del mateix propietari. Aquest és el corporativisme internacional.
Abissínia és un territori ric en primeres matèries i en recursos agrícoles
no explotats: els propietaris ho deixen inutilitzat; nosaltres anem a
fructificar-ho, i el primer que se n'aprofitarà serà precisament l'indígena.» — L. J.

E L FEIXISME NO HI TÉ RES A VEURE! — E n contraposició amb l'anterior
article, és interessant posar-hi de contrast el següent, publicat a la «Gazzetta-del Popolo», del conegut periodista italià Francesco Coppola:
«Ja he dil d'allrcs vegades que a menys que s'admeti una aberració
total de la inteUigència polilica del Govern anglès, és impossible creure
—com ho fan encara nombrosos periodistes estrangers—en una voluntat
deliberada d'Anglaterra a fer a Itàlia una guerra que seria una triple
traïció a la causa de la pau, d'Europa i de la civilització, i per tant, seria
una traïció contra la pròpia Anglaterra.
De totes maneres, i a jutjar pel procediment extremament hostil, que
el Govern anglès ha imposat en la Societat de Nacions contra Itàlia; a
jutjar igualment per la concentració de forces navals angleses a la Mediterrània i pel llenguatge amenaçador de la premsa londinenca, cal admetre que Anglaterra està resolia a reivindicar «l'honor» de fer, en nom
de la Societal de Nacions, el bloqueig d'Itàlia.
La primera il·lusió d'Anglaterra és creure que podrà intimidar Itàlia
i obligar-la per por, a girar l'esquena a l'Àfrica oriental. Per amor a la
pau i a Europa, conjurem una vegada més Anglaterra que reflexioni
i que es convenci que aquesta iUusió és absurda. Siguin les que siguin
les amenaces que se'ns facin, Itàlia ja no pot tornar endarrera; i diem
això no per exasperació—que ja que és provocada seria justificada i legítima—; ho diem una vegada més sense odi i amb un esperit de perfecta
i serena objectivitat.
Itàlia no pot tornar endarrera perquè no pot tirar per la finestra,
només pel caprici d'un tercer, els milers de milions que ja ha despès i
despendrà encara en l'operació etiòpica. No pot fer-ho, perquè sí retirés
les seves tropes, els etiòpics, que de fa 40 anys amenacen, provoquen i
conspiren, i que, encoratjats aquesta vegada per Anglaterra, s'han mobilitzat i armat, ens atacarien i ens tirarien a l'aigua; és a d i r : que si ho
fèiem, això ens costaria l'Eritrea i la Somàlia, perquè la Societat de
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Nacions està obligada a romandre en l'actitud d'un testimoni impotent.
Però per damunt de tot, Itàlia no pot tornar endarrera, p e r q u è no
pot imposar la humiliació i la dolor del retorn sense glòria als 300.000
joves italians que se n'han anat allà amb el cor ple d'una esperança
millor, amb la set i la certitud d'un més digne esdevenidor, i amb l'entusiasme d'homes disposats a venjar les ofenses recents i les antigues.
Finalment, Itàlia no pot tornar endarrera, perquè encara que ho volgués, l i és impossible de desviar el curs fatal de la història, de la seva
història, la qual, després de Déu, ha encarregat al nostre país la missió
que en altres temps realitzà ja l'imperi romà.
La segona il·lusió d'Anglaterra és creure que p o d r à separar la causa
d'Itàlia de la del feixisme, i que à d h u c podrà arribar a oposar l'una a
l'altra.
Sabem que l'aversió social-demòcrata, l'odi maçònic i la intriga comunista—que parlen massa sovint, aquests dies, per boca dels anglesos—
esperen una desfeta diplomàtica o militar d'Itàlia, i—una cosa que potser
és pitjor—una humiliació imposada al nostre país, que provoquin l'enderrocament del règim feixista.
En primer lloc, cal d i r que l'empresa etiòpica no és un invent sobtat
de Mussolini o del feixisme; està en la línia històrica, manifestament
necessària per al nostre país. A més, aquells que creuen que podran
separar Itàlia del feixisme ja han rebut una resposta: 20 milions d'italians aclamaren esponlàniamení i conscienment, la política del Duce.
Impedir l'empresa etiòpica no significa, doncs, provocar l'enfonsament del règim feixista, sinó ofendre i ferir d'una manera indeleble
Itàlia, la qual és immortal.
No es pot separar el subjecte del verb. No es pot separar Itàlia del
feixisme! Ella ha trobat en Mussolini el seu heroi, la seva imatge vivent,
i la seva volnutatl» — L . J.

L'APLICACIÓ DE LES SANCIONS A ITÀLIA. — Un dels aspectes més interessants que presenta la situació creada amb motiu del conflicte italoetiòpic és l'aplicació de les sancions, experiment que s'efectua per p r i mera vegada d'ençà de l'existència de la Societat de Nacions. L'estudi
que transcrivim a continuació, que ha publicat «The Statist», de Londres, explica detalladament tot l'abast d'aquesta important mesura:
«És un fet ben sabut que aquests darrers anys el Govern feixista s'ha
esforçat a construir una organització corporativa de l'Estat, amb la finalitat de fer d'aquest, en tot allò que sigui possible, una entitat que es
basti ell mateix. Aquesta política social i econòmica ha estat coronada
per l'èxit en tot allò que es refereix a procurar una reducció en bloc de
les importacions, i aquesta mesura pot ésser considerada com un progrés. En efecte, entre el 1929 i el 1934, el total de les importacions italianes davallà de 21.663.000.000 a 7.667.000.000 de lires; a més, la balança
dels pagaments, que era deficitària fins a l'any 1932, esdevingué favorable a partir d'aquella època. És veritat que de fa un cert temps, l'excedent de la balança dels pagaments no ha pogut ésser mantinguda en el
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mateix nivell, a conseqüència del fet que en els 7 primers mesos de l'any
en curs, les importacions han augmentat novament en proporcions considerables (el total d'aquests set mesos assoleix ja el doble del total de
lot l'any 1933); a més. el ingressos anomenats invisibles—despeses dels
luristes i arribades de diners procedents dels Italians que resideixen a
l'estranger— han acusat, per altra banda, una disminució que no és
menys apreciable.
Cal no oblidar, sobretot, el fet que per lluny que s'hagi portat la política d'autarquia econòmica, aquesta no pot ésser proseguida indefinidament per part d'un país que, com Itàlia, es troba per la seva situació
geogràfica i els seus recursos naturals, en la impossibilitat de produir
ella mateixa les primeres matèries de què té més necessitat un pals, en
temps de guerra.
Així, per exemple, Itàlia ha de continuar important metalls, car no
pot produir-nc més que en quantitats insuficients, i encara a un preu
de cost moll elevat. També depèn de l'estranger pel que fa als combustibles, car malgrat els resultats favorables obtinguts en alguns assaigs
encaminats a produir energia elèctrica aprofitant els salts d'aigua, i malgrat alguns èxits en la producció de petroli, l i calen encara, a Itàlia,
nombrosos anys d'esforços fins que arribi a un estat econòmic que l i permeti bastar-se ella mateixa; això sense comptar que la manca de capitals farà prohibitiva tota nova temptativa d'obres públiques, necessitats
per aquesta política, que els reclama en gran escala. Àdhuc pel que fa
referència al blat, Itàlia no ha aconseguit obtenir amb els seus esforços agrícoles una situació que l i permeti nodrir-se ella mateixa més que
a costa de despeses enormes. Doncs, és dubtós que les seves finances,
reduïdes per les necessitats de la guerra, puguin suportar aquests sacrificis.
D'aquestes consideracions resulta que pot afirmar-se que Itàlia continua depenent quasi enterament de l'estranger, en allò que es refereix
a gran nombre de primeres matèries.
Una anàlisi detallada de la situació en aquest aspecte revela fets que
ens sembla interessant remarcar.
L'any 1933, les importacions de cotó. la més important primera matèria que Itàlia es procura a l'estranger, representaven elles soles un 11.3 %
del total de les importacions; Ics tres quartes parts de les importacions
de cotó procedien dels Estats Units.
Pel que fa referència al carbó, del qual Itàlia només produeix mig
milió de tones anualment, les quantitats importades constituïren cl 9.1 %
de les importacions totals; quasi la meitat d'aquestes importacions de
carbó procedia d'Anglaterra. La llana fou importada en una proporció
del 6.3 %; el ferro, 1.7 %; la maquinària, el 4.9 per 100 de les importacions totals.
Quant als productes químics, extraordinàriament importants en temps
de guerra, Itàlia posseeix una indústria nacional bastant important, però
à d h u c en aquest aspecte ha hagut d'importar quantitats ben notables,
la tercera part aproximadament de les quals, durant l'any 1933, procediren d'Alemanya.
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A continuació reproduïm un quadre indicatiu de les importacions
italianes durant el 1933 (aquest quadre és extret d'un llibre editat per
la Societat de Nacions, titulat: «El comerç dels països del bloc o r » ) :
IMPORTACIONS

ITALIANES L'ANY 1933
P a ï s o s d'origen (percentatges totals)

Valor
total en
milions

I M P O R T A C I O N S

França

Alem.

EE. UU.

per %

per «/o

per "/o

Angl.
per

'k

Altres
països
per^/o

Cotó
840
0.3
75.1
24.6
Carbó
676
2.6
25.6
0.1
48.9
22.8
Llana
468
4.1
11.4
82.3
1.9
Màquines ...
364
6.8
12.9
17.6
52.7
10
Olis minerals (petrolis
etcètera)
279
0.9
18.7
78.9
1.5
Coure, bronze
147
4.2
26.8
65.7
0.7
2.6
Ferro i acer ...
129
48.7
2.8
26.1
7.6
14.8
El quadre complet inscrit en el llibre publicat per la Societat de Nacions indica que les primeres matèries representen un 63.9
del total
de les importacions italianes; que Alemanya forneix a Itàlia la major
part del ferro i una gran pari del carbó que Itàlia necessita (sense comptar que, a més. l i forneix més de la meitat de la maquinària) i finalment
que Anglaterra l i forneix prop de la meitat del carbó que consum.
En altres termes, és evident que la cessació de totes les relacions comercials entre Itàlia i la resta del món donarà un cop mortal a la seva
indústria.
Pel que es refereix a la balança comercial, les xifres conegudes, i que
arriben fins al mes de juny d'enguany, demostren que d'ençà del 1933,
la balança és cada vegada més deficitària, a conseqüència del considerable augment de les importacions a partir d'aquell any. Si tinguéssim
a la nostra disposició xifres encara més recents, és indubtable que veuríem com el dèficit és més considerable encara, car ha eslal precisament
en aquests darrers mesos quan la cadència de les importacions s'ha accelerat més considerablement. El quadre que posem a continuació demostra clarament que del març del 1935 (excepte el mes de maig), el dèficit ha esdevingut impressionant:
COMERÇ EXTERIOR D'ITÀLIA
(En milions de lires)
Imp.

1933. —Mitjana
1934. —
*
1935. —Gener
»
Febrer
>
Març
>
Abril
>
Maig
>
Juny

mensual
>

... .

617.7
638.9
620.8
626.0
670.2
651.3
552.9
681.8

Exp.

498.3
435.5
376.9
390.8
392.1
424.2
380.4
467.4

B a l a n ç deficitari

119.4
203.5
243.9
235.2
278.1
227.1
172.5
213.4
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Pot veure's que des del mes de juny d'enguany. Ics importacions acusen un augment tan sobtat com important. És que el Govern italià procedia febrosament a la creació d'stocks considerables. Però el cert és
que aquests stocks no podran ésser suficients, i que si les importacions
cessessin completament i per un període més llarg, l'activital industrial
del país es veuria obligada a aturar-se, la qual cosa perjudicaria necessitats vitals del país, especialment en temps de guerra.
Afegim que Itàlia depèn enterament de l'estranger en allò que es refereix a cautxú, estany, níquel, lungtèn, mica i crom. metalls i matèries
indispensables en temps de guerra.
Però això no és lot: la cessació de les imporlacions implicaria a la
vegada, la cessació de totes les exportacions, és a d i r : de tota possibilitat de procurar-se divises. Sobre aquest punt, l'argument segons el qual
la impossibilitat d'obtenir productes estrangers i especialment primeres
matèries seria compensada per la incapacitat de vendre productes manufacturats (en els quals són transformades les primeres matèries en qüestió) és ben gratuil quan s'aplica a un país modern, que té necessitats i
habituds de viure conforme a la civilització occidental.
Si els esdeveniments feien probable un bloqueig econòmic d'Itàlia,
^quines són les potències que, com a països compradors de productes
italians i venedors de primeres matèries destinades a Itàlia, s'hi veurien arrossegats?
Els dos principals països membres de la Societat de Nacions que en
primer lloc han de tenir la responsabilitat en prendre la decisió de
l'aplicació de les sancions, són Onglaterra i França. Aquests països
obtenen la següent xifra d'afers, en llur intercanvi amb Itàlia:
En el total d'importacions italianes, França hi té el 5.5 %; Anglaterra, un 11.4 % (xifres del 1933).
Pel que es refereix als principals països no membres de la Societat
de Nacions, les xifres donen la situació següent:
Import.
Italiana
»,'o d e l total

Export.
Italiana
% deltotal

Estats Units
15 %
8.7 %
Alemanya
14.7 %
12.7 %
És a dir, que França, Anglaterra, Estats Units i Alemanya vengueren
l'any 1933 a Itàlia prop d'un 45 % de les primeres matèries i altres productes importats d'aquests països, i l i compraren prop d'un 40 % dels
productes exportats per Itàlia.
Per acabar, senyalem el fet qeu la major part dels petits països que
tenen un comerç important amb Itàlia són membres de la Societat de
Nacions». — L . J.

ELS PRIMERS EFECTES DE LA GUERRA. — Un dels primers efectes de la
guerra ha estat l'alça de primeres matèries, fet que es troba ben reflcxal, en el següent comentari del «Journal des Finances», de Paris:
«L'alça dels preus de les primeres matèries, del setembre ençà, és
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veritablement remarcable: el coure ha pujat quasi en un 10 %; el plom,
un 23 %; l'antimoni, 30 %; el cotó, 15
el blat, 20
el cafè, el
cautxú, l'estany, el metall argent i el mercuri han pujal considerablement
en p r o p o r c i ó a llur modestes cotitzacions de fa poc.
És que això significa un augment de confiança, molivada per la represa econòmica i el sanejament dels mercats? O és que aquest fel és provocat per un augment de misèria o de pànic causat per les necessitats de
la guerra italo-etiòpica, o bé una conjura dels grans capitalistes?
És difícil de determinar-ho: notem, de totes maneres, que l'alça dels
metalls és molt més pronunciada que la dels productes agrícoles». — L . J .

LA INTERVENXIÓ DE FRANÇA A GINEBRA
De «II Popolo di Roma»:
«A Ginebra, la burocràcia diplomàtica francesa renuncià a una
interpretació especial del Pacte. H i renuncià per l'experiència que té
del conflicte sino-japonès i de la retirada d'Alemanya. França h i acceptà la interpretació britànica a propòsit del conflicte italo-etiòpic,
tol i que F r a n ç a sencera creu que aquest conflicte és un afer purament
colonial.
F r a n ç a hi acceptà el p r i n c i p i de la cooperació naval en la Mediterrània, imposada per l'AlmiralIat b r i t à n i c , lot i que aquest estiu hagué
de sofrir l'acord naval anglo-alemany.
L ' o p i n i ó pública francesa s'ha revoltat contra aquesta política, sostinguda per les esquerres comunistes i maçòniques, que s'han passat
al servei de l'tlntelligence Service».
Però avui dia F r a n ç a es troba arrossegada pel mecanisme de les
sancions, al qual els seus representants han aportat una cooperació tan
particular.
I bé: ens veiem obligats a respondre a la p a r t i c i p a c i ó dc F r a n ç a
en les sancions. Ens veiem atacats, p e r ò nosaltres, per la nostra banda,
també aplicarem les nostres sancions. Mireu com:
El.nostre tràfic comercial amb F r a n ç a , tal com és regit pels darrers
acords de contingentació, deixa un marge anual dc 140 milions de lires
a favor de França. És a dir, que l'aplicació de les sancions significarà,
per als productors i exportadors francesos, una p è r d u a neta dc 15 m i lions de francs mensuals.
Després d'aquesta consideració d'ordre general, examinem ràpidament el detall del nostre intercanvi amb França. D'aquest examen traurem una conclusió que pot ésesr resumida a i x í :
Un elevat percentatge dels productes i de les primeres matèries que
fins ara hem comprat a F r a n ç a , ens els podrem procurar a Itàlia mateix, p e r q u è ara ja tenim organitzats la nostra p r o d u c c i ó i els nostres
recursos de manera que puguin substituir els productes francesos, i en
igualtat de preus i de qualitats.
Per altra banda, podrem procurar-nos en altres mercats que no
siguin el francès els productes que ens manquin, fins que l'adaptació
tècnica i l'organització dels nostres recursos estiguin organitzats definitivament en vistes a noves produccions.
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En el quadro que ve a continuació es pot veure el que hem comprat
a F r a n ç a en el curs dels 8 primers mesos d'enguany:
Ferro, acer i llurs derivats
83.4 milions
Productes agrícoles (blat, farina, patates, llegums, olives, olis vegetals, pells en brut)
50.0
»
Màquines, aparells i peces de recanvi
10.8
»
Carbó
10.4
>
Llana i articles de llana
12.7
»
Seda i articles de seda
12.0
>
Cotó i articles de cotó
6-7
»
Seda artificial i els seus productes
5.0
»
L l i , jute i llurs productes
2.8
»
Si s'examina atentament aquesta primera llista d'importacions italianes de F r a n ç a , hom s'adona fàcilment que entren en la categoria a la
qual ens hem referit més amunt; és a d i r : que podem substituir-les en
gran part pels nostres productes nacionals.
Per completar aquest quadro sumari de les nostres importacions de
F r a n ç a , donem a continuació una llista de productes francesos importats
al nostre país i que és fàcil de trobar arreu d'Itàlia i en qualitats i preus
iguals, i sovint, en millors condicions i tot:
Vins i licors
2.7 milions
Tabacs
1.6
»
Instruments científics
2.0
»
Essències, perfums, sabons, etc
3.6
>
Productes químics i farmacèutics
10.1
»
Colorants, vernissos, etc
3.0
»
Paper, cartó i derivats
1.4
»
Diaris i impresos
6.4
»
Joies i pedres precioses
1.1
>
Com podeu veure, l'enumeració és instructiva. Aquests són els productes francesos que podem, devem i volem fabricar en millors condicions.
Tot plegat serà una saludable reacció i revisió nacional, que ens farà
més forts, més semblants a nosaltres mateixos, i més lliures de les detestables modes estrangeres.> — L . J .

ANGLATERRA I ITÀLIA. — Sota la signatura de Charles Bardoux, «Le
Capital», de Paris, publica el següent estudi:
«Diversos esdeveniments han donat la impressió que la situació havia
millorat, especialment per l'acció de Mussolini de retirar una de les
tres divisions concentrades a la Cirenaica, al costat d'EgipteCal pensar que Laval reeixirà a trobar aviat, en el quadro estret
d'una negociació abissínia, les bases d'un acord anglo-italià, abans que
les sancions hagin començat a fer efecte, abans que el Foreing Office
hagi sondejat sobre les possibilitats de recórrer al bloqueig, que és una
arma, i que obre perills de guerra?
Per contestar, cal mesurar amb exactitud la temperatura de les re96
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accions i determinar amb alguna experiència la força de les conviccions,
que han alçat cl Govern i el poble dc més enllà de la Mànega, en un
moviment quasi unànime, contra el règim feixista.
Quan en una negociació privada o pública. l'anglès està segur del
seu dret i conscient d'un deure; quan. a més aquest dret i aquest deure
concorden amb els seus interessos i confirmen una habitud, la seva inflexible resistència desafia tot esforç: es fa matar allà mateix.
Per als anglesos és un deure exigir el respecte del Conveni i Pactes
de Ginebra, la garantiu dels quals fou fel extensiva a Abissínia, perquè
ho demanaren F r a n ç a i Itàlia, i malgrat les objeccions de la delegació
britànica, dels seus ministres i dels seus tècnics. L'interès concorda amb
aquesta obligació moral.
Anglaterra té el dret de resistir, en el terreny diplomàtic, a una
conquesta italiana del territori d'Abissinia. En efecte, si els Governs
britànics, en el curs de llargs anys. han reconegut a Roma una hipoteca
sobre les terres etiòpiques. en virtut de múltiples tractats, tots aquests
descarten l'eventualitat d'una agressió unilateral, i tots pressuposen una
col·laboració anglo-italiana. L'interès concorda amb aquesta obligació
jurídica.
Unes operacions militars empreses a Abissínia sense el paravent
d'un mandat 0 sense cl pretext d'una col·laboració, risquen dc produir
repercussions a Egipte, on regna una agitació política, í en l'Imperi, on
fermenten les masses indígenes.
L'empresa d'aquest dret i d'aquest deure, perjudicats per interessos
polítics de primer pla es tant més gran quan cl Govern britànic, havia
avisat repetidament davant les imprudències comeses pel govern feixista.
Pel gener d'enguany, l'ambaixador Grandi tingué el coratge d'escriure el Sr. Mussolini dient-li que una guerra de conquista provocaria la
resistència d'Anglaterra. I sí bé, més sortós que un dels seus col·legues
de la Consulta, no fou destituït del seu lloc. l'avis no tingué cap efecte.
Rl que d o n à el Primer Lord de l'Almirallat. el 7 de m a r ç . en què anuncià el reforçament de l'esquadra de la Mediterrània, la qual cosa precisava l'orientació de les bases navals creades a l'Est mediterrani, fon
ineficaç també. iCom no descobrir, de totes maneres, en aquestes decisions una resposta als lemes tàctics estudiats a l'Escola dc Guerra Naval
de Spezía—atac sobtat a Malta—i al començament de la construcció
de dos cuirassats de 35.000 tones?
Per forjar la convicció britànica en una làmina inflexible, ja només
calia cometre una falta: confirmar, amb imprudències de totes classes,
aquesta desconfiança creixent contra l'Estat mediterrani, ahir col·laborador dòcil, avui veí imperiós, qui renunciant a una penetració progressiva i limitada, dintre el quadro d'un predominí de dos, pretenia construir un imperi militar entre les dues rutes b r i t à n i q u e s : per mar vers
les índies, i per terra vers el sud. Aquesta falta suprema fou comesa
després d'haver concentrat esquadretes a Sicília, davant de Malta, i
d'haver portat tres divisions a la Cirenaica, davant d'Egipte, acollir a
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Roma l'elegant i sensible Anthony Eden amb una tal rudesa, que en sorti
indignat.
Davant d'una convicció moral i jurídica, utilitària i sentimental, tan
fortament trempada i tan profundament arrelada; malgrat la «détente»
que han provocat els esforços tenaços del president Laval i el gest del
Duce, l'escalonament de sancions limitades i el reembarcament oportú
d'una de les tres divisions de Cirenaica, no crec en la pròxima realització d'un acord anglo-italià negociat per F r a n ç a , dintre d'un quadro
estrictament etiòpic.
El Govern conservador, confirmat per les eleccions del 14 de novembre i assegurat en el seu lloc per una durada de 7 anys, mai no
contrasignarà una transacció territorial que podria ésser interpretada per
Mussolini com una compensació suficient per als riscos correguts i pels
milers de milions despesos, com el reforç del prestigi feixista a Europa
i com un afebliment del predomini anglès a la Mediterrània.
Mai el Foreing Office no acceptarà d'ajudar el Duce a sortir, il·lès,
amb un augment de territori, d'una operació que amb l'ajut de F r a n ç a
i d ela Petita Entesa, podia realitzar sense una mobilització total 1 ruïnosa, a menys d'estar assegurat prèviament d'una contrapartida.
De quin ordre? Naval- En quina regió? En la Mediterrània. I abans
que res, la ruta de les índies. I , per pròpia inciativa, Londres insinua
el regateig, i convoca la conferència He les potències marítimes.
El president Laval no pot tenir èxit en les negociacions, si no les
amplia. El Duce només pot solvar-se la vida fent oferiments. Correspon
a la diplomàcia francesa, inventiva i conservadora, descobrir, per al tonatge de les unitats i per a la igualtat en la seguretat, per l'equilibri en
la mar llatina i per la llibertat de les comunicacions colonials, fórmules que realitzin l'acord franco-britànic i permetin l'acord franco-italià.
Per q u è no esperar en la mar llatina la solució renana de Locarno i assegurar en les seves aigües una limitació del tonatge armat? — L . J.

DJIBUTI, CENTRE DE L'«INTELLIGENCE SERVICE»?—«La Slampa>. de
Torí, publica el següent reportatge del conegut periodista italià Paolo
Zappa, en el qual es diuen força coses interessants, àdhuc admetent que
el periodista en qüestió hi posi més pa que formatge. En donem alguns
estractes:
«...Ja me n'havia adonat aixi que sortirem en el vaixell, de Port
Said. Eren vuit homes, no ben b é joves, però robustos. ...Llurs gestos eren
sobris i mesurats, com llurs paraules; llur conducta tenia quelcom d'equivoca, de falsa, com ho devia ésser l'objecte de llur viatge. Durant els
cinc dies que dura el viatge de Port Said a Djibuti romangueren separats dels altres viatgers. Qui eren?
Poc després de desembarcar a Port Said ja havia sabut que eren
belgues. Malgrat les meves preguntes, els oficials de la tripulació no
saberen donar-me cap resposta concreta.
Fins a Djibuti no vaig saber el que volia saber. Era a l'oficina del
comissari del port. L'interrogatori de què foren objecte anà a i x i :
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—Com us dieu?—preguntà el comissari.
—Coronel Ruel.
—Trànsit
—Si, en desti a Addis Abeba.
—Finalitat del vostre viatge?
—Encarregat de missióLes respostes dels altres foren iguals.
Kntre el públic s'anava dient:
—Són instructors de l'exèrcit ctiòpic.
En sortir del port, vaig trobar dos amics meus italians
—A quin hotel us sembla que posi?—vaig dir-los.
—A l'hotel Rigas, de la plaça Menelik.
Vaig anar-hi, perquè allà és l'únic lloc bo per a un periodista que
va a la recerca de coses interessants. El meu amic m'anava explicant:
—L'hotel Rigas és el club de lots els amics d'Etiopia, de tots els aventurers que es complauen a escampar les noticies màs catastròfiques per
a nosaltres. Veus aquell home que hi ha allà, que sembla un gegant?
Acaba d'ésser expulsat. De fa un mes, era agent d'una companyia japonesa que fabrica, segons sembla, ciments per a construcció. Treballava
enormement amb Addis Abeba. E l ciment arribava aci amb vaixells
plens, i era tramès a Addis Abeba per tren, en convois llarguissims, de
dia i de nit. Al cap d'un mes, aquest comerç tan florent acabà per
despertar la curiositat dels agents de la duana francesa. S'obriren diversos sacs, i en mig de sorra, curosament col·locats, es trobaren fusells,
peces soltes de metralladores i municions de totes classes. Tot el carregament d'aquell dia fou confiscat, i l'agent, expulsat. Ara, possiblement,
anirà a Zeila o a Berbera. Les autoritats angleses d'aquests ports sembla
que són menys curioses que les franceses...
Aleshores fixem la nostra atenció en un individu molt cama-llarg,
amb pantalons de golf. És un periodista anglès, diuen que d'una revista
escocesa, que ha arribat a Djibuti fa pocs dies en avió. Ningú no creu
que sigui periodista. Tol Djibuti està ple d'anglesos suspectes, que es
diuen enviats periodístics, però que mai no fan informació. Allà es comença a dir que si l'clntelligence S e r v i c o . . . — L - J .

QUAN ACABARÀ I.A OUERBA? — Del «Mancbester Guardian»:
«No és gaire probable que es facin aviat noves temptatives per negociar amb el Sr. Mussolini. En efecte, es reconeix que els darrers esforços fels a Paris per trobar una base de conversa, foren prematurs.
A Londres es creu—i a Paris s'admet a contra-cor—que abans no sigui
possible de poder parlar de pau, els italians ban de sentir la pressió
de les sancions.
En cap moment no s'ha esperat obtenir-ho tot de les sancions, car
aquestes no han d'acabar la guerra, sinó purament escurçar-la. Però és
de preveure que la pressió de les sancions serà severa i que acabarà per
crear una nova situació, que permetrà de reprendre les negociacions.
A menys que les desercions siguin nombroses i que el sistema de les
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sancions s'enfonsi—cosa que hom no creu—la campanya militar no
podrà durar molts anys, ni àdhuc molts mesos. S'espera que entre febrer
i març serà possible de trobar un compromís entre Ginebra, Roma í
Addis Abeba». — L . J .
LA MAÇONERIA ALEMANYA, INSTRUMENT DE L'ESTAT. — De la «Revue heb-

domadaire», de París:
«Fora d'Alemanya es creu generalment que la maçoneria alemanya
deixà d'existir l'abril del 1933, en que el canceller Hitler li tancà da
locals.
La veritat és que la maçoneria fou dissolta oficialment, però que en
sobreviu una part molt important, que només té cura de disfressar-se,
de la qual cosa resulta un nou factor de política interna.
E l segle XVIII* es crearen algunes lògies, primer a Prussià i després als
altres Estats. Immediatament després de llur iniciació les més importants gaudiren de l'ajut i protecció dels reis de Prussià, i especialment de
Frederic el Gran. L'octubre del 1798, el govern prussià ordenà de sobte
la clausura de totes les lògies, excepte de la coneguda amb el nom de
lògia de la Vella Prussià. En aquella ocasió, una secció de la maçoneria
alemanya, de la qual se sospitava justament que simpatitzava amb les
idees de la revolució francesa, fou dissolta per ordre del rei, el qual considerava les seves activitats com un perill per a ell mateix.
Durant el segle xix i començaments del xx la maçoneria alemanya
continuà desenvolupant-se a través de tot el país; en els seus rengles
s'allistaren gran nombre de mestres d'estudi i professors, els quals treballaven tant com podien per aconseguir la unitat d'Alemanya sota l'hegemonia de Prussià.
Una de les lògies que per la seva lleialtat a la monarquia i per les
seves idees i els seus sentiments escapà de la dissolució, la de les Tres
Esferes, havia obtingut una mena de monopoli de les activitats m^çòníques al regne de Prussià. De totes maneres, fins el 1933, la maçoneria
alemanya romangué dividida en dos sistemes de Lògies de la Vella Prussià Una, plena de l'esperit de racisme i nacionalisme, que només admetia en els seus rengles els cristians; i'altra, partidària de l'anomenat
sistema humanitari, que admet els jueus i sosté els principis de la maçoneria universal. Malgrat llurs divergències, els dos nuclis coexistiren
harmònicament durant més de dos segles, i crearen l'Associació de
Maçons Alemanys, a la qual s'incorporaren ambdós. Això ocorregué
l'any 1871.
Gràcies a la predominant influència de les lògics nacionalistes, el
Kàiser tingué èxit en la militarització de tot el moviment durant la
guerra mundial. En l'exèrcit es crearen Lògies fidels, oficialment amb el
propòsit de sostenir la moral dels oficials, i extraoficialment amb l'objecte de crear un espionatge entre el poble, del qual se sospitava que era
derrotista i mancat de patriotisme. Fou tan important el paper que representà en aquest aspecte la Maçoneria alemanya durant aquell temps,
que produí una protesta per part de l'Oficina Internacional de Relacions
Maçòniques.
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Quan acabà la guerra, i els socialistes aconseguiren una majoria parlamentària en la República alemanya, presidida per Ebert, les lògies
del sistema de la Vella Prússia aconseguiren un èxit espectacular en
l'Associació de Maçons alemanys, puix que manifestà la seva oberta actitud d'hustilitat a les lògies humanitàries, les quals s'havien atrevit a
renovar llurs relacions amb les maçoneries dels països victoriosos. Això
ocorregué el 8 de maig del 1922.
De totes maneres, quasi un any més tard, l'aleshores ministre d'Afers
Estrangers, Gustav Slresemann, ingressà a la Lògia Frederic el Gran,
una branca de la lògia nacionalista de les Tres Esferes, declaradament
hostil a l'acostament franco-alemany. Aquest acte revela la veritable
mentalitat de l'home en el qual Briand diposità tota la seva confiança;
però pot dir-se, en descàrrec de l'error del gran pacifista francès, que
aleshores ningú no coneixia el que estava ocorrent en l'interior de la
Maçoneria alemanya.
Àdhuc abans que Hillcr prengués el poder, certes lògies del sistema
Vella Prússia començaren a afegir característics subtítols a llur denominacions i anaren fent desaparèixer públicament els símbols maçònics.
El 26 d'octubre del 1930, la Gran Lògia Nacional adoptà el subtítol
d'Ordre Nacional Cristià, i l'any 1932, la Gran Lògia de Saxònia substituí la tradicional insígnia maçòníca en els seus temples per símbols
netament alemanys.
D'aquesta manera s'anà aprofundint gradualment el cisma entre els
dos sistemes, i preparant-se el cop d'abril del 1933. Seguint les negociacions entre el Govern i els representants dels maçons de la Vella Prússia,
els dirigents de la Lògia de les Tres Esferes i de la Gran Lògia Nacional
decidiren la dissolució de totes les lògics que els eren associades.
Però la maçoneria del tipus Vella Prússia no deixà d'existir. Canvià
el seu caràcter, i féu néixer l'Ordre Nacional Cristià de Frederic el
Gran. En virtut dels seus estatuts, cosa certament molt estranya en una
organització que a si mateixa es titula maçónica, l'ordre condemna tota
relació amb el passat maçònic. Elimina del seu culte tot el que no sigui
específicament «germànic» i rebutja la promesa de secret per part dels
seus membres sobre els ritus i símbols. En una carta dirigida als ministres Góhbels i Erik i al Consell executiu del partit nacional-socialista, el
Gran Mestre de l'Ordre comunicà a les autoritats del Tercer Reich que l'organització abandonava el triangle i altres emblemes.
Els nous maçons alemanys han demostrat que sempre es consideraren servidors del Govern. Cal tenir en compte aquest fel, si es vol estudiar la contextura del Tercer Reich. Després d'haver estat durant més
d'un segle l'arma dels militaristes prussians, la maçoneria alemanya ha
deixat d'existir i ha legat al canceller Hiller un poderós instrument,
ple de l'esperit racista i que funciona dintre dels límits de les institucions de l'Estat.» — L . J .

QUÈ FARÀ EL REI DELS HELLENS? — El redactor diplomàtic de r«Observer», de Londres, escriu, sobre la restauració monàrquica a Grècia:
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«El plebiscit grec ha donat una majoria esclafadora de 97.88 % dels
electors, a favor de la monarquia. Però què passarà quan el rei dels
beHens torni a ésser al tron?
Certament, la situació que l'espera no és fàcil, i hom bé ha de creure
que està al corrent de la situació sobre la qual la censura d'Atenas no
deixa d i r res.
El partit monàrquic té tres caps, però el general Kondylis, regent i
primer ministre, ex republicà convertit a la monarquia, serà certament
mantingut al seu lloc pel rei.
El primer ministre, que és un home d'acció, podrà, o bé presentar-se
davant de l'Assemblea nacional i demanar un vol de confiança, o bé proposar al sobirà la dissolució de l'Assemblea i fer elegir una Cambra
normal.
En la primera eventualitat, el general Kondylis podria ésser batut pel
seu antic cap Tsaldaris, qui disposava, abans del cop d'Estat del 10 d'octubre, d'una gran majoria a l'Assemblea, i que coUabura amb el cap
ultra-monàrquic Metaxas.
El rei Jordi serà l'àrbitre per damunt dels partits. És l'únic paper
que pot adoptar un monarca grec. D'aquesta manera, Jordi I pogué
regnar durant 40 anys.
Lna amnistia podria servir per segellar una unió entre tots els
grecs.» — L . J.

LA INQUIETANT SITUACIÓ DE XINA. — Altra vegada torna a ésser inquietant la situació de l'Extrem Orient. Ahir era Manxúria, avui són cimprovíncies de la Xina del nord, que el Japó vol tenir sota la seva
influència. Per dissimular aquestes cobejances seves, el Japó s'empara
darrera de diversos aspectes, com la veritable desorganització xinesa,
l'amenaça comunista i la influència anglesa. Vegeu aquest comentari
de l'cOsaka Mainichi>, d'Osaka, en el qual h i ha fixada tota la posició
nipona:
«L'actitud del Japó envers Xina és l'expressió del sentit de la justícia
i de la moralitat innates dels japonesos. De fa més de mig segle, la política japonesa vol establir la prosperitat i la pau en l'Orient, gràcies a la
«oHaboració sino-japonesa.
Per obtenir aquest f i , les autoritats nipones han elaborat un pla polític, els punts principals del qual són els següents:
1. Obligar el Govern de Nanquin a eliminar el moviment antijaponès
i a abandonar la política que està llançant Xina als braços d'Europa
i dels Estats Units.
2. Obligar el Govern de Nanquin a concedir el seu reconeixement
«de facto al Govern del Mandxukuo, en espera del reconeixement «de
jure».
3. Invitar Xina a reconèixer i a sostenir la política antisoviètica
del Japó, a fi d'impedir la bolxevització de la Mongòlia exterior.
Les conferències de Dairen, de Kyojun i de Xang-Hai han permès als
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representants japonesos que es troben a Xina d'entrar sobre aquesta
politica fonamental. El Japó tendeix a suprimir el càncer que sofreix la
diplomàcia xinesa, a fi de millorar les relacions sino-japoneses.
Nanquin acceptarà aquesta politica del Japó? El J a p ó espera sincerament que Xina voldrà assegurar el desenvolupament d'una nova situació a l'Extrem Orient. P e r ò si Nanquin resisteix, hom crearà una
nova situació a la Xina del Nord.
En efecte, l'actual actitud del Govern de Xina no és gens tranquillitzadora. Xina no demostra cap esperit d'amistat en els petits conflictes
pendents, tals com el dret de franqueig, els permisos als obrers de la
marina, etc. Al contrari, d'ençà de la visita de sir Frederik Leith Ross
a Xina, s'ha intensificat la propaganda antijaponesa, i Nanquin, que
parla de col·laboració econòmica amb el J a p ó , està maniobrant, en realitat,
sota la influència dels grups favorables als europeus i als nord-americans.
La campanya anticomunista de Txangkaixec sembla indicar que vol
arreconar els comunistes cap a la Mongòlia exterior; de totes maneres,
no pot ignorar que els comunistes xinesos es posarien, d'aquesta forma,
en contacte amb la U. R. S. S.
Però el J a p ó ja té elaborada la seva politica, i res no l'impedirà de
posar-la en acció.» — L. J.

I N D E X
D E L VOLUM XXII
(JULIOL-DESBMBRE

1935)

PÒRTICS
LA PÀTRIA I E L TEMPLE
ESCOLES ANTIPERSONALISTES
DUES LLIÇONS
UN PROBLEMA DE CONSCIÈNCIA
LA CRISI DE LA PERSONA HUMANA
TAULES DE PEDRA

3
97
193
289
385
481

ESTUDIS
F. BLASI VALLESPINOSA
Monestir de Guadalupe

488

BORDOY TORRENTS, P E R E M.
La Santa de Florència

25

COLL, JOSEP M. O. P.
Un gran orador català. Fra Gaspar Esteve, O. P
Fra Pere Saplana, O. P

18
305

GALVANY, BARTOMEU
Altra vegada la qüestió de l'art i la moral

121

MANYA, JOAQUIM
Un greu cas de consciència en el matrimoni

...

6, 100, 292, 389

PRATS, JOAN M.
E l Beat P. Claret i el Dr. Caixal

196

RAMON ROQUER
L a justícia en Plató

484

SERRA SPIELER, LLUÏSA
De la prehistòria de l'ateisme soviètic a la seva vellesa

114

R. TOLOSA PADRENY
Estudis sobre Cronologia Messiànica

497

VALLS I TABERNER, FERRAN
La difamació contra el P. Claret

413

LES BELLES LLETRES
(.1 IS, CAMIL
Poemes religiosos

310

CRÒNIQUES DE FORA
E D E L W E I S (Àustria)
D'Àustria ... .
Ídem

43
437

HOYOIS, GIOVANNI (Bèlgica)
L'exposició de Brussel·les i la de Barcelona

132

FALÜA1ROLLE, ADOLPHE DE (França)
De M. André Tardieu a la deflació
Citroén-Ueorges Blond
Kl veritable terreny del problema comunista
Les darreres novetat literàries: una novel·la ben alemanya.
«Alouetles», de F . Jammes. Estudis sobre Marsella i Itàlia.
La França esbocinada. Dos grans morts francesos: Alfred
Valette i Henri de Jouvenel
De l'Alemanya vista per L. Bancal al diable en Víctor Hugo.
HEGARTY, R. T. J . (Gran Bretanya)
El conveni naval anglo-alemany
Important exposició d'art xinès a Londres
El conflicte italo-abissini i les sancions
n

32
127
229
318
429
504
140
326
511

BOUSSAC, ANDRIU-J. (Occilània)
Crònica occitana
ídem

38
237

LLIBRES & REVISTES
ELS LLIBRES

(Bibliografia i critica)
GOTIMS DE LLUM, de Joan Janer, per Leandre Amigà
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, según las enciclicas «Rerum novarum» y «Quadragesimo anno», del P. Kutten, per
C. Cardó
'
LA PRECÀRIA DE TOTES LES HORES, de Pere Charles, S. J.,
versió de Mn. Antoni Ferrer, per R. Roca-Puig
LLIBRE DE RONDALLES POPULARS, de Mossèn Camil Geis,
per R. Roca-Puig
HONDA D'HISTÒRIES, de Tomàs Roig i Llop, per Leandre Amigó.
EL CÓDIGÜ DE DERECHO CANÓNICO, d'A. Cauce i M. de Arquer,
per C. Montserrat
CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA, dels RR. del Bon
Pastor, per C. Montserrat
LA VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA MARE DE DÉU DELS
DOLORS, de Tàrrega, de Lluis Sarret i Pons, per C. M
LA BERNARDETA I LES APARICIONS DE LOURDES, del Foment
de Pietat, per C. 4Í
COMPENDI DE LA VIDA DE SANT JOSEP ORIOL, del Dr. Torras
i Bages, per C M
LA LITÚRGIA 1 LA VIDA CRISTIANA, de Josep Cavagna, per
C. Montserrat
LAS RAZONES DEL MOVIMIENTO LITÚRGICO, de J. Van Houtryve, per C. Montserrat
EXPLANACIó DELS EXERCICIS ESPIRITUALS DE SANT IGNASI
DE LOYOLA. Tercera setmana, d'Ignasi Casanovas, S. J., per
C. Montserrat
HOMES. HOMENETS I HOMENASSOS, de Pere Benavent, per Leandre Amigó
I. A M ICRIST A LES ESCOLES, d'Esteve Busquets-Moles, per Lluís
Prat
L'ÀNIMA D'UN MILITANT, de Fr. Stéphane-Josep Piat, per Lluis
Prat
EL PENSAMENT I LA IMATGE, de Joan B. Manyà, per J. Sanfeliu.
lli

47

48
147
148
149
240
241
241
241
242
242
242

242
334
335
337
338

SILABARIO DE LA MORAL CRISTIANA, de Francesc Olgiati, per
R. Roca-Puig
L'ASSUMPCIÓ DE MARIA EN COS I ÀNIMA A L CEL, del Dr. Josep
Ricart, per C. Cardó
VERDADERO Y PRACTICO CALENDARIO PERPETUO AL ALCANCE DE TODAS LAS INTELIGENCIAS, SEGUIDO DEL
APÉNDICE: EN QUÉ ASO NACIÓ Y MURIÓ JESUCRISTO, de
R. Tolosa, per C. Cardó
MEDITACIONS ACTIVES I PRÀCTIQUES SOBRE L'EVANGELI,
del Canonge Beaudenom, per Joaquim Manyà
LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO, de D. Pablo Guillermo Von Keppler, traducció del P. Manuel Carceller, S. J., per
Joaquim Manyà
LES BENAURANCES, del P. Bru d'Igualada, 0. M., per J. Manyà.
ANTILAICISMO, del Dr. Isidre Gomà i Tomàs, per Carles Cardó.

339
517

518
518

519
519
520

LES REVISTES
(Reproduccions i extractes)

Història i causes de la nostra decadència, de Louis Dimier, a LA
VIE INTELLECTUELLE
El Japó, Rússia i els Estats Units, a ETUDES
La mentalitat de la joventut al pals dels Soviets, a LA VIE INTELLECTUELLE
Política d'il·lusions, del Dr. Max Beer, a NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Prestigis del comunisme, d'A.-J. Festugière, a LA VIE INTELLECTUELLE
Estat corporatiu o representació professional?, de Georges Jarlot,
a ETUDES
Esguards sobre Rússia, de CiriUa Jelila Wilczkowski, a DOSSIERS
DE L'ACTION POPULAIRE
L'ideal històric d'una nova cristiandat, a LA VIE INTELLECTUELLE
Una conclusió teològica a l'enquesta sobre les raons actuals de la
descreença, de M.-J. Congar, O. P., a LA VIE INTELLECTUELLE
La Creu i l'humanisme cristià, de Paul Doncoeur a ETUDES
El Socialisme religiós, del P. Van Gestel, O. P. a LA V I E INTELLECTUELLE
IV

51
63
151
244
249
340
349
441

521
525
533

LES IDEES l ELS FETS
(Cròniques, glosses, comentaris)

VIDA RELIGIOSA I MORAL
Canonització dels màrtirs anglesos
Greus paraules del Sant Pare sobre l'eugènia i l'esterilització.
Un plebiscit suís sobre la concessió de poders extraordinaris
a l'Estat
Els catòlics anglesos en el jubileu dels reis d'Anglaterra
Pastoral col·lectiva de l'Episcopat alemany sobre l'educació cristiana de la joventut
Volem el film bo
L'home d'Estat txecoeslovac Dr. Nosek, apòstol de l'Acció Catòlica
La situació dels catòlics txecocslovacs
L'actuació de la «Lliga dels drets de l'home» durant l'any
passat
La Xina i el Cristianisme
El progrés del Catolicisme als Estats Units
La persecució religiosa a Alemanya
Extraordinària distinció pontifícia atorgada al President de la
República Francesa
El primer Congrés Catòlic Txecoeslovac
Un discurs de Goering a les festes del solstici
La situació dels catòlics a lugoeslàvia
El II Congrés Encaristic Ingoeslau
Continuen els incidents entre els nacional-socialistes i els catòlics alemanys
La Federació de Joves Cristians de Catalunya ha celebrat la
11 Setmana General d'Estudis
Discurs del Sant Pare a favor de la pau
Insistint sobre el mateix tema
El Congrés jocista de Brussel·les
Pronòstic sobre la situació religiosa a Mèxic
Missatge pontifical al Congrés de Cleveland
La proclama de Hitler al Congrés de Nuremberg
La pastoral de Fulda
El Congrés de la «Pax Romana»
Calumniosa campanya contra la Santa Seu a propòsit de la
guerra

74
75
76
76
77
79
79
164
165
166
167
168
257
258
259
260
261
262
263
358
360
362
363
466
466
467
469
544

Manifest dels intel·lectuals catòlics francesos sobre la guerra.
Continua la persecució de Mèxic
Congresos científics
Més de 64.000 conversions als EE. UU. d'A. durant l'any 1934.

545
546
547
548

CULTURA GENERAL
La recerca del Lilhostrolos
El Congrés Jurídic Internacional del 1934
Els «Cursos de Verano> d'Acció Catòlica, de Santander
Reforma i llibertat segons Chestcrton
Hongria i la cultura europea

87
89
471
549
550

MOVIMENT SOCIAL
La revisió de l'obra socialista al Ministeri de Treball
La X X V I I Sessió de les Setmanes Socials de F r a n ç a estudia el
corporativisme
L'actualitat sindical a Catalunya

170
269
550

MOVIMENT INTERNACIONAL
Alemanya
El discurs al món del canciller Hitler

184

Canadà
En vigílies electorals al Canadà

81

Estats Units
Preparant les eleccions presidencials ianquis

364

lugoeslàvia
Les eleccions iugoeslaves

190
vi

Japó
La penetració nipona a Xina
El Japó i el pensament panasiàtic

173
179

Polònia
Pilsudski, heroi de llegenda

187

Rússia
La Rússia soviètica pel cami del Bonapartisme

474

Txecoeslovàquia
Les eleccions txecoeslovaques

180

Xina
La desfeta des comunistes xinesos

182

Pluriestatals
Cap a la formació d'un bloc sino-japonès
Finalment s'ha fel la pau al Chaco
Ei setè Congrés de la I I I Internacional ...

83
176
367

REVISTA DE PREMSA ESTRANGERA
Abissínia vista per un conseller militar del país, al diari <Pesti
Naplo>
2.400.000 mort» d'inanició, al «New York Post»
Quan el creditor esdevé deutor, al «Times>, de Nova York ...
La N. R. A. declarada anticonstiturional
La puja dels valors d'armaments, a «La Vérité des évènements».
Abissínia i la situar ió d'Europa, a «Izvestia»
La posició de Mussolini davant Abissínia (diaris nord-americans)
Mesquina Europa, a «II Popolo d'Italia>
El treball obligatori a Bulgària, a «Novi Dni>
Els nazis britànics, al «Star>
Algunes dades sobre la premsa italiana, a l'tAnnuario delia
Stampa Italiana>
Els darrers experiments del doctor Voronof, al «Neue Freie
Presse»
l'na Bíblia Única, al «New York Times>
VII

90
91
92
92
96
277
281
282
283
284
284
285
285

Hongria, vers VEstat corporatiu, a «Uj Magyarsag>
L'ós del salari, a <Magyarorszag>
Laval ha salvat el franc, un article de Matuszuski
Bolívia vol una sortida a la mar, al diari cHoy>
La posta de la política de Roosevelt?, a «Europaische Hefte> ...
L'aventura etiópica i la situació econòmica d'Itàlia, a cRundschaut
La qüestió de les mines d'Abissínia, de diversos diaris
Com són les pluges d'Abissínia, a «Deutsche Allgemeine Zeitung»
Si Anglaterra tanqués el Canal de Suez... a <Ottobre>
L'origen del mol Abissínia, a <Prager Presse»
Anglaterra vol la guerra?, a «La Gazzetta del Popolo»
Un problema colonial, a «News Chronicle»
*Radíoguerra> a l'Àfrica oriental al «Morning Post»
L'esterilització humana als Estats Units, a «Fòrum and Century»
El divorci com a indústria, a «Schònerc Zukiinft»
El que costa l'expedició italiana a Etiòpia, al «Manchcster Guardian»
L'exèrcit etiòpic i la seva estratègia, a «Revue Militaire Française»
La guerra etlòpica és una empresa feixista, a «Critica Fascista»
El Feixisme nn h i té res a veure, a «Gazzeta del Popolo» ...
L'aplicació de les sancions a Itàlia, a «The Statist» de Londres
Els primers efectes de la guerra, a «Journal des Finances» de
Paris
La intervenció de F r a n ç a a Ginebra, a «II Popolo di Roma».
Anglatera i Itàlia, a «Le Capital» de Paris
Djibuti, centre de l'tlntelligence Service»?, a «La Stampa» de
Tori
Quan a c a b a r à la guerra?, a «Manchcster Guardian»
La maçoneria alemanya, instrument de l'estat, a «Revue Hebdomadaire» de Paris
Què f a r à el rei dels heHens?. a «The Observer» de Londres ...
La inquietant situació de Xina, a «Osaka Mainichi»

VIII

286
286
287
372
373
375
377
378
379
380
380
381
381
382
475
476
477
553
555
556
559
560
561
563
564
565
566
567

Fills de S. Ribalta
FABRICANTS DE PIANOS
(Casa f u n d a d a

el

1878)

S. Pau, 83 - BARCELONA - Telèf. 11180

CLÀSSICS CRISTIANS
Acaba de sortir el volum I I ,
sèrie B , de la Biblioteca de
«LA PARAULA CRISTIANA»

10 models de 88 notes, de construcció depurada i esplèndida
sonoritat
CATÀLEG A

SANT

JOAN

CRIS0ST0M

DEL SÀCERDOCI

DISPOSICIÓ

Vendes a terminis

Pròleg, versió i notes del P.
Nolasc d'El Molar O . M. Cap.

Canvis i reparacions

Vol. in - 12 de 250 pp.

PIANOS DE LLOGUER

Preu especial als nostres subscriptors. . 3'50 p e s s e t e s

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

la l l i
=

" i -

n

n..:.i:._.t(

isti

=

Sèrie A

1
|

Francis Jammes: El llibre d e S a n t J o s e p . Traducció de J. F. Ràfols
5'00 ptes.

|
|

Í
|

Joaquim M . de Nadal: P e r les t e r r e s d e Crist. Pròleg de F. Cambó
7'00 ptes.

|
|

I

Pere Vò/íes C . M . F . ; El S i o n i s m e . Dos volums .

lO'OO ptes.

|

i

Joaquim Ruyra: L a C o b l a . Poesies

5'00 ptes.

S

.

Sèrie B
=

Preu especial als nostres subscriptors

3*50 ptes.

i

|

Lactanci: L a m o r t dels p e r s e g u i d o r s - M a r t i r i s . Pròleg, versió
i notes de F r a . Xavier d'Olot, caputxí
5'00 ptes.

=
=

illIMUlilllllllMUllMIUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllílP

nMXMrncúL

om
M fa maquina cMòque

llrisirtríl llr. fírau
Artritísme - Reuma - Gota

E s

el

m i l l o r

d l s o l v e n t

del

à c i d

ú r i c

HIIIKOLITIKGSS llr. «KAII
INCOMPARABLE

AIGUA

DE

TAULA

EI seu ús en els àpats, facilita la digestió i constitueix
una supiema delectança

Cuidi
adquirint

la

sempre

seva

productes

salut

de màxima garantia

s nu iirodiicfc llr. C»ran
me. w, «HU, » ».. acoci4» ABII» «MUCAS,. eoiHU. oc

