La p e r s o n a i l'individu
z^» N T R E Cristianisme i Revolució, des de bon principi s'estableix
la divergència en la concepció del dret individual: el Cristianisme coneix persones; la Revolució coneix individus.
L a persona és una realitat d'ordre espiritual; l'individu és un
número de multitud, entitat mancada de subsistència pròpia en el
món moral i deprimida al món de la matèria.
L a persona, per això mateix que en l'ordre de l'existència és
un ésser espiritual, intel·ligent i lliure, i en l'ordre moral un ésser
responsable, i doncs creditor de premi o de càstig, en el jurídic
està armada de drets originals, podríem dir naixents en ella mateixa, emanats de la seva natura, anteriorment a tota legislació
humana. L'individu de la Revolució és un ésser d'ordre material,
submergit en la fatalitat i en la irresponsabilitat, simple u que no
té altre destí que formar la quantitat. L a naixença del dret és posterior a ell. E l dret neix amb la societat. Quan els individus, la
intel·ligència dels quals és pre-moral i pre-jurídica, s'acoblen en
societat, llavors i només llavors apareix la primera persona,
l'Estat, i doncs apareix el primer subjecte jurídic que, per tal com
és el primer, no sols està armat de drets, ans encara és la font de
tot dret. Els drets de l'home, tan declamats pels revolucionaris,
són concessions gracioses de l'Estat, no prerrogatives inherents a
la persona humana. Si algú creu que exagerem, que vegi com
l'Estat muntat per la Revolució nega quan li convé, i li convé molt
sovint, el dret a la llibertat de la consciència i el dret a la llengua
pròpia, el dret a la tria del mestre dels füls i fins el dret al sufragi.
Els drets revolucionaris no es donen a la persona humana, inexistent per a l'Estat, sinó a l'individu, posant-los-hi com un plomall
d'oficialitat, i l'individu no és res si no forma en la multitud gregària i anònima de què neix l'Estat. Fixeu-vos en la tendència del
món modern (que aviat serà antic) a substituir els noms per n ú meros. Regimentació infrahumana; l'home no és encara un fi en la
Natura; és un mitjà per arribar al fi intentat per ella, és un fragment d'un Tot que no s'integra sinó bastant més enllà d'ell. I quan
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s'és només fragment, essencialment fragment, no es té cap dret. Si
el Tot, l'Estat sobirà, òptim, màxim, li vol atorgar algun dret, serà
pel seu propi interès i subordinat al seu propi interès, mai per interès de l'individu agraciat.
Segons la concepció cristiana, tot és al revés. Damunt la terra,
la primera i única font de dret és la persona humana, imitació i
representació de les persones divines. E l l a és el primer valor de la
Creació; la seva destinació eterna és la intenció última de la N a tura, sempre delirosa d'esclatar en l'himne essencial de l'adoració
de Déu. No hi arriba sinó per mitjà de la persona humana, que si
és com una presència de D é u en el món de la matèria, és també'
una presència del món de la matèria davant de Déu. Un sol home
que assoleixi el seu fi acompleix l'aspiració de la Natura. Aquest
és l'interès suprem que cal respectar i ajudar. Tot en el món s'ha
fet per a això. Totes les coses són vostres, diu la Bíblia.
Doncs l'Estat també. L'Estat és de la persona humana. No li
ha de concedir cap dret: els hi ha de reconèixer, respectar i en
certa manera, adorar, perquè el dret de la persona humana és el
xoc inefable de la majestat de Déu en el món de la matèria. S i
l'Estat té drets, és en tant que organització visible de la Nació, la
qual, al seu tom, és una represa pàl·lida, en l'ordre col·lectiu,
de la persona humana. Ficar-se, en nom d'una sobirania que no
ha nascut ni s'acaba en ell, a despullar de drets la persona humana, convertint en emprius d'ell propietats d'altri i retenint-les
per la força; introduir l'escàndol de la coacció material en l'educació, en la consciència religiosa, en l'administració domèstica, en
la iniciativa del treball, és la mateixa definició de la tirania.
Tot a i x ò ve de més amunt, és clar. E l Cristianisme parteix de
D é u Creador i de la seva glòria com a fi i beatificació de les
criatures, i sobretot de l'home. I com que posseir un fi últim en si,
no subordinat a cap altra criatura, atènyer —en un mot- directament la divinitat, és una veritable sobirania, la persona humana,
aureolada de finalitats divines, és verament sobirana, i totes les
altres coses han de serviria. L'Estat és un instrument seu per a
trobar en aquest món aquell mínimum de benestar i de facilitats
ordinàriament indispensables per a assolir aquestes finalitats transcendents. I no és res més!
L a Revolució parteix de la negació de Déu, o millor de l'odi a
Déu. D'ací ve tot naturalment l'ambició de destronar-lo. I no el
pot destronar sense substituir-lo. Qui el subsisteix és l'Estat,
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superior al qual va declarar en certa ocasió que no coneixia res un
deh verbs màxims de la Revolució espanyola. Segons la filosofia
revolucionària, no és que Déu hagi creat una gamma d'individualitats de natura concreta, definida, que van pujant de regne en
regne fins a l'home, imitacions de la gran Individualitat divina,
totes destinades a expressar externament la glòria interna del
Creador, la qual troba, per fi, en l'home l'orgue vivent i racional
de la melodia himnòdica de les creatures; és la matèria la que
existeix eternament —ningú no sap per què— i va evolucionant en
progressió incessant de perfecció, en virtut d'una embranzida
envers les altures, donada ningú no sap per qui, la qual, en
arribar a l'home, acompleix l'última fase de l'ascensió constituint
l'Estat, D é u creat per l'home. L a malícia d'aquest sistema és ben
clara. L'Estat, Ésser suprem, és, en darrera anàlisi, una muntura
burocràtica: les seves facultats d'entendre, de voler, de desitjar són
les dels buròcrates suprems, els governants. L'Estat sóc jo, pensa
més o menys conscientment el corifeu de la Revolució. L a deïficaciò de l'Estat és la deïficació pròpia. L'Estat, única persona divina
i humana, es redueix al governant, única persona divina i humana.
E l dret, la llibertat, no són més que la voluntat d'aquest déu fals.
E l món, trànsfuga del Cristianisme torna a conèixer la tirania dels
dèspotes precristians.
E n l'Edat Mitjana, quan la filosofia crbtiana formava l'ànima
de ferro de la societat civil, el dret de la persona era sobirà, i
l'Estat tenia sobirania només damunt l'individu, que és aquella
part de l'home submergida en el temps i adreçada tota ella a subvenir les necessitats materials i les espirituals cn tant que esmerçades en la satisfacció d'aquelles. E l cesarisme del Renaixement,
ressuscitant les concepcions paganes, volgué reduir tota la persona
humana a individu, oblidant la seva part emergent i encarada a
l'eternitat, o volent-se'n ell fer àrbitre: els prínceps temporals es
constituïen pontífexs religiosos. L a Revolució francesa seguí el
mateix camí, negant j a tota emergència personal de l'individu
humà damunt l'esfera de l'Estat. L'evolució és portada al límit pel
socialisme que, volent matar la persona, ofega fins i tot l'individu,
arrabassant-li tota autonomia, àdhuc en l'ordre econòmic. £ 5 el
despotisme pagà que segueix implacablement el seu camí fins que
s'esberlarà damunt la roca de la Natura.
L'únic remei del món és el retorn a la concepció personalista
cristiana de l'Edat Mitjana.

La

Rússia

d'abans

i la

d'avui

n

La revolució, siguin els que vulguin el seu origen i les seves
causes, tendeix sempre a rompre amb l'estat de coses considerat
fins aquell moment com una forma ineludible de la vida social
en què havien cristal·litzat la tradició, la història i els costums; ço
és, tot l'esperit del pais, que una pari del poble considera retardat
i doncs subjecte a una brusca i, per tant, violenta modificació.
Aquest canvi brusc de la vida estatal ha d'ésser necessàriament
tant m é s violent, com m é s arrelades en el passat hagin estat les
seves formes i com més fidelment hagin constituït fins aleshores
l'expressió autèntica de l'esperit i del caràcter mateix de la nació.
Tot el significat de la major part de les revolucions rau precisament en la modificació o destrucció d'aquestes formes estatals
ja existents.
Aquestes revolucions, les podríem dassificar com formant un
primer tipus. Aquestes revolucions del tipus primer, per molt
violentes que siguin, no són profundes, per regla general; es presenten gairebé espontàniament i no són de llarga durada; ja que,
qualsevol que sigui la modificació de les formes estatals, l'esperit
de la nació les emmotlla ràpidament al seu caràcter i aquestes
noves formes així emmotllades es presenten com pertanyents a un
futur pròxim, és a dir, com si haguessin seguit el curs natural
de l'evolució històrica. E n aquest cas, la violència del procés i els
perjudicis ocasionats resten compensats, per dir-ho aixi, per aquella anticipació, per aquell guany de temps aconseguit per la revolució.

LA HÚSSIA D'ABANS I LA D'AVUI

389

Però hi ha una altra mena de revolucions, les quals agruparem sota un segon tipus. A aquest pertany la revolució que tendeix a destruir no solament les formes estatals de la nació, ans
també l'esperit que anima aquestes formes, que ataca l'esperit
mateix de la nació, que anihila les seves tradicions, tot el seu
passat, desviant alhora el seu futur, el seu desti històric, esforçantse a crear un Estat nou que no tingui cap relació amb l'anterior.
És a dir, que amb ella es pretén la creació d'un Estat desproveït
d'història.
E l triomf d'una revolució d'aquest tipus representa la fi de la
nació. L'Estat nou pot erigir-se solament damunt de les runes de
la nació vella.
Mentre la revolució del tipus primer té per finalitat el millorament de la nació, partinl del punt de vista que, canviant les formes estatals, podrà desenrotllar-se millor el seu esperit i s'adquirirà una major vitalitat per a la seva història, la revolució del
tipus segon va dirigida netament contra la mateixa existència de
la nació, anihila tot el seu passat i acaba la seva història.
E l significat, com també el programa, d'aquesta classe de revolucions, són, naturalment, distints dels del tipus primer, com
també són diferents les revolucions en els seus orígens.
L a revolució del tipus primer —fóra fàcil de demostrar-ho—
és sempre nacional. Els seus ideals polítics, les seves aspiracions
socials, els seus mòbils econòmics i les seves tendències religioses
són sempre purament nacionals, la seva nova ideologia no està
en contradició amb l'esperit de la nació, no abandona les seves
arrels, que descansen en el passat històric. Els seus prohoms i
herois són nacionals. Pel fet d'ésser profundament i essencialment patriotes, aquests prohoms i cabdills s'adonen perfectament
que l'objecte de la revolució és la «pàtria», o sigui, el gegantí
arbre genealògic, que cal posar en noves condicions per al seu
millor desenvolupament, però sense arrencar, per això, les seves
arrels, sense tallar el seu tronc, ja que la finalitat d'aquesta obra
revolucionària és el progrés, el màxim desenrotllament de l'arbre, que continuarà aixi pertanyent a la seva corresponent espècie.
Els una labor progressiva alhora que conservadora. Aixi, la
finalitat d'una revolució d'aquesta indole sempre és lloable, i solament són discutibles els seus mètodes i procediments, o l'oportunitat del moment de realitzar-la.
Contràriament a aquesta classe de revolucions, les del tipus
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segon són, per totes llurs característiques, purament internacionals en el sentit d'apatriòtiques, per no dir antipatriòtiques. L a
seva ideologia política, elaborada a l'estranger i essent per tant
un producte d'importació, no s'ajusta a l'esperit del país objecte
de la seva conquesta; els seus apòstols i prohoms no són nacionals; el concurs espiritual i àdhuc material (en forma de diner)
per a realitzar aquestes revolucions és també de procedència estrangera, i naturalment, el programa i els mètodes d'aquesta classe de revolucions es basen essencialment en la destrucció de tot
el que és històric, tradicional i nacional, que resoltament s'oposa
a la seva realització.
Aquí apareix la destrucció dels monuments històrics i culturals, de les habituds i els costums, de les lleis bàsiques de la moral, ço que ens duu, en primer lloc, a la destrucció de la religió,
per ésser aquesta l'expressió genuïnament tradicional de l'esperit
de cada país.
E s evident que aquesta classe de revolucions no es presenten
isponlàniament, ans bé requereixen un llarg període de preparació, de propaganda, un treball continu de soscavació de la mateixa
base de totes les institucions existents. Necessiten una llarga preparació de les grans masses inconscients i especialment de la joventut com a element principal per a l'execució futura dels seus
plans.

*

Precisament Rússia, a mitjans
* * del segle passat, fou l'escehari
d'aquestes dues classes de revolucions, que es presentaren simultàniament; l'una fou nacional, com a conseqüència natural del
procés evolutiu històric, al qual les velles formes estatals no permetien de desenrotllar-se degudament, i l'altra de caràcter internacional, que venia preparant-se a l'exterior des dels temps de
Catarina 11,
Per afrontar el terrible perill que corria Rússia, calia un gran
talent dotat de geni. I per sort, un home així ocupava precisament
el tron en aquella data. E r a l'emperador Alexandre I I . Amb el seu
esperit clar, Alexandre II comprenia que no podia continuar aquell
estat de coses, que «l'estat servil» en què es trobava l'enorme massa camperola era una anomalia, un anacronisme perillosíssim, al
qual s'havia de posar fi, i que era necessari dirigir el país pel camí
de les grans reformes que exigien el progrés i l'evolució històrica.
Compenetrat d'aquesta veritat, el monarca, en el seu discurs
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del 30 de març del 1856, es dirigí als «nobles», als terratinents i
a totes les forces vives del pais, amb les següents paraules:
«L'actual estat de coses no pot prosseguir eternament invariable. E m refereixo a «l'estat servil» existent a Rússia. Penseu-voshi bé!: val més que sigui abolit pels de dalt que no esperar que
imposin l'abolició els de baix... Per això em dirigeixo a vosaltres,
als «nobles», convençut que fareu bonor al sentit d'aquesta paraula i que sereu els primers a ajudar-me en aquesta tasca, com
en altres també, que iniciaran una era de grans reformes.»
«No es pot preveure on conduiran aquestes relacions entre la
pagesia i els terratinents —exclamà Bismark, que en aquell temps
era ambaixador d'Alemanya a Sant Petersburg—. <;Què passarà
si l'Emperador no demostra prou fermesa per a realitzar les
anunciades reformes i seguir conservant el Poder?»
L'obra i la seva importància foren colossals. Infinitat de comissions treballaven dia i nit per a la realització del projecte, però
així i tot, el manifest proclamant l'abolició de «l'estat servil» a
Rússia, del qual festiven enguany tots els russos les bodes de platí,
no fou firmat i llegit fins al cap de cinc anys, exactament el 19 de
febrer del 1861.
«La reforma —diu el famós bistoríador Kliutxevsky— fou
tant més difícil i complicada, que a Rússia «l'estat servil» pròpiament dit, no existia de dret, sinó solament de fet. A Rússia tot
eren contradiccions i complicacions difícils de resoldre, continus
problemes propis de cada localitat, segons les seves característiques ètniques i climatològiques.»
Per a comprendre millor el significat i l'abast de la reforma
indicada, ens bastarà d'esmentar que immediatament després del
decret, dels 200.000.000 d'hectàrees de terres útils per a l'explotació, en restaren en la Rússia europea:
E n poder dels camperols
»
»
» terratinents
>
» de l'Estat

116.000.000
76.000.000
8.000.000

I l'any 1913:
E n poder dels camperols
161.000.000
>
»
» terratinents
36.000.000
»
» de l'Estat
3.000.000
(Tjargevsky: «De Miliutin a Stolipin. L'evolució
de la Reforma agrària a Rússia».)
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«Cap poble, cap Estat —escrivia l'historiador alemany baró
d'Haxthausen— no ha aconseguit de realitzar unes reformes agràries tan profundes, ni una codificació tan equitativa i àmplia de
les lleis agràries, com l'Estat rus, el qual amb tanta magnanimitat i justícia ha atès darrerament a totes les necessitats de la
classe camperola en el seu progrés històrico-social.»
De pas, afegirem que amb això que havem indicat, resta desfeta una altra llegenda sobre la carència de terres per al pagès i
l'excés per als terratinents.
L a reforma agrària del 1861, tan resol lament iniciada per les
classes altes, ajornà per un temps bastant llarg el perill de la revolució agrària, però no l'allunyà definitivament. Amb la devolució de la llibertat als pagesos, amb el repartiment de les terres
de l'Estat i dels terratinents, s'havien assolit dues coses: 1) igualar el pagès amb els altres habitants de l'Imperi en el sentit més
elemental del «dret de l'home i del ciutadà», segons la fórmula
de la revolució francesa, i 2) calmar l'enveja de la classe camperola envers els rics terratinents, la majoria dels quals restaren
molt perjudicats, per no dir arruïnats.
E l primer resultat fou quelcom de definitiu, almenj's al principi, i cl pagès no tornà a insistir mai m é s sobre aquest particular, encara que, com veurem tot seguit, aquesta llibertat «de dret»
aviat fou molt restringida «de fet».
E n dotar de terres els pagesos, l'Estat no es trobava en condicions de proporcionar-los al mateix temps tots els elements necessaris per a cultivar-les, la qual cosa necessàriament col·locava
els nous possessors en una certa dependència envers els seus antics
amos, que acudiren a prestar-los ajut amb unes condicions que
restringien notablement aquella llibertat i independència dels pagesos, proclamada en el manifest del 1861. Quan el Govern s'adonà d'això, intervingué immediatament per a remeiar aquella anomalia, creant el «Banc rural» que «no solament era una extensió
natural de la Reforma, sinó també un factor decisiu per a dur-la
a bon terme» (Tjargevsky, obra esmentada).
E l «Banc Rural», com també el «Banc Agrari», concediren
un crèdit grandiós als nous propietaris, a uns terminis gairebé
il·limitats, amb què retornaren als camperols la independència tan
amenaçada pels antics terratinents i altres elements no oficials
que estaven disposats a explotar llargament aquella nova font de
riqueses.
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Per a donar una idea de les operacions del «Banc Agrari»,
creiem interessant de donar als nostres lectors les dades següents
(Ministeri d'Hisenda, Anuaris 1905-1915):
Quantitat d'hectàrees adquirides pel Banc per a la venda <a
llargs terminis» als camperols:
A l'any 190G
7.665.682 hectàrees
2.914.271
1907
1.536.745
1908
449.464
1909
579.000
1910
*
460.647
1911
796.140
1912
»
801.738
1913
»
Total

15.203.687 hectàrees

Crèdit «a llargs terminis» (és a dir, aquell que es considerava
niés o menys com a perdut) concedit als pagesos per a l'adquisició de material per al cultiu:
A l'any 1906
54.278.590 rubles
»
» 1907
107.831.578
»
»
» 1908
116.283.714
»
»
» 1909
144.497.534
»
»
> 1910
162.558.320
»
»
» 1911
147.327.586
»
»
» 1912
97.139.333 »
»
» 1913
92.000.030
»
Total

921.916.685 rubles

Sense comptar el «crèdit milloratiu especial», establert per
a cada província, i que ascendia a qui-sap-los milions de rubles.

***
Concedir la llibertat als pagesos, dotar-los de terres i facilitarlos tols els mitjans materials per al cultiu, tot això el Govern podia fer-ho amb relativa facilitat i en un temps molt limitat. Però
el que no era al seu abast era dotar el pagès, al mateix temps, de
la cultura necessària per a poder digerir totes aquestes reformes,
per a saber aprofitar la seva llibertat i situar-se conscientment en
el seu nou estat de «ciutadà lliure».
L a seva incultura general, o millor dit, la seva cultura massa
primitiva, per una part, no li permetia d'adaptar-se als mètodes
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moderns de l'agricultura, i per altra part, els seus prejudicis en
aquest terreny —conseqüència d'aquesta mateixa incultura— el
col·locaven en franca rebeUió envers tota innovació, envers tot
progrés, segons diguérem anteriorment.
E l pagès es rebel·lava contra tot allò que procedia de la «urbs»,
és a dir, d'«ells» com solia dir el «mujik».
Per tal d'iHustrar el que havem dit, presentarem, com exemple, el cas següent: Un viatger passant a l'hivern per un poble
qualsevol, situat a les vores del Volga, restava sorprès en veure
una estranya tanca que envoltava el poblet, tanca que no trobava
si efectuava el mateix viatge a l'estiu. A l voler satisfer la seva cüriositat, s'assabentava que la tanca en qüestió no era altra cosa
que un enorme munt de fems, que els habitants amuntegaven al
voltant del poble a fi que, durant el desglaç de la primavera, fos
dut cap al riu... Tots els esforços dels agrònoms per a persuadir
els pagesos d'utilitzar-ho com adob eren inútils. «jCom voleu que
un cristià es mengi un pa que ha crescut damunt d'una cosa tan
impura!... Això solament pot aconsellar-ho un Govern de l'Anticrist».
Llur obstinació arribà a tal extrem, que, havent-se assabentat
que en els «camps de demostració», organitzats pel Govern per tal
d'ensenyar als pagesos els procediments moderns per al cultiu de
cereals, s'usaven fems, cremaren el blat i destruïren les granges,
entonant càntics. Fins obligaren els sacerdots a secundar-los amb
la seva presència («Volgesky Vestnik», 9 setembre 1894).
Més endavant i en cl lloc corresponent veurem què féu el Govern per tal d'elevar la cultura general de la pagesia. De moment,
ens manca subratllar una altra conseqüència, i no pas menys
greu, de la brusca reforma del 1861.
Apaivagant, com havem dit, l'enveja que la classe camperola
sentia envers els terratinents pel que es refereix a la possessió de
terres, regalant-les a despeses dels seus legítims possessors, el Govern creà un precedent perillosissim: la idea que en l'esdevenidor i periòdicament fos possible, no sols el repartiment de terres,
sinó també d'altres riqueses, idea que més tard s'apoderà de la
classe obrera i aquesta vegada s'estengué a la ciutat.
Abans de continuar, creiem necessari d'indicar un fet de summa importància per a tot el que ocorregué posteriorment a Rússia. Si fins a l'any 1861 el moviment social sorgia i s'encarrilava
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conforme a les aspiracions de les grans masses populars, a partir
d'aquella data el seu centre d'origen i de gravetat ja no tingué
cap relació amb el poble, per boca del qual començaren a parlar
els inteüectuals o la «intel·ligència», com s'anomenava aquesta
nova classe social, que es formà a Rússia en els primers vint anys
que seguiren la reforma.
A partir d'aquesta data, tota la història de Rússia fou dirigida per aquest relativament escàs grup d'«inteHigents», i és per
tant importantíssim d'anaützar la seva ideologia i, sobretot, els
elements que el componien. Per a comprendre la veritable importància d'aquell fenomen, basta tenir en compte que des d'aleshores entre el Govern i el poble s'interposà precisament aquest altre
element, que ja no era el poble i que encara no arribava a ésser
Govern. E l Govern perdé el contacte directe amb el poble i les
aspiracions d'aquest, o bé arribaven dalt extraordinàriament desfigurades per mitjà de la premsa i de la literatura que estaven en
mans dels intel·lectuals, els quals es consideraven els legítims portantveus del poble, o bé simplement no hi arribaven.
L a psicologia de la classe intel·lectual russa, d'aquesta creació
de Catarina II, constitueix alhora la clau per a la comprensió de
tota la història moderna de Rússia i del destí de la seva futura
vida social com a Estat. Tot el passat i el futur de Rússia estava
i està en mans d'aquesta classe social, malgrat ésser abans poc
nombrosa, i despersa, gairebé anihilada, actualment.
E r a l'única classe que respirava l'aire vivificador i alhora verinós que arribava a Rússia a través de la «finestra oberta a l'Occident» per Pere el Gran. E s a aquest grup reduït que pertanyia i
pertany el monopoli de la cultura europea a Rússia; pel conducte
exclusiu d'aquest petit grup fou introduïda la cultura occidental
en l'espessa capa dels 150 milions. Si diem que Rússia no pot prescindir ni apartar-sc d'aquesta cultura sense perill de la mort política i nacional, això indica com ha d'ésser d'alt i d'important el
designi d'aquesta classe social i quan gran la seva responsabilitat
històrica davant de l'enorme pais.
Per aquest motiu no hi ha actualment, per a un veritable patriota rus, problema més vital ni tema més important que el que
es refereix al passat d'aquesta reduïda classe inteellctual; davant
seu s'aixeca el problema d'angoixosa preocupació per al futur,
i Serà capaç d'elevar-se al nivell degut per a conduir Rússia pel
seu veritable camí, del qual s'havia allunyat en el seu «salt en la
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història», o bé cedirà definitivament el seu lloc a la barbàrie asiàtica, que tard o d'hora portarà el país fins a la seva desaparició?
L a classe intel·lectual russa ha fracassat. L a catàstrofe russa
ha posat al descobert uns defectes enormes de la seva estructura,
que solament han estat compresos pel genial Dostoievsky. Ens
incumbeix a nosaltres, russos, de fer ressaltar, a la mida de les
nostres forces, aquests defectes una vegada més, a titol de prevenció, perquè serveixin d'exemple a les altres societats que avancen
pel mateix perillós camí que Rússia. E s l'exemple de com un poble romàntic i sentimental que, obsessionat per la idea escatològica de la «Civitas Dei», sota els distints pseudònims del socialisme i presumint en el seu orgull d'ésser el «Salvador de la Humanitat», havia arribat al nivell més baix que mai hagi conegut
cap altre poble del món. Caigué precisament quan hagué perdut
el seu romanticisme i el seu sentimentalisme, esborrant al mateix
temps la paraula «Dei», deixant solament la de «Civitas».
L'ateisme de la classe intel·lectual russa ens sorprèn, en primer lloc, pel seu extrem dogmatisme, que s'explica per l'extraordinària lleugeresa amb què fou adoptat. I això quan els problemes religiosos, en tota llur amplitud i importància enorme, no
solament no interessaven als intel·lectuals russos, sinó que passaven inadvertits, i si aquests s'interessaven per les qüestions religioses, era tan sols en relació a la politica o a la propaganda antireligiosa.
Ha estat tal la ignorància dels nostres intel·lectuals en les qüestions religioses, que sols pot comparar-se amb la d'un col·legial
que no se les pren seriosament. Per consegüent, aquests intel·lectuals no estaven per damunt de la religió, com solien afirmar, ans
senzillament fora d'ella.
Aquest fet s'explica fàcilment pel propi origen de l'ateisme
rus. E r a un producte d'importació estrangera, com la darrera paraula de la civilització europea. Al començament, es presentà en
forma de volterianisme i de materialisme dels enciclopedistes
francesos; després, prengué la del socialisme ateu de Belinsky,
transformant-se en positivisme, en l'humanisme de Feuerbach i,
finalment, s'imposà com un materialisme econòmic, com el marxisme i l'empírico-criticisme.
Els intel·lectuals russos no volgueren adonar-se que l'arbre
frondós de la civilització europea té moltes branques, i que no hi
havia cap motiu per a asseure's damunt d'una de sola, sense exa-
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minar abans les altres. Oblidaren que la cultura europea ha donat
i segueix donant moltisgims fruits i que els uns serveixen d'antídots contra el verí dels altres, contrarestant mútuament els seus
efectes, i que junts vigoritzen i no debiliten l'organisme social
que els empra.
Desfent-se de la religió i basant-se en l'ateisme, els inteUecluals russos lògicament no han pogut escollir ni edificar altres
doctrines que les de l'hedonisme mecànico-social, en les quals no
intervenen per res els conceptes d'autoperfecció moral, com tampoc el de la personalitat individual. E n íi, des de bon principi, escolliren un camí que menava fatalment a la negació de l'home,
0 sigui al comunisme despòtic, o com es diu avui dia, estatal.
Com és natural, la principal característica d'aquesta nova classe (que a Rússia es formà tan tard degut al seu aïllament de l'occident i al règim especial policíac que regia a la Rússia vella d'abans del 1861) consistia en la carència gairebé completa d'allò
que en diem «el sentit del dret». Es la manca completa de tota
idea de dret. Aquestes idees foren debatudes fa temps a Occident.
E n efecte, en el terreny del dret, Rússia no ha tingut mai els seus
Gobbes, Fihner, Lilborne, Montesquieu, Rousscau, Pufendorf,
Wolf, Herbart, Frise o Yeríng. Ni un tractat de jurisprudència!
1 això és tant més estrany, que l'evolució ideològica russa ha passat per totes les fórmules del concepte de la personalitat: pels
conceptes de la personalitat «crítica», «conscient», «autoperfeccionada», «ètica», «religiosa», «empírico-críticista», i finalment
per la «revolucionària».
Els lluitadors més destacats contra l'absolutisme, Kavelin i
Michailovsky, que advocaven pel règim constitucional, no tenien
esment de la pròpia essència de la constitució com a tal, de la
constitució en el seu aspecte derivat del dret, en el ver sentit de
la paraula, en el seu pur i veritable concepte, independent dels
factors econòmico-socials. No volgueren comprendre que tot dret
delimita els interessos, crea entre ells un compromís i alhora imposa la llibertat personal.
No comprengueren que un règim constitucional és completament incompatible amb les idees del socialisme, ja que ha de contenir les dues normes principals: els compromisos a base del dref
i la llibertat personal, que permet a cadascú de situar-se lliurement dins de la societat, respectant els compromisos contrets envers els altres.
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Per això Kavelin, que lluitava en el partit de la democràcia,
aviat arribà a negar la constitució, mentre que Michailovsky acabà
negant fins i tot la llibertat personal.
Aquesta incomprensió de les normes bàsiques del Dret i la
desviació d'aquestes dels dos pares del socialisme rus- arribà a
ressaltar d'una manera més evident encara en el segon Congrés
del Partit Social-Demòcrata i Obrerista rus, celebrat a Brussel·les
a l'any 1903.
E n aquest Congrés, que representava la quinta essència del
credo politic dels intel·lectuals russos, Plejanov, el membre més
destacat i autoritari del partit, es pronuncià categòricament en'
el sentit que «cada principi de la doctrina democràtica no ha de
considerar-se com una cosa immutable, sinó únicament en relació amb el principi fonamental: salus populi suprema lex».
Això, expressat en una altra forma, significa senzillament que
«l'èxit de la revolució està per damunt de tots els principis del
Dret i que, si per a aquest èxit i per a la conservació de tot el conquerit per la revolució fos necessari de prescindir dels principis
i de les normes democràtiques, no s'hauria de vacil·lar» (Segon
Congrés del P. S. D. R., Ginebra, 1903).
Desenrotllant a continuació la seva idea, Plejanov arribà a la
conclusió que fins c'ls principis i les normes del dret del sufragi
universal havien d'ésser sotmesos a aquesta tàctica i que, per tal
d'assolir la victòria, calia prescindir de tots els escrúpols.
«En el seu temps —exclamava— la burgesia de les repúbliques itahanes privà del dret de sufragi els seus nobles. Els, doncs,
molt natural que el proletariat apliqui la mateixa mida a d'altres
classes que no admeten les seves doctrines. E l mateix procediment
hauríem d'aplicar a la qüestió de la duració del Parlament. Si,
per exemple, el poble, en el seu entusiasme revolucionari, reeixís
a reunir un Parlament perfecte per a les seves necessitats, una
«chambre introuvable», aleshores hauríem de perllongar les seves sessions sense límit de temps, i al contrari, dissoldre'l immediatament, si no servís a la nostra causar
La falsedat d'aquestes idees és evident, car tot es basa damunt
de la força i no del dret. E s clar que hi hagué qui replicà que la
revolució, com la guerra, té les seves lleis, però que en temps de
pau, és a dir. després de la victòria, els principis democràtics no
han d'apartar-se del dret.
Però aquestes rèpliques eren «la veu d'un perdut en el desert»,
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i des d'aleshores, les normes de Plejanov foren les que dominaren
en els procediments revolucionaris del partit social-demòcrata i
dels intel·lectuals russos, que tant insistien en el puritanisme
la seva ideologia.
Així el «dret de l'home» fou sacrificat al «dret del poble» i el
cami de la social-democràcia russa començà a lliscar vers el comunisme.
L a confusió de conceptes fou una altra de les característiques
dels intellectuals russos. Àdhuc el concepte poble, amb el qual
tant s'operava, no havia estat mai definit concretament. Gràcies
a això, sota el concepte poble no s'entenia la nació sencera, ans
bé la massa més inculta dels seus habitants, resultant així que tot
home culte, com també els mateixos intel·lectuals, no podien pretendre de pertànyer al poble que defensava i per boca del qual
emetien les seves idees en nom del progrés i de la cultura.
Recordo que en una discussió durant un Congrés del partit
social-revolucionarí algú digué que en aquest punt hom cau en
una curiosa paradoxa: enlairant el nivell cultural del poble, necessàriament s'arribarà a la desaparició d'aquest.
I era la pura veritat, puix que tots aquells senyors havien oblidat que el veritable sentit de poble com a nació no consisteix en
el nombre d'obrers, camperols o proletaris que hi ha en qualsevol
poble, fins en el més salvatge, sinó precisament en la totalitat dels
habitants d'un país, entre els quals la classe mes culta és la que
el determina, cl caracteritza, dotant-lo de personalitat nacional
en el transcurs de la seva història.
Malauradament, la inteHigència russa (és a dir la classe que
intervenia en els designis polítics de la nació) no s'interessava
més que d'una manera molt superficial per les qüestions socials
des del punt de vista filosòfic. L a seva relació amb els problemes
més fonamentals de la Sociologia, Historiosofia i Dret era bastant
simplista i l'anàlisi, encara que breu, d'aquesta relació ens permetrà de descobrir tot un món sui generis, ple de contradiccions
i absurds, dels quals sorgiren més tard les utopies més atrevides,
però infundades, que trobarem a la Rússia soviètica. Sense endinsar-se en aquell món d'idees, de les quals partia tot el dinamisme
gràcies al qual era possible de «fer un salt en la història», no es
pot comprendre el que s'ha esdevingut, ni tenir una idea remota
de com acabarà possiblement aquest grandiós experiment social.
L a classe dels intel·lectuals a què ens referim, en la seva reia-

400

ALEXIS MARCOFF

ció amb les ciències filosòfiques en general, i amb les socials en
particular, sofria d'un defecte veritablement singular: l'afany exagerat de conèixer els corrents sociològics més moderns de l'occident, per aplicar-los tot seguit a l'estructura social oriental de
Rússia. D'això resultava que totes les idees íilosòfico-socials no
tenien cap valor com a tals, sinó que solament es consideraven
interessants segons la seva major o menor aplicació pràctica, és
a dir, que els intefiectuals formaven plans com per aixecar un edifici, prescindint del terreny i del fonament sobre els quals l'havien
d'aixecar. E l criteri utilitarista predominava damunt tot allò que
componia els valors espirituals.
Aixi, naturalment, el nivell de la cultura filosòfica de la classe
intel·ligent russa era terriblement baix. L a veritable cultura filosòfico-social era del domini d'unes persones comptades que per
aquest mateix fet deixaven de pertànyer als intel·lectuals, en el
sentit genèric d'aquesta paraula, per als quals les ciències metafísiques en general es presentaven com quelcom de l'allre món, i
per tant, completament inútils en aquest món nostre.
Això s'explica, no pels defectes o la incapacitat de l'intel·lecte,
ans per la direcció de la voluntat d'aquelles inteHectualilats, de
les quals s'havia format la classe dels intel·lectuals, per la voluntat dirigida exclusivament vers els problemes socials més vitals
que hom volia resoldre amb tota urgència, una cosa semblant a
la que s'esdevé amb els mals enginyers i arquitectes, que utilitzen
certes fórmules sense tenir idea de llur origen ni de com foren
deduïdes.
Hi hagué una època en què un intel·lectual era molt mal vist
pels altres «liberals» i «progresistes», si es dedicava a les ciències
filosòfiques abstractes; se'l considerava com indiferent als interessos de la classe treballadora i del proletariat, se'l titllava de
«burgès científic», incapaç de servir al poble, i, per tant, se'l tenia
com una espècie de paràsit.
Per aquests inteUectuals russos, els problemes de la distribució i de l'anivellament de les riqueses estaven sempre per damunt
dels problemes de la producció o creació.
Si aquesta tendència de la classe russa més avançada no tingué aplicació els primers anys després del 1861, això fou degut,
no pas a la manca d'energies, sinó a la carència de l'objecte d'aquesta aplicació; no existia encara la massa obrera, el proletariat.
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i la massa camperola no podia servir d'objectiu de moment, per
trobar-se ja satisfeta amb la recent distribució de les terres.
Per aquest motiu, la ideologia de la classe inteHectual russa
en aquella època es caracteritzava per les seves tendències purament nihilistes.
A Rússia, el marxisme, i més tard el comunisme, coincidiren
amb el desenrotllament de la indústria nacional, o sigui amb els
anys 1880-1900, quan aparegué la classe obrera i el proletariat.
Fou llavors que començà a fer-se sentir el precedent creat pel
manifest de l'any 1861. Efectivament, si el repartiment de terres
havia estat lícit des del punt de vista del Dret formal, (.ptír què
considerar iUícita la mateixa aplicació a altra classe de riqueses,
per tal de satisfer les noves necessitats del poble? Aparegué el
problema més intrincat de la «legalitat relativa de les lleis».
Com pot comprendre's fàcilment, aquest problema de la legalitat o il·legalitat de les lleis no hauria pogut sorgir mai en niï pais
on el çoncepte del Dret hagués estat ben establert damunt una
base de moral veritable i filosòllca, damunt uns fonaments de valors espirituals, deslligats de l'estret materialisme econòmicomoral, de l'empirico-criticisme o del marxisme rudimentari.
E l s pensadors nacionals dels anys 70, com Lavroy, Kavelin i
Michailovsky, resultaren antiquats. E l nihilisme semblà massa
ahstracte, per no conduir a res de pràctic, el nco-kantianisme tampoc no arrelà, per ésser massa profund i complicat, però Avenarius i Marx foren acollits amb veritable entusiasme, per considerar-se'ls «apologislcs del proletariat». Restaren oblidats i àdhuc
menyspreats els camperols i el camp, i tot es concentrà en els
problemes de la urbs.
Direm de pas que aquest menyspreu del camperol per part
dels intel·lectuals no fou del tot voluntari: havien de fer senzillament «bonne mine au mauvais jeu», com diuen els francesos, ja
que, en adreçar-se diverses vegades als camperols per fer-los alçar
contra cl Govern, aquests demostraren tanta hostilitat a tota idea
revolucionària, que els intel·lectuals abandonaren la tasca, dirigint l'atenció exclusivament vers el proletariat de la urbs pròpiament dit.
,•,1 amb quina ideologia, amb quin programa politico-social es
«lirigien els intel·lectuals a la classe obrera i al proletariat, tan recentment formats? Amb una ideologia confusa, indeterminada 1
essencialment destructora: defensant la llibertat i advocant per
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la dictadura del proletariat, basada sobre la completa negació de
Iota llibertat. E u l'Estat futur, es defensaven els «drets de l'home»
i s'anuHava tota personalitat de l'iiome. Es defensaven les altes
valors morals i es professava una filosofia tan positivista que no
podia cabrc-hi cap valor moral pròpiament, dit. Es demanava justícia proclamant la «justícia revolucionària» —salus populi suprema lex— és a dir, un principi que precisament manca de tot
fonament de justícia...
Havim d'anotar ací mateix que el materialisme econòmic,
com també el positivisme cientific, havien estat desfigurats completament en l'ambient rus.
E l materialisme econòmic és una doctrina essencialment objectiva, ja que pressuposa com a centre de la vida social el principi objectiu de producció i no el principi subjectiu de distribució.
Aquesta doctrina considera que l'objectiu de la història de la humanilat consisteix en el procés creador de l'home i en la seva
victòria sobre la naturalesa, i sols a aquesta finalitat estan subordinades totes les formes estatals amb les seves variacions de formes de justicia distributiva — i s'ha de reconèixer que en la part
científico-objectivista del marxisme doctrinari hi ha quelcom de
sà i molt fonamentat, com demostra P. B. Struve. Però el materialisme econòmic en general, i el marxisme en particular, han
estat compresos i interpretats per la inteHígcncia russa d'una manera massa subjectiva, així és que els principis a què ens referim
foren invertits: el principi subjectivista de distribució reemplaçà
l'objectivisme de la producció i tot l'edifici social ideal fou com
una casa «començada pel terrat». E l moment de la veritat objectiva havia desaparegut davant del moment subjectiu i tot el marxisme es converti en una sociologia subjectiva, en una doctrina
de classe.
E l proletariat fou col·locat per damunt de la humanitat, creant
àdhuc una espècie de messianisme proletari amb el seu corresponent misticisme proletari. Seguint aquesta ideologia, el programa amb què els intel·lectuals s'havien dirigit al proletariat no podia ésser altre que la distribució immediata de totes les riqueses,
recolzant-se en el precedent assentat amb el manifest del 1861,
però sense donar a conèixer, de moment, el final del programa,
és a dir, la socialització general de totes les riqueses, la qual cosa
venia a anul·lar per complet la primera part del programa i en-
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trava cn contradicció amb tots els principis de llibertat i del «dret
de l'home», que duien inscrits en llurs banderes.
L a classe intel·lectual russa resultà tal com l'havia creada la
història russa: en la seva psicologia es reflectien les errades del
passat del seu règim absolutista, com expressió màxima del subjectivisme.
Però també corresponia una gran part de culpa als mateixos
intel·lectuals russos: l'ateisme de la seva ideologia, l'excessiva confiança en les pròpies forces, el seu concepte limitat del sentit de
la història i el concepte nul del desti de l'home i de la humanitat,
els condui ineludiblement envers la vora d'un precipici, envers
un límit, més enllà del qual no existeix més que el buit.
»

•*

Aquesta fou, en linies generals, la psicologia de la classe intellectual russa, que evolucionà, com pot veure's, en un ambient
molt propici per a recollir del sòl totes les pedres que poguessin
tirar-se a l'odiat tsarisme.
Però odiat per qui? Pel poble potser? Pels obrers? Pels inlellectuals?... No. Ni pels uns ni pels altres. Els camperols encara
estaven satisfets, vivien reclosos en llur propi món i no estaven
disposats a rebel·lar-se. L a classe obrera, formada de fresc i encara no organitzada, començava a orientar-se quant a les seves
necessitats purament locals o professionals i no s'interessava per
la política, en la creença que, per alguns segles encara, les coses
havien de prendre's tal com es presentaven. I els intel·lectuals russos, en el fons tots molt burgesos i en general gent benestant,
gaudien de plena llibertat en llurs activitats i en llur ocupació
predilecta de tirar pedres contra el Govern. I no dubtem ni un
moment que si a qualsevol d'ells se li hagués ocorregut d'imaginar-se la vida en un règim semblant al que predicaven, havent de
renunciar a les seves llars, a les seves llibertats i a tot el que posseïen, haurien abandonat a l'acte les seves idees, convertint-se al
conservadorisme més intransigent.
Així, doncs, basant-nos en l'esdevingut posteriorment (quan
tots aquells intel·lectuals es trobaven fora de Rússia i en qualitat
d'emigrats) afirmem d'una manera rotunda que aquelles seves
idees no eren sinceres i que la lapidació del règim no fou més que
un esport espiritual cn què era molt fàcil de destacar-se i adquirir
el títol de «liberal», «progressista», i altres característiques d'in-
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teHeclual, és a dir, distingir-se dt l tipus de «conservador», que era
com un sinònim d'home «inculte» i ignorant.
E s evident que en aquell afany de defensar la seva afició per
aquest esport espiritual i amb la seva psicologia extremista, els
intel·lectuals no tan sols arriinin n a exagerar tols els defectes de
la monarquia, ans bé crearen mites i llegendes sobre unes suposades atrocitats del tsarisme, activitat en la qual assoliren una
perfecció realment notable, sobretot en llurs obres literàries, que
tan bona acollida trobaren a l'estranger.
Verb, a part dels intel·lectuals russos, revolucionaris «per amor
a l'art», bi bavia els veritables revolucionaris, enemics acèrrims
de la Rússia tsarista els uns, i els altres enemics de Rússia en general, independentment del seu règim.
No havem d'oblidar que ètnicament l'Imperi rus no era homogeni, j a que l'integraven algunes regions pertanyents pràcticanunt a altres nacionalitats i que constituïen una espècie de colònies, encara que frontereres amb la metròpolis.
Una d'aquestes colònies, el Principat de Finlàndia, de 286.042
quilòmetres quadrats, era formada per vuit províncies i entre els
seus 3.210.000 habitants no comptava més que un 2 % de russos.
Aquest pais fruïa d'una autonomia amplissima, gaudint d'administració, policia i moneda pròpies, regint-se per duanes autònomes establertes i posseint àdhuc un sistema distint de passaports, •
fins al punt que alli un rus era considerat com a estranger.
I, tanmateix, Finlàndia mirava sempre amb bons ulls tot allò
que podia perjudicar Rússia en general i la monarquia russa en
particular. Els revolucionaris russos establiren de temps ha, molt
obertament, llur Estat Major en aquell pais; allà convocaven llurs
congressos, gaudint d'una protecció i d'unes garanties especials,
sense veure's molestats de cap^manera per la policia secreta russa. Basta recordar el fet que la Segona Duma (parlament rus),
oberta el 20 de febrer del 1907, es traslladà a la ciutat de Viborg
(Finlàndia) el 3 de juny del mateix any, a dues passes de Petersburg, i des d'allà inundava l'Imperi dels seus manifestos i les seves proclames subversives, convidant el poble a sublevar-se contra la monarquia. Les altres dades referents a les conspiracions
contra la vida de la familia imperial i dels alts funcionaris, que
tramitaven obertament a Finlàndia els enemics de Rússia, el lector podrà trobar-les en la magnifica obra de Spiridovitx («Les
dernières années de la Cour de Tsarskoe-Selo», du Général A. Spi-
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ridovitx, Chef de la Sureté personelle de S. M. l'Empereur Nicolas II. E d . Payot, 1929, Paris).
Les nou províncies de la regió del Vislula, formades per Polònia, Lituània i Estònía, de 99.692 quilòmetres quadrats amb
12.247.600 habitants, no podien considerar-se amigues de Rússia,
pròpiament parlant, a partir del segon repartiment de Polònia
que tingué lloc a l'any 1793, i pel qual Rússia s'ensenyori de Volynia, Polònia i part de Lituània, mentre que Prussià s'apropiava
Danzig i la província de Posnània, i s'atorgava a Àustria el territori de Raviera, en compensació de no haver participat en aquest
repartiment. L a sublevació de Kosciuszko a l'any 1794 donà lloc
al tercer repartiment de terres poloneses, per mitjà del qual Rússia s'anexava la part restant de Lituània (districtes de Vilna i de
Grodne) i tota la Kurlàndia. Prússia i Àustria s'adjudicaven la
resta dels territoris polonesos. Des d'aquell moment, Polònia aspirà sempre a la seva alliberació i, naturalment, no menyspreava
cap ocasió per a conspirar contra el tron dels tsars. Almenys simpatitzava sempre amb tot moviment revolucionari capaç de debilitar l'Imperi.
L a regió d'Ukrània (província de Kíev, de 44.778 quilòmetres
quadrats i 4.792.500 habitants), encara que sembli estrany, per
ésser la seva capital Kíev, la «Mare de les Ciutats russes» i la dels
primers prínceps russos, conservava fins als darrers temps un cert
rancor vers l'Imperi rus, a causa de les diferències ètniques (com,
per exemple, l'idioma) i seguia sempre unes tendències separatistes.
L a província de Ressaràbia, de 39.015 quilòmetres quadrats i
2.657.500 habitants, tendia sempre més vers Romània i era, per
tant, també hostil a Rússia.
L a regió del Caucas, conquerida l'any 1864, la del Turquestan (1865) i les de Kokand, Rukhara i Khiva (1868-1881) estaven
completament pacificades, com també tota la Sibèria. De manera
que, per aquest cantó, no hi havia cap perill.
Però el factor m é s important pel que es refereix a la perifèric
occidental, era l'element hebreu, que, gràcies a les lleis de la circumscripció, les quals li permetien de residir únicament a les
províncies occidentals de Rússia, havia format allí un enorme
«ghetto» de més de 8 milions d'habitants. L a qüestió jueva ha estat sempre tan important a Rússia, que per al seu examen havem
d'obrir un llarg parèntesi.
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E s molt difícil de determinar exactament quan penetraren els
jueus a Rússia, però tots els indicis ens obliguen a creure que
vingueren de Polònia, on els veiem establerts a mitjans del segle XI, i després a Cracòvia i Pomerània, on obtingueren el dret
d'igualtat en el comerç i de Uiure professió religiosa.
Les primeres dades concretes, les trobem en alguns documents
de l'any 1113, que ens parlen del primer «progrom» o sigui matança de jueus, ocorreguda a la ciutat de Kíev. E l s bebreus, segons llur costum, es dedicaven a la usura, al comerç de blanques
i a altres ocupacions d'aquesta mena, com també a la falsificació
de productes alimentaris, la qual cosa, segons el document, sembla que fou la causa principal del moviment xenòfob en general
i contra els jueus en particular. E l segon «progrom» tingué lloc
en diferents pobles d'Ucrània sota el regnat del Príncep Sviatopolk i a conseqüència del qual tots els jueus foren pregats d'abandonar el territori rus, cosa que no compliren, car a l'any 1174 els
veiem destacats com a principals conspiradors contra la vida del
Príncep Andreu Rogoliubsky.
«Dos hebreus —segons expliquen els annals—, Moisevitx i
Ambal, l'apunyalaren en sortir de l'església el divendres 28 de
juny». L'assassinat produí un terrible aldarull, durant el qual
foren assassinats més de 200 israebtes.
Sembla que des d'aquella data els hebreus abandonaren momentàniament Ucrània, endinsant-se a Moscòvia, car els historiadors del regnat de Rasili HI conten que eren «tan odiats de la població russa, que moltes vegades no s'atrevien a sortir de llurs
cases».
Després, sentim parlar novament dels jueus durant el regnat
d'Ivan el Terrible, a propòsit de la secta dels «judaïtzants», que
aparegué primerament a Novgorod. Des d'ací, junt amb altres
sectes semblants, encara que antitalmudistes i caraïtes, s'estengueren ràpidament per tot Rússia. (Per les dades sobre aquesta
qüestió, pot consultar-se Ulfred, «Ilodeporico»; Soloviev, «Història de Rússia»; Karamsin, idem.)
Les tendències judaïtzants, com per exemple la circumcisió i
la celebració del dissabte enlloc del diumenge ,obligaren les autoritats eclesiàstiques russes a adoptar les mesures m é s enèrgiques
contra aquestes sectes nefastes, de les quals moltes, com la dels
«strigolniky», estaven basades sobre la simonia (consultar Kapterev, «Caractère des rapports de la Russie avec l'Orient orto-
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doxc», Moscou, 1885; Macaire, «Histoire de l'Eglise russe». Tomé VIU).
A l'any 1654, l'excitació contra els jueus arribà a un extrem
tal, que el Tsar Alexei Michailovitx, en previsió dels «progroms»,
decretà l'expulsió dels jueus de gran part de les ciutats, i sobretot
de Moscou, Vilna i Mogilev. Però malgrat totes aquestes mesures, els israelites penetraven a Rússia, i no solament per occident,
ans també per les fronteres del Sud. Principalment pels ports del
Mar Negre, des de Grècia, Turquia, Egipte i Jerusalem, per la
qual cosa Pere el Gran els prohibi terminantment d'establir-se a
Petersburg i una mica més tard, Catarina I, amb el decret del
26 d'abril del 1727, ordenà que «els jueus fossin expulsats d'una
vegada per sempre del territori rus». Aparegueren altres decrets
semblants sota el regnat d'Elisabet Petrovna i de Catarina I I i,
amb tot, se'ls trobava arreu i en nombre crescut.
Sols durant el regnat d'Alexandre I, i degut a la tendència liberal del ministeri de Speransky, bi hagué més tolerància en
aquesta íntrincada qüestió, i els hebreus aconseguiren una igualtat de drets gairebé completa. Aprofitant aquesta oportunitat i
en previsió de persecucions venidores, uns 3.000.000 de jueus es
convertiren al cristianisme, escapant-se aixi de l'estadística oficial, de manera que a l'any 1910, el nombre total d'elements de
raça jueva no devia ésser inferior a 14.000.000 (Schmakov: «La
qüestió jueva a Rússia». Moscou, 1910).
A part del caràcter especial de la competència en el comerç,
i en la política per la seva tendència antimonàrquica, de la qual
cosa parlarem en el lloc oportú, hi havia dos fets més que s'atribuïen als jueus i que, malgrat no ésser aclarits d'una manera positiva, produïen contra ells una hostilitat cada vegada més pronunciada en una part de la població russa de tendències monàrquiques. Aquests fets eren:
1. L a creença que els hebreus acudien a procediments criminals per tal de proporcionar-se sang d'infants cristians (vegi's el
procés de Beilis i Yuschinsky a l'any 1912) i que el Govern rus
havia de desmentir o aclarir definitivament (Verchinin, «Judaisme i Comunisme». Shanghai, 1933).
2. E l procediment de sacrificar el bestiar en els escorxadors
jueus, al qual alguns atribuïen un significat simbòlic anticristià
(Rozanov, «Els procediments seguits en els escorxadors jueus»,
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París, 1929; Schmakov, «La carn "Kaschir" i el seu significat religiós», Moscou, 1910).
No analitzarem aquests dos punts (repetim que no foren mai
demostrats), porquè no pogués semblar que donem suport a
aquestes acusacions. Les esmentem solament per constatar com
estava de carregada l'atmosfera a Rússia respecte a la qüestió
jueva, els motius reals, o m é s probablement il·lusoris, de les persecucions, i el fet indubtable que la població jueva no podia simpatitzar amb els seus perseguidors, fent-se aixi enemiga acèrrima
del règim tsarista.
E n virtut de les lleis restrictives, els hebreus, com havem dit
abans, sols tenien dret a residir en una zona determinada, constituïda per les províncies occidentals de l'imperi, Polònia, Volinia,
Ucrània i les regions d'Odessa.
Però aquesta llei no comprenia els hebreus que haguessin obtingut un títol universitari o acadèmic, de manera que els advocats, metges, enginyers ,arquitectes, com també tota classe d'artistes, pintors, escriptors, escultors, etc, podien escollir lliurement llur residència. Es veritat que, per altra part, hi havia una
llei del Ministeri d'Insliiució Pública, segons la qual les universitats i acadèmies no podien admetre més que un 3 % d'element
jueu. Però era cosa fàcil de burlar aquestes lleis. E n primer lloc,
els jueus obtenien els títols acadèmics a l'estranger, 1 en segon
lloc, es convertien al Cristianisme, ja que no es determinava la
raça hebrea segons les característiques ètniques i antropològiques, ans solament es tenien en compte les creences religioses de
l'individu.
Afegirem que la capacitat intel·lectual de la raça jueva, en general, és moll superior a la dels russos, i així no té res d'estrany
que gairebé un 60 % dels metges, advocats, pintors, músics, etc,
fossin hebreus, com ho eren també el 25 % dels altres intel·lectuals
russos.
Hi ha molta part de raó, almenys pel que es refereix a Rússia,
en allò que escriu Enric Ford sobre el judaisme: gran part de la
premsa, la literatura i el teatre rus tenia un marcat segell judaic
i per això eren manifestacions de tendència antitsarista. I era precisament allò que, pecant sempre d'exageració i parcialitat, més
es propagava a l'estranger.
Reconeixent, doncs, que un dels enemics de la Rússia tsarista
era l'element jueu, per haver-se vist tant de temps perseguit, ha-
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vern d'admetre que els hebreus no sempre foren únicament simpatitzants dels partits revolucionaris, ans també organitzadors
d'aquests partits, com per exemple del «bundt». E s evident que,
per escapar a la vigilància del Govern, totes aquelles organitzacions revolucionàries tenien per centres, a mes de Finlàndia, els
països limítrofs de Rússia, i, sobretot. Suïssa, asil secular dels
revolucionaris de tot el món, i des d'alli estenien la seva propaganda contra la monarquia russa, pinlant-la i descrivint-la sempre com l'encarnació del despotisme i assegurant que els seus
mitjans de govern eren el fuet i les deportacions (1).
A part d'aquests enemics, Rússia encara en comptava d'altres:
algunes nacions que per rivalitats econòmiques i influències polítiques tenien per norma de procurar debilitar els seus rivals per
mitjà de guerres i disturbis interiors. Es clar que, finalment, fent
la guerra contra els imperis centrals, per a reduir la seva potència, no podia entrar en llurs plans que Rússia, sortint victoriosa,
es convertís en un Estat més potent encara que aquells imperis.
Considerant tot el que havem dit i sense al·ludir altres factors,
potser més poderosos encara, ens apar que l'esmentat és suficient
per a comprendre l'origen de molts mites i llegendes circulats
sobre Rússia i els motius de llur propagació a l'estranger.
Alexis MARCOFF

(1) És important d'anotar un fet del qual molts autors ens parlen i que adquirí un significat veritablement especial a partir de l'any 1900, coincidint amb
la formació d'un proletariat essencialment jueu. com element de xoc per a
l'assalt del Poder: segons estadística oficial, hi havia per cada 4 russos 38 hebreus processats per crims polítics. (Memòries del Ministeri de Justícia, Agost
del 1908).

Ramon Sibiuda
E n ocasió del cinquè centenari de la mort del gran pensador català

Pel febrer passat cs complien cinc centúries de l'aparició a
Tolosa de Llenguadoc d'un llibre aparentment modest, però destinat a influir enormement en els medis eientifics d'aquella època.
Dos mesos més tard moria el seu autor en aquella mateixa ciutat.
Celebrem enguany, dones, un doble centenari: el de l'aparició del
famós llibre i el del traspàs del seu autor. Volem recordar als nostres lectors aquestes dues dates, de gloriosa memòria pels catalans, en reparació de l'oblit en què generalment solem tenir les
nostres més cabdals figures representatives.
Ramon Sibiuda fou ensems metge i filòsof. E n l'exercici de
la medicina es passava la vida abocat al treball constant d'observació de la naturalesa i s'interessava pels problemes que U plantejava l'organisme humà. Però aquest savi, atret per les recerques experimentals, sentia també la passió pels problemes de l'esperit, com ho demostrà amb el seu Liber creaturarum i amb els
ensenyaments que donà en les aules universitàries de Tolosa en
els darrers anys de la seva vida.
Format Sibiuda en el corrent averroista el qual, en separar la
raó de la fe, havia obert el cami a la incredulitat, senti de bona
hora l'impuls d'eixir de la solitud i, ja incorporat entre el clergat,
confiar a la ploma les seves fermes conviccions, sense deixar-se
abatre per cap contrarietat. E n aquest estat d'ànim escriví el L i ber creaturarum o Liber de homine, veritable cap-d'obra d'una
modalitat ètico-cristiana que ha immortalitzat el seu autor. Qui
més contribuí, però, a la divulgació d'aquesta obra, fou el literat
i moralista francès M. Montaigne, un dels genis mes brillants del
segle X V I , el qual la traduí al francès, eixint la primera edició
en 1570. Des d'aleshores, el Liber creaturarum es féu famós en
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els medis científics, portant arreu la representació de la nostra
raça pel seu esperit de noble independència i per l'originalitat
d'un pensament que contribuí en les modernes transformacions
de l'esperit humà en el camp de la filosofia.
Hom ha dit que la idea-mare que guià Sibiuda consistia a
confrontar el Llibre de la natura amb la Bíblia per tal d'unificarlos. Hi ha, en efecte, en ambdós llibres les manifestacions directes de l'Esser suprem, del qual deriva tota bellesa i tota harmonia. Situem-nos per un moment davant l'espectacle polític, social
i rehgiós de la quinzena centúria amb els seus apassionaments
que commouen els pobles amb lluites sangonents; amb la convulsió enorme del cisma eclesiàstic en les consciències i la decadència moral de l'estament clerical... Tot plegat fa que els inicis del
segle X V es presentin de faiçó llastimosa i descoratjadora al nostre esguard. Afegim encara l'cnrariment i decadència de la ciència teològica, la qual, oblidada tota trascendència espiritual, havia degenerat en estèril discussió i topat amb la nova ciència de
l'Humanisme naixent, el qual no cercava pas els títols de la seva
legitimitat i els seus ideals en la civilització cristiana contemporània, sinó que s'abeurava en les fonts de l'antiguitat clàssica. Davant l'empenta del neo-classicisme pagànic, l'Escolàstica decadent no sap oposar-hi més que fórmules buides on es prostituïen
els textos sagrats i patrístics i a voltes s'hi mesclaven reminiscències de Wiclef i Huss, propagadors d'un misticisme heterodox
concitador de cataclismes apocalíptics.
E n aquestes circumstàncies nasqué el Liber creaturarum de
Sibiuda, que venia a enderrocar l'hegemonia de l'autoritat, reflectint les primeres albors del Renaixement. Ramon Sibiuda fou, en
efecte, escriptor de transició, com algú l'ha anomenat. E l l s'aprofità de la natura i del raonament humà per a conèixer i demostrar
les veritats de la Revelació, en contraposició al Nominalisme
triomfant aleshores, el qual cercava en la Revelació divina la certesa de les veritats àdhuc d'ordre filosòfic. I per tal de desvirtuar
l'escepticisme que precipita indefectiblement a la desviació moral, ensenya Sibiuda que tota ciència, intenció, pensament, aplicació i estudi deu versar sobre la vida, passió i mort de Jesucrist,
tot apartant-se d'aquell morbós misficisme d'Eckart que mena
al quietisme i panteisme, per a seguir el que ensenyaren Susó i
Tauler, assenyat i profitós per a les ànimes piadoses.
No anéssim a pensar ara que Sibiuda tenia la pretensió de
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provar la divinitat de la Religió cristiana solament amb arguments racionals, no; el que ell es proposà fou demostrar que els
misteris del Cristianisme no s'oposen a la raó natural; i en adoptar una tal actitud, tampoc no ho féu per vanitosa ostentació ni
per esperit de poca religiositat, sinó perquè era l'únic mitjà d'enfocar el problema i de combatre amb eficàcia l'averroisme i els
seus derivats aleshores de moda, fills de la desviació escolàstica.
Som enduts a la fe per l'autoritat de Déu i per la força de la
seva gràcia. L a comprensió natural ens acompanya fins al llindar mateix de la Revelació i a disposició d'aquesta resta aleshores
la raó humana per tal de poder respondre amb les mateixes armes
als atacs que els adversaris fan contra els misteris de la fe. No es
tracta, doncs, de demostrar que els misteris siguin demostrables i
intel·ligibles, sinó de palesar als enemics que no podran provarnos que no ho siguin. Aquesta posició en què es col·locà el nostre
filòsof d'agermanar la fe sobrenatural amb la raó humana, producte encara d'aquell corrent polèmico-apologètic que instituí
l'alta direcció de sant Ramon de Penyafort per tal de portar la
persuasió al cor de mahometans i jueus, els quals sembraven llurs
errades doctrines en la nostra llar pairaj on eren tolerades i respectades llurs creences, coincideix amb l'apostolat amarat d'amor
que exerci i propugnà el beat Ramon Llull durant llargs anys després de la seva conversió per a emmenar-los a la llei cristiana.
Una tal coincidència ha determinat que una majoria d'autors
hagin inscrit Ramon Sibiuda entre els luUistes. Res no és més
equivocat; car la defensa que en el Liber creaturarum es fa del
dogma enfront de la incredulitat filosòfica, no té pas el seu origen
en l'harmònica síntesi de les dignitats divines d'on treia tots els
seus arguments el beat Ramon. I si la filiació vol dir lligam entre
dues coses en el sentit que una davalla o deriva de l'altra, evidentment el Liber craturarum no té res de lul·lià.
No podem tampoc enquadrar el seu autor dins els rengles de
l'Escola LuUiana, ja que l'Escola està formada per un conjunt de
deixebles que segueixen una mateixa doctrina filosòfica; i no podrem afirmar que un pensador segueix una Escola determinada
si no és continuador del mateix mètode o sistema del Mestre, o bé
està notablement influït per aquest. Ara bé, recordem que el caràcter essencial de la filosofia sibiudana és la concòrdia del mètode cosmològic i del mètode psicològic. Estableix ell, en efecte,
que no existeix major certesa que la que dóna la pròpia experièn-
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eia; és a dir, fonamenta preferentment la filosofia en el coneixement d'hom mateix. E n canvi, la filosofia del beat Ramon Llull,
suposat el coneixement de les coses sensibles segons el mètode
aristotèüc, cerca la veritat i la certesa per mitjà d'una lògica metafísica que, recolzada en els atributs divins com a causes exemplars i eficients de tots els éssers reals i possibles, es resol en una
direcció sintètica i universal de tota mena de coneixements. Sibiuda, més crític que místic, sobressurt per la nota realista, car la
seva filosofia és filosofia de la voluntat i de la bellesa; Llull, més
místic que crític, sobressurt per la nota ontològica, car la seva
filosofia és preferentment filosofia d'amor i de proselitisme.
E l procediment d'adquirir la certesa i l'evidència per mitjà de
la certesa i evidència del testimoni, és a dir que l'objectivitat sigui
el valor intrínsec dels arguments, é,s molt distint del procediment
que presenta la certesa i evidència reflexades en les divines perfeccions; i si amb aquestes filigranes metafísiques podia Llull convèncer els infidels del seu temps, cl mètode de l'experiència interna i d'observació externa emprat per Sibiuda era més adient per
tal de convèncer i atraure els incrèduls i escèptics del segle X V .
Ambdós raonen les veritats de la fe; ni l'un ni l'altre no neguen
el valor i la utilitat de la Revelació, de la Tradició, de la Sagrada
Escriptura i dels ensenyaments de l'Església. E n una paraula, referent a les qüestions fonamentals de la nostra santa Religió, no
diuen ni altra cosa poden dir en tant que catòbcs que el que diu
la Santa Església romana. Tota llur novetat i la diversitat dels
respectius sistemes filosòfics consisteix en el mètode o manera
d'exposar i tractar aquelles veritats.
Hom ha fet remarcar que en el llibre de Sibiuda es troben afirmacions incompatibles amb els principis del Cristianisme, assegurant que els procediments demostratius trasparenten una agosarada confiança en les forces de la inteHígència humana. Oi més,
s'ha dit encara: apar que la pretensió de Sibiuda era penetrar els
misteris del dogma catòlic per mitjà de la contemplació i estudi
de la natura; això és: la Trinitat, l'Encarnació del Verb, la Virginitat de Maria, la Divinitat de Jesucrist, etc, ço que equival a declarar innecessària la Revelació. I àdhuc s'ha arribat a assegurar
que en l'explicació que dóna de les veritats contingudes en les Sagrades Lletres, traspassa els límits de l'ortodòxia catòlica.
Els qui-fan tals afirmacions no han llegit el Liber creaturarum, o no n'han capit l'abast. Ramon Sibiuda, cansat de les ba-
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nals discussions escolàstiques, fatigat d'una incomprensió que
desvaloritzava textos sagrats, amargat per una rutina cada cop
més decadent, no s'hi pensà gaire a redactar el pròleg del seu
llibre, pròleg d'alta tensió, a posta per a fer obrir els ulls dels seus
contemporanis i enlluernar-los amb un cop d'efecte. Certament
Sibiuda exposa amb cruesa cn dit pròleg aquell agosarat propòsit
que, com missatge de vibrant radicalisme, tant de temps covava
en el seu esperit. Amb tota consciència escriví en el vestíbul de
la seva obra aquell crit estrident a títol de reclam, per tal d'influenciar i desfer el confusionisme científic en què es movia aleshores el món intel·lectual.
Unes tals afirmacions, és cert, no podien sostenir-se decorosament en el terreny filosófico-religiós; l'Església, però, no s'hi oposà de moment. Fins ben entrada la següent centúria, quan les doctrines luteranes trobaven ressò potent arreu, no les considerà perilloses i condemnà aquell pròleg que, com un cartell de desafiament, llançà Sibiuda a les Escoles amb vigorós enginy. I així
veiem en les edicions del Liber creaturarum de la primera meitat
del segle X V I que el cèlebre pròleg hi era estampat sense contradicció.
Resta en ferm, doncs, que únicament i exclusiva en el pròleg
del Liber creaturarum es troben les proposicions atrevides. I solament el dit pròleg i no l'obra fou expurgat per la Inquisició
vers 1580.
Enlairar un pensament nou, assenyalar una via desconeguda
en la marxa de la humanitat vers el seu perfeccionament, enmig
d'aquella desconcertant confusió i desordre, indicava una potencialitat anímica de gran envergadura i de poderós alè: representava un ideal fill d'un temperament inquiet i vivificador. Quin era
aquest ideal? No altre que la completa emancipació de l'autoritat
pedagògica, per tal de sostreure la teologia en plena fallida d'influències caduques i depriments, bo i ínfonent-U un nou sentit
d'utilitat i eficàcia. E l seu mètode psicològic, l'exaltació que fa de
la raó humana, la subordinació de tots els problemes al problema
teològic i la seva connexió amb la doctrina del deure constitueixen
els moments més interessants de la doctrina de Ramon Sibiuda.
No hi ha dubte que el Liber creaturarum és una font de pietat
per als cristians i un estímul a l'amor de Déu i a la pràctica de la
moral. Car , el desplegament ètico-cristià recolzat en l'observació
personal amb la qual l'home va al coneixement de si mateix —re-
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gularment viu distret sense controlar gaire els seus propis actes—
és un mitjà de gran eficàcia per à acréixer la nostra educació i
empènyer-nos vers el propi perfeccionament.
E n resum, l'obra del gran pensador català resulta originabssima i ortodoxa en la doctrina; prova Sibiuda l'exislència del pecat
original, la manera com es propaga i els seus efectes en la naturalesa bumana. No són pas menys interessants les qüestions de
la necessitat i conveniència del judici universal i de la resurrecció
dels cossos. Raona discretament l'Encarnació del Verb i la Redempció, la Gràcia i els Sagraments, i estableix com a base de la
moral cristiana l'amor perfecte que l'home deu a Déu, deduint
dels atributs divins la naturalesa de les diverses obügacions i dels
deures més importants de l'home relativament a Déu. No sense
motiu s'ha qualificat l'obra de Sibiuda de Teologia natural èticocristiana.
Per a mults que passen per doctes resultarà una descoberta
el nom del nostre filòsof evocat aci en l'avinentesa dels cinc-cents
anys del seu traspàs. E s un deure de tots no sols honorar la seva
memòria en la present escaiença, sinó de meditar els seus ensenyaments.
Joan AVINYÓ, Prev.
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La «Federació Republicana» i ei
Centre Francès
El sufragi universal, que tants pobles miren de reajustar a la vida
contemporània, que és objecte dels atacs de totes les dictadures, que és
el tabú on s'emparen els demòcrates i l'enemic irreconciliable dels
sindicats professionals i de les agrupacions morals com famílies nombroses o antics combatents, cl sufragi universal acaba de consagrar el
més autoritzat dels dictadors dels temps moderns! Es pot d i r que s'ha
fet una propaganda «colossal» ran d'aquest plebiscit de Hitler. És cosa
sabuda, naturalment, que no restà cap temptativa per fer per tal «d'iUuminar la religió», «de decidir els funcionaris», etc... Però això, fet i fet,
són mesures corrents, que podem veure cada dia. i É s que per ventura
és més immoral que les autoritats oficials recordin llur deure als subordinats de les institucions de l'Estat, que no pas veure els agents electorals
dels candidats a diputats com paguen un abundós copeig a cal taverner,
com ara passarà en les eleccions franceses? Tothom sap que el màxim
electorer, a F r a n ç a , és el taverner, i no ignora ningú que és per això
que es deixa prendre tal increment a l'alcoholisme. Pertocant a la pressió
tirànica es devia exercir a Alemanya, no és lícit de protestar-ne quan és
prou sabut l'esmerç imperiós dels cabals secrets en la gran premsa. I
àdhuc admetent que la pressió oficial hagués decidit el 30 per 100 dels
electors alemanys, no per això fóra menys cert que darrera Hitler h i ha
—no diguem entusiasme, si el mot ha de desplaure— una veritable
mística. A Alemanya es creu en algú.
Ja fa temps que s'ha acabat, per als pobles, de creure en alguna cosa,
Les idees, les doctrines i els programes han estat falsificats, transformats
per a ús personal dels egoismes. Els pobles ja estan cansats de díscutidors; volen homes, ara, sens perjudici d'adonar-se, després, que en seguir
un home serveixen una idea.
Els déus renaixen.

DE FRANÇA

417

Se'ns dirà que això són ídols. És veritat. Però deixant això de banda,
hom s'adona que la idea de Déu és de bell nou acceptada, i , altrament,
quan l'espiritual, a seguit d'una era de salvatgia, recobra el seu domini
no és la seva primera manifestació, la poesia i la idolatria alhora? De
mica en mica, els ídols, havent mostrat llur buidor, cauen, s'enrunen, car
hom ha comprès l'esforç simbòlic que representaven i ha volgut substiluir-Ios pel símbol revelat, és a dir Déu.

* **

Però, tornem on érem. Parlem de Hitler. És una bogeria criminal, no
solament negar la importància, ans el valor d'aquest plebiscit. Si hom
tracta de comparar-lo amb el plebiscit del p r í n c e p Lluís Napoleó que es
volia fer concedir pel poble francès el títol de Napoleó I I I , la comparança no té ni un punt d'aguant. Primer que tot les xifres. I , després,
no cs donà cap exemple de vots voluntaris com els d'aquests súbdits
alemanys que acudeixen a un vaixell fora de les aigües territorials del
país estranger on es troben per tal d'afirmar llur sentiment. Finalment,
fóra criminal negar que pot produir-se a propòsit del plebiscit allò que
es produí a propòsit d'una guerra. H i ha qui us d i u : no pocs d'aqueixos
votants no estaven convençuts. Han estat empesos, o emmenats. Reconeixem en això l'efecte d'una psicosi sobre la qual pot repenjar-se, amb
raó, un govern. Poc importa que a la partença no estiguessin convençuts,
si, en arribar al local de l'elecció, han votat públicament pel F ü h r e r . No
s'hi val a negligir aquesta psicosi, puix que quan s'addueix als governants d'altres països, inquiets de veure créixer i afermar-se l'antimilitarisme, que potser els ciutadans no aniran de bon grat a la guerra, responen: «Fins els refractaris hi aniran, perquè aleshores es produirà la
psicosi bel·licista». Si els governants reconeixen el valor de la psicosi
de les multituds per a la defensa del país, que tinguin, almenys, la dignitat de reconèixer-la com a element de força agressiva entre llurs enemics. Que no maldin per disminuir el valor de l'èxit de Hitler. Perquè és
un crim voler enganyar un poble sobre els progressos que fan els seus
veïns.
En f i , si es nega el valor del sufragi universal, allegant que ja no
representa la temperatura d'un país, cal reconèixer, aleshores, la proposició contrària: que, en un altre país on encara es practica, és possible
que tampoc ja no representi l'opinió (per altres causes) i que, per consegüent, un govern majoritari pugui trobar-se un dia davant una opinió
completament refraclària a les seves directives i que no admeti de cap
manera les conseqüències de la seva política.
Qualsevol govern parlamentari pot fer les reserves que vulgui sobre
la importància numèrica del plebiscit alemany. Tanmateix, no pot negar
el seu valor, ni negar que Hitler és l'home, en l'Europa d'avui, que representa amb una força més gran i autèntica la voluntat d'un país. Ni que
les reserves que se l i fan disminueixin d'un 30 per 100 el seu èxit, equina
és la nació europea que pot afirmar, actualment, que el seu govern representa una majoria de 70 per 100 de la població? Demés, el que agreuja la
ceguesa dels parlamentaris francesos que neguen la importància de la
victòria de Hitler, és que les dones alemanyes han votat.
í7

418

ADOLPIIE ni- FAIJ.MROLLE

Mirament, l'únic miljà vàlid que es podria oposar a aquest plebiscit
alemany fóra de realitzar-ne un a França i a Anglaterra. Cap d'aquests
països no l i i pensa, car saben massa bé que un plebiscit revelaria la
divisió que, des del punt d'albir polític, parteix el pals en dos bàndols.
A Anglaterra, el plebiscit a favor d'un home és inútil. Aquest home, el
rei, ja fa temps que va ésser plebiscitat per una immensa majoria de
ciutadans. A F r a n ç a , «.quin home es podria plebiscitar? No h i ha sinó
reietons, caps de clan, cabdills de petits partits, rivals entre ells. Ningú
no s'atreveix a d i r , com Hitler: «Jo, la nació»,... perquè mai ningú no
ha subordinat la seva acció i les seves teories al nacionalisme ben
comprès.
No es pot ésser un gran cabdill, i menys encara encarnar una nació,
si no s'han fet abans per ella tota mena de sacrificis.
El plebiscit alemany consagra la fi del sufragi universal. Si es creu
que ha estat falsificat, això només demostra que tot govern veritablement fort fa del sufragi universal allò que l i plau: se'n serveix com
d'una joguina per divertir el poble, infant de pantalon llarg. És, per
tant, la f i del sufragi universal, per tal com és suficient que naixi el
seu pitjor enemic, la Dictadura, perquè aquesta es tregui la seva raó d'ésser. Si. en canvi, és sincer, demostra que els pobles, després d'un llarg
ús del sufragi universal, només se'n serveixen per donar-se un cap suprem i de poders il·limitats.

* **

D'altra banda, cada vegada ens trobem més en període de liquidació.
Moralment, la màquina està condemnada. Sia que se suprimeixi, sia que
se sotmeti a servitud, és a d i r que es redueixi al paper d'esclava que mai
no hauria hagut de perdre, ja no pot concebre's tal com imperava fins
ara: com una màquina consumidora dc matèria i desespcnulora d'homes.
La democràcia tal com s'és tornada, ni més ni menys que una màquina que gasta amb prodigalitat totes les energies ideals d'un poble per
no proporcionar a l'individu sinó una xarxa d'esclavituds, també ha fet
a tots. El seu treball en sèrie, en el qual es perd tota personalitat, i el
sufragi universal, on un individu en val un altre, han acabat. Al costat
del sufragi universal hitlerià, que tè un sentit, les eleccions que no cerquen més que substituir en Jaume per en Pere i el 30 per 100 de republicanisme esquerrà pel 60 per 100 dc contrari, no passen d'ésser una
miserable comèdia.
Tot amb tot, es realitza entre nosaltres un esforç curiós per mirar de
salvar el centre. Ni reacció violenta (monarquia o dictadura civil), n i
capgirament d'encuny comunista. El partit que tracta de convèncer els
electors que hi pugui haver raonables és la Federació Republicana.
Constituïda mitjançant la fusió de tres grans associacions polítiques
liberals i nacionals alhora, comprèn, des de 1903, VAssociació Nacional
Republicana, que agrupa, sota la presidència d'Audiffred, gairebé tots
els components del partit en aquella època republicà progressista, o sia
els amics, deixebles i continuadors de Jules Fcrry; la Unió Liberal Republicana, fundada en els dies turbulents del bulangismc sota el cabdíllatge del president del Col·legi d'Advocats Barboux, de l'Acadèmia Fran-
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cesa, el qual combaté l'equivoc i , invocant les doctrines de Dufaure, de
Jules Simón, de Barthélémy Saint-Hilaire i de Rcmusat, veritables fundadors de la Tercera República dintre el pais i als ulls d'Europa, sabé
conduir al terreny republicà els antics conservadors resolts a no deixarse embarcar en aventures plebiscitàries; i l'Aliança de Republicans
Progressistes, associació exclusivament parlamentària, dirigida llavors
per Meline.
És president de la Federació Republicana, de 1925 ençà, Louis Marin,
diputat de Meurthe-et-Moselle, membre del partit des de la seva fundació
i cinc vegades ministre.
Cada vegada que la unitat nacional ha estat en perill, amenaçada de
l'exterior o de l'interior, i massa sovint a l'interior alhora que de l'exterior, cada vegada que el pais s'ha vist amenaçat d'ésser tenyit de sang o
el règim d'enfonsar-se en el llot, la Federació Republicana, prescindint
de tot interès personal i àdhuc de partit, s'ha posat a la disposició de
l'Estat, amb tot el desinterès, sense demanar res i oferint-ho tot per tal
de salvar la Unió Nacional.
La Unió Nacional, que ja ha provat la seva utilitat en salvar la P à t r i a
en diverses circumstàncies en què estava en perill, no hauria estat eficaç n i possible sense la Federació Republicana que n'ha estat sempre
l'agent desinteressat i un paladí.
Un membre d'aquest partit m'ha d i t :
«Com que França, des que la Federació Republicana està constituïda,
no ha deixat gairebé mai d'estar en perill, l'acció del nostre partit no ha
parat quasi mai, tampoc, d'evitar o contrarestar els cops que s'han descarregat contra la seva economia o la seva seguretat, per exemple, bo i
impedint un desarmament moral i material de F r a n ç a que hauria fet
impossible la defensa de la integritat del pais; no és de cap manera per
culpa del nostre partit, i és a desgrat dels esforços desesperats dels seus
cabdills, especialment del seu president Louis Marin, que el tractat de
Versalles va ésser el que era, que totes les garanties de la pau han estat
abandonades, l'una rera l'altra, amb els fruits d'una victòria comprada
a un preu tan elevat, per la França ofuscada pels deliris de la demagògia briandista.
»La Unió Nacional, per tal de garantir la salut pública, té un programa, defensat, al govern, pel seu president Louis Marin, el nom del qual
és sinònim de clarividència, d'integritat, de perseverança, d'energia,
d'absoluta i abnegada consagració a la cosa pública, de valor c í v i c ;
resumeix les millors aspiracions, ensems, de les seleccions dirigents í
de les classes populars.
»Per lenir un Estat fort, entenem que cal eximir-lo d'obligacions que
puguin dificultar la lliure iniciativa dels ciutadans, alliberar-lo d'intervencions parasitàries que convé deixar al lliure humor dels estaments
socials, i que es dediqui exclusivament, però intensament, a la seva tasca
essencial, a la seva raó d'ésser, que és la d'assegurar l'ordre a l'interior
1 la pan a Fexterior, per mitjà de la justícia, la policia i la defensa
nacional.
>La Federació Republicana s'honora d'haver participat, en la persona
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del seu president, en els governs de treva, nascuts del 6 de febrer, per
tal de posar f i a les lluites fratricides, mitjançant la unió dels partits
nacionals, a f i d'evitar la bancarrota amb valentes mesures d'ordre pressupostari, i amb mires a la reforma de l'Estat, que no es podrà pas d i r
que ha fracassat per culpa nostra.
»E1 programa econòmic de la Federació Republicana representa l'estimul i consecució del p r o g r é s tècnic incessant per mitjà de la ciència,
el maquinisme, la racionalització, la modernització, la recuperació; l'orientació de la producció francesa vers la qualitat i la utilització de
tots els recursos nacionals, metropolitans o colonials; la cooperació de
totes les forces econòmiques, la protecció del treball i dels fruits del
treball, per tant dc l'estalvi, i en conseqüència l'ordre en les finances
públiques, el respecte dels contractes i , per consegüent, la integritat del
valor del franc, amb segell i lliure circulació de la moneda d'or que n'és
la garantia. L'agricultura ha degut la seva recuperació i la seva prosperitat a l'aplicació que Jules Méline, president estat de la Federació Republicana, féu d'aquests principis: fundà cl crèdit agrícola, organitzà l'assegurança agrícola basada en cl p r i n c i p i mutualista, instituí els warrants (documents de garantia) agrícoles, desgravà l'impost territorial dels
agricultors modestos í establí drets protectors de l'agricultura, que, en
elaborar-se les tarifes de 1892, havia estat completament oblidada. D'acord amb els mateixos principis, el partit prossegueix treballant en l'envigoriment i estímul de la propietat, mitjançant un alleujament fiscal,
el desenrotllament del crèdit agrícola i la mutualitat, i en l'organització
professional, mitjançant l'extensió dc la propietat rural, el foment dels
jardins-horts obrers, el millorament dels estatges, la valorització de la
mà d'obra, el perfeccionament de l'ensenyança agrícola i cl progrés de
la urbanització rural. La Federació Republicana ha lluitat sense treva
ni repòs contra la inflació de les despeses, per una reforma administrativa generadora d'economies importants, per una reforma fiscal assenyalada per una disminució de totes les càrregues contributives, és a
d i r una deflació fiscal, per una p r o p o r c i ó més equitativa entre els i m postos directes i personals i les taxes indirectes, per la supressió de
totes les vexacions a què la Revolució havia volgut i cregut posar terme.
L'amor a la justícia i l'interès de la nació ens impulsen a reclamar una
reducció equitativa, í doncs ben perceptible, de les càrregues infligides
com un càstig fiscal, en comptes de la merescuda recompensa, a les famílies, especialment a les famílies nombroses, que constitueixen el tresor
més gran i el mateix esdevenidor de F r a n ç a . Volem l'amortització, mitjançant conversions voluntàries, del deute públic, el respecte íntegre del
qual interessa el crèdit de l'Estat i de tota la nació. Reclamem la protecció de l'estalvi, i , contra el perill dels canvis i mudances, hem defensat sempre la moneda sana i garantida de l'estalvi, preconitzant el respecte a la llei monetària, reivindicant la justícia i l'equilibri entre tots
els ciutadans, la restauració de la confiança i del crèdit públic amb el
restabliment de la circulació de les monedes d'or; se'ns ha promès moltes vegades que seriem atesos, p e r ò , dissortadament, ens cal encara reiterar la nostra reclamació, car els esdeveniments demostren els perills
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que aquest acte de probitat hauria estalviat a l'economia francesa.
»La política social de la Federació Republicana, oposada diametralment a la dels partits socialistes i dels seus aliats, és primer que res
familiar i professional. Té per principis essencials que la família és la
cèl·lula social fonamental, defensa i mira de difondre la propietat i n d i vidual i l'estalvi, i professa que la prosperitat del país descansa en la
iniciativa privada.
»E1 perill, intellectual, social, familiar i financer tot alhora, que representa la iniqua escola única a penas si ha estat combatut, contra una
demagògia sectària, més que per la Federació Republicana. E l programa
social del partit comporta així mateix la protecció del treballador, mitjançant la salubritat, la seguretat i una política preventiva de l'atur involuntari; vol fer-li la vida més fàcil amb una política de l'allotjament;
l'extensió del crèdit immobiliari per tal d'afavorir l'adquisició d'una
finca rural, àmplies subvencions als horts-jardins obrers, estímuls a l'estalvi, a la participació en els beneficis, la creació d'accions de treball,
la lluita, vigorosa i eficaç, contra el cost de la vida.
»La política essencialment familiar de la Federació Republicana considera com una finalitat preferent la protecció de la família, vol facilitar-ne la formació i dificultar-ne la ruptura, estimular eficaçment la
natalitat, fer justícia a les famílies nombroses amb una reforma del règim fiscal i successori i una multitud d'avantatges, especialment en matèria de crèdit immobiliari, horts per a obrers, casetes a bon preu, í,
finalment, la justícia politica mitjançant la institució del vot familiar.»
Així ens parlà el senyor Renouard, secretari de la Federació. Des del
punt de mira de la política interior, s'albira en aquesta relació un gran
programa de centre. Si aquestes eleccions prenen per base la raó republicana, aquest centre es consolidarà, i esdevindrà, així, capaç de resistir
l'empenta d'extrema esquerra i alhora tota temptativa d'instauració de
dictadura burgesa.

***

Però les preocupacions dels francesos no es limiten a l'interior. Cal
insistir en la qüestió internacional i , per tant, en Ginebra. Ara b é ; la
lectura d'un llibre que acaba de publicar-se ha produït una impressió
curiosa; el seu autor, per la llicència de les seves novel·les i per les
llibertats que es pren amb la moral, és considerat un home d'extrema
esquerra; i que aquest home esquerrà aportí avui un testimoni contra
la Societat de Nacions, l'oracle de les esquerres, és un fetsgreu i , en tot
cas, significa que la Societat de Nacions ja no tranquil·litza í satisfà tots
els partidaris de l'extrema esquerra. Víctor Margueritte estudia en aquest
llibre L'Avortement de la Societé de Nations (Flammarion) de 1920 a
1936; mostra la decadència de la institució. És, de bell antuvi, la gran
esperança, el fill d'una gestació d'un somni mil·lenari, l'entusiasme de
l'armistici, que tal vegada no era l'adhesió serena i reflexiva a una harmonia internacional, sinó senzillament l'acceptació de tot allò que hom
volia, posat que la matança era finida. Hom no trigà gaire a adonar-se
del que tenia de precari una assemblea tan dissemblant, i hom veié tot
seguit que, no comptant amb la coacció de les armes per a fer-se respec-
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tar, la seva acció era impotent. Donà lloc a algunes esperances el desencallament d'Àustria en la primera topada anglo-italiana: incident de
Corfú. Conegué una rebrotada sota la influència de Briand. E l que admira, avui, és que ningú no bagi pogut creure en la influència duradora
d'un home que era un peresós, un improvisador i un ignorant, i Com es
podia admetre que, precisament quan per a conduir un país es necessita
tenir al davant un home coneixedor dels seus recursos i les seves necessitats, un home ignorant de la geografia, de l'etnografia, etc, pogués
pretendre d i r i g i r un conjunt de nacions? Tota la resta es derivava, és
clar, d'aquests errors: fracàs del desarmament, reaparició de les aliances, que de mica en mica substituïren els pactes internacionals. Tot
seguit s'arriba als fracassos locals de la Societat de Nacions: guerra
bolivo-paraguaina, guerra xíno-japonesa, guerra italo-etiòpica. La Societat de Nacions, incapaç de posar terme a les hostilitats italo-abíssínies,
havia de confessar, fatalment, la seva incapacitat per a solucionar el conflicte franco-alemany.
Babel ha mort. L'àngel exterminador afila la seva falç.
Per això el poble torna a Jesús.
ADOLPHE DE FALGAIROLLE

D ' A U STR I A

Com és de suposar, Àustria ha anat observant amb la màxima atenció
totes les amenaçadores i espesses nuvolades que han ennegrit el firmament europeu durant aquests mesos darrers. El conflicte italo-abissini
ha mantingut els austríacs en un estat d'extrema vigilància. L'esberlament progressiu de l'amistat anglo-italiana ha comportat una clivella
paral·lela en l'opinió pública del poble austríac, el qual ha vist fondre's
davant dels seus ulls, tota l'eficàcia del bloc italo-franco-anglès, nascut,
ara fa un any, de la conferència tripartita de Stresa, i que representava
l'única garantia considerable per a la independència i integritat austríaques. El Govern, en actitud sempre expectativa, ha hagut d'anar seguint
una política equilibrista enfront del desenrotllament de la situació
internacional. Per una part. Àustria s'ha trobat lligada a Itàlia pels
protocols de Roma del 1934, i per altra banda, no l i convenia de cap
manera d'indisposar-se amb la Lliga de les Nacions, per a poder continuar convencent-la de la importància cabdal del Pacte del Danubi.
Al mes d'octubre, l'anunci d'una crisi inesperada del Govern vingué
a sorprendre els austríacs, provocant en tot el país una gran sensació.
El canceller Schuschnigg presentà al President de la República la proposta de destituir tots els membres del Govern, i oferí la seva p r ò p i a
dimissió, que no fou, p e r ò , acceptada pel Cap de l'Estat. Es d o n à l'enc à r r e c al mateix Schuschnigg per a formar nou Gabinet i això lí permeté
d'excloure el ministre de Seguretat pública Doctor Fey, el ministre
d'Assistència Social i el ministre d'Agricultura. Aquesta crisi i la seva
automàtica solució, que reportà la fulminant destitució dels tres ministres esmentats, fou molt comentada dins i fora del país. S'allcgaren per
a aquest acte divergències de caràcter militar; especialment entre Fey
i Starhemberg existien palesos dissentiments no ignorats pel poble. Però
és molt més versemblant que fossin motius del domini internacional els
que provocaren el fet. Car Fey devia fer-se ressò, en el si del Gabinet, de
les tendències del seus partidaris, que tot aprovant, fins a un cert punt,
la política italíanòfila d'Àustria, haurien desitjat que en la greu i difícil
situació internacional d'ara, el Govern austríac adoptés una actitud
de'sperit més neutral. Amb tot, Fey declarà tot seguit que estava disposat
a posposar els seus idearis a la pau interna de la pàtria, en aquells
moments d'intranquil·litat exterior, i fent un acte públic d'acatament a
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les ordres governamentals, esvaí tots els rumors circulats referents a
una actitud subversiva per part d'ells i dels seus partidaris.
Un cop consolidat el nou Govern, Starhemberg obtingué plens poders
per a poder efectuar una cooperació pràctica entre l'exèrcit i la milicia,
i Schuschnigg declarà, que la política que Àustria realitzava no era n i
italiana n i anglesa, ans bé purament austríaca i inspirada en els interessos de l'Estat, que exigien una plena harmonia amb els interessos dels
altres països. Recalcà també que continuava actualíssim el problema
danubià.
Àustria no acabava de creure en l'aplicació de sancions a Itàlia, per
consíderar-les de dificilissima realització pràctica, però assegurava per
endavant, que en cas de dictar-se l'aplicació, restava descomptada la
neutralitat austríaca, ja que el petit país austríac és massa feble per a
arriscar-se a adoptar sancions contra una gran potència, sense perill
de la seva p r ò p i a seguretat. Vingué realment l'aplicació de sancions, i
Àustria, recordant i agraint els molts serveis que l i ha retut Itàlia aquests
darrers anys, votà en contra, junt amb Hongria.
Per Nadal es decretà una àmplia amnistia per als presos polítics i
aquest fet creà una atmosfera més propícia per anar consolidant l'organització corporativa, iniciada ja pel malaguanyat Dollfuss i seguida per
l'actual Govern Schuschnigg.
Seguiren una sèrie d'entrevistes diplomàtiques entre els països danubians, que foren un r e c í p r o c sondeig d'intencions i propòsits. Schuschnigg visità Praga per a assolir una major cooperació econòmica i política
amb Txecoslovàquia i , de retruc, una aproximació de la Petita Entesa
amb el triangle Ronia-Viena-Budapest. Els austríacs tornaren a plantejar
també el problema de la restauració dels Absburg i à d h u c semblà que
l'actitud de Txecoslovàquia referent a aquest punt havia perdut bastant
de la seva anterior intransigència. En canvi, les diferents converses
sostingudes per Starhemberg a Londres i Paris, amb motiu de trobar-se
reunits en aquestes dues ciutats la majoria dels representants dels Estats
europeus per haver assistit a les solemnes exèquies del malaurat rei Jordi V d'Anglaterra, donaren a comprendre al vice-canceller austríac les
hostilitats existents encara, gairebé arreu, enfront del projecte de restauració monàrquica.
A través d'aquella intensa activitat diplomàtica a P a r í s , França pogué
comparar els seus punts de vista sobre l'Europa central amb els dels
representants dels altres Estats interessats en l'afer, i en deduí que,
quant a la i n d e p e n d è n c i a d'Àustria, la Petita Entesa es veuria ben segur
obligada a substituir Itàlia en el seu paper de garantilzant; els francesos
parlaren, à d h u c , d'afegir la U. R. S. S. a la llista dels defensors d'Àustria.
Hongria, que amb Itàlia i Àustria és un dels signants dels acords de
Roma del 1934, no ha volgut garantir, fins ara, la independència d'Àustria. S'ha mantingut en estricta neutralitat, fent més aviat de pont i
balança entre Viena i Berlín. Calia, doncs, un sincer canvi d'impressions
entre Àustria i Hongria abans de dirigir-se a Roma a reforçar els protocols de l'any 1934; més ara, després de l'acte d'Alemanya del 7 dc
m a r ç , de la reocupació de Renània. Els austríacs aclariren a Hongria les
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seves relacions amb Txecoslovàquia i les Potències occidentals, i els
hongaresos aclariren a Àustria les relacions llurs amb Alemanya i Polònia. No havent participat aquests dos països, ni l'un ni l'altre, en l'aplicació de les sancions, i trobant-se afectats indirectament, en qualitat
d'ameis d'Itàlia, pels alts i baixos del prestigi de Mussolini, es constatà
sense discussió, que els recents canvis de la situació internacional, resultats de la repudiació del tractat de Locarno i de l'entrada de les tropes
alemanyes a la zona desmilitaritzada del Rin, havien enfortit granment
la posició diplomàtica d'Itàlia. La tesi oficial de les converses austrohongareses enunciava que el problema del Rin no interessava directament
ni el Govern austríac ni l'hongarès. A i x i , mentre a Londres estaven en
plena tasca de cercar una solució factible al gravíssim problema francoalemany, els representants d'Àustria i d'Hongria es dirigien cap a Roma,
on eren afectuosament rebuts per Mussolini, qui no pot deixar d'agrair
a aquestes dues nacions llur parer disconforme a la política sancionista.
En aquesta nova Conferència tripartita han quedat reforçats els protocols de Roma del 1934. Per mitjà de promeses polítiques fetes a Àustria,
i per concessions econòmiques fetes a Hongria, s'han pogut ultimar
aquests nous acords. I tot s'adapta al desig d'evitar qualsevulla acció
aïllada sense el consentiment de Roma. Itàlia ha pogut encertir-se de
nou de la fidelitat austríaca, i h a u r à privat que Hongria, empesa per
les seves apetències revisionistes, s'inclinés cap a Alemanya. Al mateix
temps, Mussolini ha demostrat que, malgrat la guerra abissínia, segueix
amb els ulls fits en els problemes europeus. Però, totes aquestes negociacions, tots aquests coUoquis, totes aquestes «enteses» ^podran privar que
Alemanya efectuï l'tAnschluss» en un moment donat, sense previ avis,
deixant el món sorprès i bocabadat davant del ja clàssic fet acomplert?
EDELWEISS

Crònica Occitana
Menlrc qu'cscribèm aquest article totis los ostals del campèstre occitan s'alestlson (1) per festejar coma cal los Rampans (2). Se cópan (3)
de ramèls sempre verts: de lauzièr, d'euza (4), de bois, de pinh, que
seran portals à la glèiza,'deman, per èstre benezits. Las mamans auran
ondrat (5) los dels pichons (6) ambe de còcas de totas colors, masapans
en fòrma de cabalets, d'auqucts (7), de canbòts (8), de biòus... (9) e de
que te sabí, ien (10). Dins nostre païs d'Albigés, i aurà subretot de cimeletas, sòrla de còcas de pasta dura en fòrma d'anèl que son dichas atal
p e r q u è lo ramèl ont son agafadas es un cimèl de branca.
A! podèlz creire que los forns c·àuman (11) pas. Se dins las ciutats
e dins qualques vilajases lo fornièr fa sol lo trabalh, dins los mazatges (12) e dins las bòrdas (13) las femnas pàsan la nèit à pestrir (14) farina, iòus e burre (15) per far las fogasas tradicionalas. Dins cada ostal
n'i aurà pron per ne manjar lins à Pasquetas pramor que (16) las fogasas dels ostals que son fachas coma cal, segon las règlas dels reires (17),
se pòdon servar una mezada, alara (18) que las de fantazia que son pastadas pels fornièrs e pels pastisièrs son que de farlabica (19) que val
pas res.
Autramenl dich, malgrat l'electricitat, las automobilas, la radiò e tot
lo rambalb (20) del sècle nòstre, lo campèstre occilan garda la tradicion.
Parla toslemps la lenga maire que las circularias dels meuistres l i levaran pas jamaí de la boca, e se trufa dels francimands que l i vòlon donar
de litsons. Cal viure, com òc fazèm, al mièch dels païzans, per sentir
bategar lo còr vertadièr del pòple nòstre. Jos una rusca rufa (21), se
pòd pas creire tot sò que s'amaga de sensibletat, de fe, d'amor, amai de
finor risolièra, de sò que lo francès de uèi sona d'un mòt inglès, «humour>, coma s'abia pas un vocabulari pron ric per l i donar un nom
nacional.
...Dizon que quand Mislral expliquèt un jorn als païzans de son v i latge de Malbana sò qu'es un felibre, un òme s'acridèt: <Mas alara, sèm
totis felibres!» E! òc (22), sèm totis felibres dins lo campèstre occitan.
Volèm totis servar la lenga, la dinnctat de la rasa e mai que mai la t è r r a
nostra ont son rcbonduts los reires (23). Volèm totis servar las tradicions en las adobant, quand òc cal, ambe la vida de uèi. Un felibre es
donc plau un patriota occilan e pas solament, coma s'es crezegut forsa
temps e coma se crei encara dins de mitans non asabentats, un escriban de lenga d'òc.
Lo Felibrige «societat de letruts», acò 's estat de lònga la legenda,
entretenguda pels socits d'un oporlunisma necite e malgrat «Calenda\i> (a) que jitèl pracò una peirasa dins la sompa de las reinetas... (24).
Fransa ajèt (25) tant de mal à s'unificar, acò foguèt (26) la sorga (27) d e '
tantas de guèrras sannozas, que las gents creguèron dur coma fèrre que
(a) CALENDAU, la segonda òbra consequenta de Mistral.
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Mistral èra un apòstol del separatisme. Se n' deguèt aparar dins de discorses e d'escrichs que son, per nos-aus, un monument duradis de sa
pensada bloza (28). D'annadas e d'annadas inultipliquèt sas litsons, s'arborant contra la centralizacion, dizent qu'unificar vòl pas dire uniformizur e sens que sa paraula trobèse de reson.
D'aquel temps, dins las annadas setanta e octanta, abia donat tot lo
chuch (29) de son òbra granda e los centralizaires de Paris continuàban
d'escanar los païzes de Fransa sens se mainar (30) del trabalh marrit
que fazian. Un exemple entre mila per mostrar juncas ont va la cabordiza (31) de la centralizaeion: Dins las revislas agricòlas ont se dis sò
que cal far cada mes per l'òrt e pels camps, sò que cal semenar e plantar
los conselhs son sempre donats al regard del climat de Paris. Que i aje
un Lengadòc, una Bretanha, una Flanda, una Auvernha, amai una Provensa, ont los climats son desparièrs, los centralizaires se n' trufan.
Paris solet compta; lo demai es que posca (32) e fum... Que nos
enchau (33) qu'aquel exemple siague vist com un enfantolige! Las cauzas
seriozas son esladas talament dichas sens trobar |o camin de las aurelhas
de plan de monde (34) que cal, de còps, anar quèrre (35) quicòm mai.
Lo 22 de febrièr de 1892, à-n-una laulejada de felibres parizencs,
prezidida pel Capolièr Fèlis Gras, Amouretti legiguèt la declaracion
federalista escricha per En Carles Maurras e qu'Amouretti abia sinnada
ambe dos autres, Sant-Pons e de Mange. Qun escaufèstre (36) foguètl Lo
prefèt de la Seina manquèt de se n' trobar mal e repoteguèt (37) com
un bèl diable. Fèlis Gras, un rotge, un jacobin, se vejèt perdut e lo Felibrigc amb el. Pasmens!... (38) pamens, Maurras e sos amics abian fach
que concretizar las idèas de Mistral caupudas (39) dins son òbra. Lo
federalisme sortia tot viu de la pensada mistralénca, amai que (40) Mistral Taje vist plus-lèu lengüistic que terradorenc c administratiu.
Los felibres comprenguèron pas totis. N ' i ajèt per se sortir de sò que
pensàban una petèga (42), n'i ajèt d'autres per i venir, conquistats per
la grandor del prefach (43) à complir, n'i ajèt un brabe nombre per
comprenc pas brica l'interès prigond de la lucha que comensaba e que
se debia espandir mai que mai.
Lo felibre Berluc-Perussis abia fargat lo mòt: regionalisme, e aquel
sinònim apazimèt (44) plan de gents. Talament qu'al mes de mai de 1926,
à Marselhan, vilòta banhada per l'Estanh de Tau, ont nos trobàbem
cò (45) de nòslre mèstre regretat, lo trobaire Achile Maffre de Baugè,
aquest nos parlant del regionalisme, nos dizia: «Ara que totis lo vòlon
aber enventat, se cal remembrar qu'es l'òbra del F e l i b r i g o A-n-aquel
moment, s'èrem regionalista, abiam pas plan d'ideas sui Felibrige e es
de pensar que sò que nos diguèt nostre mèstre foguèt pas estrangèr
per no sendralhar ont calia (46).
E, òc cal dire, s'enganaba pas. Totis, dempèi subretot un vintenat
d'annadas, se non fachs los parangons del regionalisme qu'an adobat (43)
cadun à son biais de veze (48), sò que fa que lo mòt a perdut sa sinniflcacion primièra e vertadièra, malgrat la darrièra edicion del Diccionari
de l'Acadèmia Franceza. Qu'enchau lo mot! la cauza demòra, e d'ela
son vengudas plan de refòrmas, mai del pòple que del Estat (perquè,
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coma l'abèrn adejà notat aici-metcis, cal pas perdre de vista lo despartiment entre lo païs vertadièr e lo pals leial) (49), refòrmas que se son
traduchas pel reviscòl dels noms de ias provincias (dins los clubs esportius, las federations dels sendicats mcstierals (50), etc, ctc...), per la fondacion dels sendicats d'iniciativa, las expauzicions-fièras (51), en un
mot dins tot sò que fa la vida vidanla (52) de la nacion.
Mas la pèrda de la sinnificacion vertadièra del m ò t : regionalisme,
es pas estada acetada pels mitans fclibrencs agiseires. Es per açò qu'aquels
an tornat prene lo m ò t : federalisme, que fa tremolar de p ò u r la maja
part dels Francezes qu'i vézon lo sinònim de separatisme. E se pòd d i r é
qu'an d'exemples requisis (53) per s'hi enganar; à pròba qu'abèm legit,
i a un parelh d'ans, dins l'Express du Midi, jos la sinnatura del grand
istorian que ven de morir, Jaume Bainville, la confuzion dels dos mòts
dins una meteisa frazal
Pamens, lo Felibrige qu'es estat sempre oportunista, òc demora qu'òc
vòlgue o qu'òc vòlgue pas. Un de sos capolièrs que foguèt un ò m e
d'accion, En Pèire Devoluy, dizia que, dins la lucha per la libertat, lo
calia veze que com un truchament (54) entre sò qu'es e sò que serà,
entre lo prezent e l'avenidor; que son ròlle es d'alestir lo pòple à la
libertat per quand serà tornada. E ecò a fach una generacion de felibres,
ar dins lo vièlhum (55), qu'abia cregut que sufizia d'aber razon per
auzir tindinar la campana de la libertat, e qu'aprèp vint, trenta e quaranta ans pasats dezespèra e vòl pas plus crcire à la posibletat d'un
engimbrament (56) novèl. Como s'èrme Dius per far lo Monde dins
un j o r n !
Mas tamben, i a de joves que bütan (57) à la ròda, que seguison l'exemple dels joves de 1892, que son posedits d'enavans (58) e que, segurament, culhiran las flors semenadas pels primadièrs. Aquels joves que
son l'espèr del Felibrige, que se vòlon pas escartar de la dralha (59)
mistralenca mas que ne vòlon veze se complir l'astrada (60), l'an pasat,
al mes de decembre, dins una sala de la Comuna de Narbona, se son
constituïts en partit occitanista. Aquel partit, d i/un. serà pas blanc, serà
pas rotge, mas serà sang e òr, à las colors de Toloza, de Provensa e de
Catalonha. Aquelas colors que son à quicòm pròche (61) las de totas las
ciutats d'Occitania, débon far l'union de tòtis los p a t r i ò t a s occitans que
son pas gangrenals per la folia parizenca.
Malurozament, los fals crozats ubagonencs (62) del sècle XIIIc an
laisat de felens (63) sui nòstre terrador!
ANDRIU-J. BOUSSAC
1 s'enllesteixen, es preparen. 2 els rams. 3 es tallen. 4 roure. 5 ornat. 6 petits.
7 ànecs. 8 gossets. 9 bous. 10 i de què sé jo. 11 paren. 12 llogarrets. 13 masos.
14 pastar maurar, francès pétrir. 15 mantega. 16 per tal com. 17 vells. 18 mentre.
19 imitacions. 20 brogit. 21 escorça rude. 22 sí. 23 enterrats els nostres avis.
24 estany de les ranes. 25 tingué. 26 fou. 27 deu, font. 28 pura. 29 important.
30 sospitar. 31 idiotesa. 32 pols. 33 importa. 34 gent. 35 cercar. 36 commoció.
37 grunyi. 38 tanmateix. 39 contingudes. 40 tot i que. 41 més aviat. 42 entrebanc.
43 treball. 44 apaivagà. 45 a casa del, francès chez. 46 no deixà de contribuir a
encaminar-nos vers on calia. 47 arranjat. 48 cadascun a la seva manera de veure.
49 legal. 50 professionals. 51 fires. 52 activa. 53 magnífics. 54 intèrpret (torcimany). 55 ara ja en la vellesa. 56 organització. 57 empenyen. 58 ardor. 59 via.
60 dest, 61 poc més o menys. 62 del nord. 63 néts.
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En aquenla secció es faran recensions critiques de totes ies obres que
ens siguin trameses en doble exemplar.

VOCABULARI CASTELLA-CATALÀ, per Emiíi Vallès, L G. Seix i Barral germans. S. A.
Editors. — Provença, 219. Barcelona. 1935.
La necessitat d'aquest diccionari era de les més urgents. Les dificultats de
l'expressió parlada i escrita en català correcte nascudes de la suplantació d'una
paraula catalana per una de castellana, o per la concurrència de les dues, sempre
tendent a eliminar la catalana, feien sentir a cada moment als qui senten la
dignitat de la nostra llengua la recança de la manca d'un instrument d'autocorrecció com aquest.
L'amic Emili Vallès s'ha decidit per f i a emprendre aquesta tasca i el grau
de perfecció que hi ha assolit fa augurar un èxit falaguer de venda. Prop de
trenta mil paraules castellanes s'hi troben recollides amb la corresponent equivalència catalana. El coneixement que d'ambdues llengües té l'amic Vallès és
una penyora de la Adelitat de les correspondències; per això creiem que aquest
Vocabulari pot retre, si més no provisòriament, aquells serveis inajornables que
al·ludíem en començar. És per això que recomanaríem a tots els escriptors i oradors catalans i àdhuc a aquells qui vulguin parlar bé la nostra llengua que el
tinguin damunt la taula d'estudi per tal de consultar-lo en tots els dubtes.
No és, naturalment, un treball definitiu. Ningú no podia esperar-lo d'un
sol home i atès l'estat en què es troben encara els estudis comparatius de les
dues principals llengües hispàniques. Si ens decidim a anotar alguns petits defectes, no és pas moguts per una exigència de perfecció impossible, sinó per
ajudar en el poc que puguem a l'avanç d'aquest estudi, reputat per nosaltres
com de primera necessitat.
En l'article previ EI castelld comparat amb cl catald, en parlar de l'article
contracte, omet els plurals als, dels, pels, inexistents en castellà; entre els pronoms demostratius, s'oblida del castellà ello, que, tanmateix, consta en el Vocabulari; entre els pronoms relatius catalans, manca el què com a corresponent
al relatiu compost la qual cosa. sobretot després de preposició (seria error de
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creure'l exclusivament arcaic: nosaltres l'hem sentit usar per mallorquins i per
catalans del Camp de Tarragona); no trobem entre les classes de verbs de la
segona conjugació catalana els febles acabats en er tònica (poder, saber, etc.)
i els respectius gerundis acabats en ent (e oberta), que pugen a quatre el nombre de terminacions del gerundi en català; com a temps d'oblipació (nosaltres
preferiríem dir mode) en castellà posa només tener qite, quan amb igual dret
i ús existeix haber de. Quant al vocabulari pròpiament dit, que constitueix el
cos del llibre, és abundant i exacte. Hi falten, és clar .algunes paraules castellanes importants i de vegades voldríem que d'algunes se'n donessin més equivalències catalanes.
En resum, direm que el treball de l'amic Vallès representa més de mig camí
fet en la solució d'aquest problema i que és un dels pocs llibres imprescindibles.
Per això mereixen tota congratulació tant l'autor com la casa Seix i Barral que
n'ha sabut fer un llibre agradable i manejable. — C. CARDÓ, Preu.

GLOSSARI DE PIETAT. — Poesies de Mossèn Camil Geis. Pòrtic de Mossèn Pere
Verdaguer. — Sabadell. Biblioteca Sabadellenca, 1935.
Els nostres lectors coneixen ja aquest llibre, uns per haver-lo llegit, altres
pel tast que en donàrem des d'aquestes pàgines. En rellegir-lo avui per tal de
fer-ne un breu judici crític, hem pogut constatar com la poesia del nostre amic
es condensa, sense caure en la pruïja de l'obscuritat que ha malmès tants poetes
prometedors de les darreres promocions. És clar que la poesia no és essencialment ni condensació, ni difusió, que la troballa feliç de l'expressió commovedora es fa tant pels camins de l'amplificació com pels de la concentració, però
sembla com si la fortuna d'una fase breu sobreïxent de sentit donés un dring
poètic més genuí. Quan l'autor d'aquest Glossari sap dir a la Mare de Déu
dolorosa: Oh creu vivent, adolorida creu, ateny un d'aquests punts de màxima
tensió poètica que sols solen atènyer els poetes de raça. El mateix diríem dels
poemes Scalpri saíubris ictibus. L'infinit esplet. El misteri de la Carn i de la
Sang i L'Anunciació. De vegades, com en els cants V I i IX del poema Maria de
Magdala, la densitat d'expressió és suplerta per un moviment ràpid i rítmic
que produeix quasi el mateix efecte.
Una altra excel·lència d'aquest llibre és la seva riquesa de lèxic, de vegades
no inventariat, procedent sens dubte del tresor inconegut dels dialectes, que si
un poeta té major llicència per aprofitar, ha de fer-ho sempre amb mesura i
procurant que el text aclareixi el mot inusitat. Paraules com ontocom, afuitar-se
(que hem trobat en altres dialectes), cap-rodar i combar (aquesta probablement
un neologisme tret del llenguatge científic i per tant difícilment convertible en
primera matèria poètica) són fàcilment entenedores; però Mn. Geis ens hauria
d'explicar el significat de les paraules sodegar, saunyar, mor/ullar, eixaleiat
que no queden prou definides pel context.
Altrament, si hem de dir tota la veritat, aquest volumet, malgrat la seva alta
qualitat innegable, no mostra encara la plenitud del poeta. Dins la mateixa
concisió, fluctua i de vegades (rares, però sempre excessives) cau en prosaismes
com prodigant-la amb abundor (del poema A Sant Josep) que acusen una interrupció del corrent poètic i fatiguen el lector més que quatre estrofes reeixides.
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És per això que nosaltres hauríem reduït d'una bona tercera part el contingut
d'aquest Glossari. Però això és qüestió de temps i de maduració del sentit poètic, i estem segurs que Mn. Geis ho superarà aviat.
Celebrem aquest contribut preciós a l'esplet sempre creixent en quantitat i
qualitat de la poesia religiosa a Catalunya i augurem a la tasca indefallent de
Mn. Camil Geis noves i definitives realitzacions en la més espiritual de les
arts belles. — C. CARDÓ, Preu.

LA REPÚBLICA ESPANOLA EN SU PRIMER HERVOR. Diario de un periodista residente
en Buenos Aires, por Juan Torrendeíl. — Editorial Tor, Río de Janeiro, 760.
Buenos Aires.
Si hi ha cap exageració en l'afirmació que els grans esdeveniments socials
es judiquen millor vistos de lluny que de prop, no serà pas abonada per la
lectura d'aquest llibre. El seu autor és un mallorquí resident des de fa una
bona vintena d'anys a Buenos Aires, agudissim periodista, perfecte coneixedor
de la vida política i social d'Espanya i sobretot de Catalunya, on residí durant
la seva joventut.
Des de la seva nova pàtria adoptiva, l'amic Torrendeíl segueix atentament
les vicissituds de la política espanyola i anota quasi diàriament les seves impressions en la premsa argentina. El seu anterior coneixement de les coses i les
persones d'ací, la seva correspondència contínua amb els amics deixats en la
vella pàtria inoblidable, la certenitat i acuïtat admirables de la seva visió i un
estil nerviós, sensible, dòcil que agermana prodigiosament l'agilitat del periodista amb la profunditat del filòsof col·laboren en la producció d'aquestes impressions exemptes de tot apassionament i avalorades per una objectivitat que
no per ésser exacta, deixa de posseir aquella tensió emotiva que és imprescindible a tot escriptor que s'adreça a les multituds.
Aquests articles han estat ara reunits en volum, al qual en seguirà un altre
— que esperem amb delit — titulat Cataluna ante la República. Des de la preparació del canvi de règim fins a l'endemà de l'històric 6 d'octubre (el darrer
article és datat al 26 de novembre del 1934), En Torrendeíl va comentant amb
lucidesa difícilment superable totes les incidències de la treballada evolució política d'Espanya. La qualitat de veritable comentador polític s'advera sovint pel
fet de veure fixada la seva atenció en incidents poc voluminosos però que els
esdeveniments posteriors confirmen com a transcendentals. Sota tots ells, el
veredicte de l'autor se subscriu intensament rubricat no sols com a sentència
de jutge dreturer, ans encara com a recepta de metge peritíssim. Des d'una
posició generosament cristiana i sàviament escèptica quant a l'eficàcia reformadora dels canvis de formes de govern, l'autor està immillorablement situat
per descobrir sota els colors nous i la terminologia tot just estrenada la reaparició
dels vells defectes, de les tares ingènites o inveterades de la raça i àdhuc dels
homes traspassats que no han fet altre que canviar de nom, de fesomia... i de
mitologia. La hipocresia, moltes vegades forçosa, de tots els grans trasbalsadors
d'un ordre polític o social, que, un cop al Poder, han de reincidir en els procediments d'autoritarisme i àdhuc de violència el blasme dels quals fou el leitrnotif de la revolta, surt ben vistent i documentat en aquestes pàgines, de vega-
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des optimistes, de vegades acerbes, però sempre serenes i justes. La llibertat
de l'observador i de l'escriptor fan d'aquest llibre un comentari potser no superat en justesa del breu període agitat que segueix pas a pas. Comenta penetrant,
i molt sovint endevinant. Així, les darreres paraules del llibre profetitzen a un
any i mig de distància el retorn de les esquerres al Poder. El greu és que no
és fàcil d'augurar el compliment del seu desig expressat noblement en aquests
termes finals: «Estoy seguro de que volverón al Poder las izquierdas, ojalà con
màs tino y comprensión. Y, si así no fuera, ; desgraciada Espana y pobre República !»
Tots els espanyols haurien de llegir i meditar aquest llibre d'un espanyol
il·lustre, serè i comprensiu, que en l'allunyament voluntari ha sabut acrèixer
junt amb l'amor a la Pàtria llunyana, aquestes belles qualitats imprescindibles
en tot aquell qui vol orientar l'opinió. — C. CABDÓ, Preu.

LA PICA EN FLANDES DE FURIÓ CEBIOL, por José M.a de Semprún Gurrea. — Cruz
y Raya. Madrid, 1935.
Un llibre més per a aclarir i rectificar — i millorar — aquesta dissortada Història d'Espanya, tan contrafeta al servei de sectarismes i nacionalismes de baixa
estofa. Furió Ceriol era un valencià conseller de Felip I I durant les guerres de
Flandes que, quasi solitari enmig del chor general dek qui instigaren a la manera forta del duc d'Alba, aconsellava mesures de pau. d'assossegament, de respecte i comprensió, per pacificar aquells territoris que un simple fet d'herència
havia incorporat a la Corona d'Espanya. Barrejant — com tantes vegades! —
una guerra de religió a una empresa baixament imperialista, decorada amb tot
el flamareig sinistre de saqueigs, incendis, robatoris, violacions i execucions en
massa, no s'aconseguí altra cosa que identificar la causa de la llibertat dels
Països Baixos amb el protestantisme i fer abominable per segles el nom d'Espanya pels naturals d'aquelles terres. El xovinisme pseudo-espanyolista que tant
de mal ha fet a Espanya, complex monstruós de falsa teologia, d'imperialisme
i d'assimilisme exempt d'escrúpols, ha volgut presentar aquella aventura de
Felip I I com una glòria nacional arribant a fer creure en la unanimitat dels
espanyols d'aquell temps a favor d'una doctrina i d'uns procediments antípodes
del veritable esperit cristià.
Es podia suposar falsificació en aquesta història manufacturada, però els sectaris ocultaven curosament les nobles excepcions, com tantes altres coses oculten. L'amic Semprún ve amb aquest llibre, admirable d'estil, de criteri i d'abundància documental, a desfer aquesta llegenda. Tres noms surten a dissentir
de la política seguida a Flandes sota la inspiració del rei «prudent» i dels seus
àulics: Furió Ceriol, Prats i Arias Montano. El primer és el més il·lustre, el
més audaç i el més clar. En un document titulat Remedios dados por Fadrique
Furió Ceriol a Su Majestad para el sosiego de las alteracioncs de los Paises Bajos de los Estados dc Flandes, l'egregi valencià presenta a Felip I I amb grçn
llibertat d'esperit un programa d'actuació diametralment oposat al que aplicava
el duc d'Alba i aconsellaven els integristes d'aquell temps: predomini de la
misericòrdia sobre la justícia en els càstigs, perdó per al país com a tal. supressió del funest Consejo de Trublas (tumults), sobresseïment de més de quinze mil
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processos de confiscació en què es trobaven enxarxades més d'un milió de
persones, premis als lleials del país, càrrecs de pau i guerra allí i fora d'allí
(índies, Itàlia, Sicília, etc), mercès, càrrecs i oficis àdhuc als díscols per tal de
convertir-los en bons i llials, confirmació de les lleis, usos i costums tradicioconvertir-los en bons i lleials, confirmació de les lleis, usos i costums, tramesa
al govern del país de don Joan d'Àustria, cabdill del partit de la pau acompanyat de consellers «no duros ni rigurosos, sinó blandos y amorosos...» Tot això
motivat amb punts d'albir de política internacional, de zel per promoure l'amor
dels vassalls al rei, i sobretot, de fidelitat a l'esperit cristià.
Això col·loca aquest gran valencià en una línia de tradició espanyola ben
distinta de la declamada ordinàriament en les soflames patrioteres a què ens
han acostumat des de petits. A l costat dels aventurers, conquistadors d'entranyes
dures, tècnics empedreïts de la guerra santa per propagar la religió, hi ha la
dinastia espiritual dels cristians cent per cent, expressament oblidats pel patrioterisme declamatori: Ramon Llull, Ramon de Penyafort, Eximenis, Domènec de
Guzmàn, Ramon Martí, Vicenç Ferrer, Furió Ceriol, Prats, Arias Montano, Fra
Bartolomé de Las Casas, Victoria, Feijóo...
És aquesta la bona tradició que hem d'intensificar tots els qui no ens avindrem mai amb el funestíssim confusionisme de la causa de Déu amb bandositats
polítiques, amb passions assimilistes, amb xenofòbies anti-cristianes, amb el
predomini de la força i del diner sobre el dret i la justícia. Com assenyala
l'autor diferents vegades, aquesta mala tradició no s'ha esborrat a Espanya.
Nosaltres diríem que ara coneix precisament un moment àlgid i que té les
seves manifestacions tant a l'esquerra com a la dreta. La tolerància, que
hauria de sentir i practicar tothom i que entre els catòlics s'hauria d'anomenar
caritat, no és pas una aportació del liberalisme. Ja en el segle xvi i sota el més
absolut dels reis tingué bells defensors en Furió Ceriol i en pocs contemporanis
seus. Avui és quasi absent de totes les zones de l'opinió espanyola. Ja no paulatinament, sinó ben de pressa, la controvèrsia entre partits va esdevenint lluita
a trets, amb aplaudiments en certes bandes on fan escruixir més que els trets
mateixos.
Llibres com aquest del nostre il·lustre amic madrileny haurien d'ésser meditats per tots els espanyols responsables de l'educació i direcció de les masses.
Alhora que l i fem avinent la nostra més cordial congratulació, oferim a l'autor
d'aquesta bellissima monografia l'assegurança de la nostra conformitat més
absoluta amb les seves cristianíssimes idees. — C. CAHDÓ, Preu.

LLUNYANIES, poemes de Manuel Marinel·lo. — Barcelona, 1936.
Manuel Marinel·lo ha aplegat en aquest volum de «Llunyanies» els records
més cars de la seva volguda muller. Records melangiosos, emboirats pel fat
malastruc que perseguí tothora la seva companya fidel, víctima d'una malaltia
aclaparadora. Tanmateix, els accents lírics del poeta Marinello ni són pessimistes, ni porten aquell to de feblesa dels homes que resten anorreats per la
fuetada del destí. Ell ha sabut fer d'aquells records embolcallats amb un vel
de malastre un conhort per al seu esperit. I ha donat als moments de desespeaí
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rança un sentiment de comprensió i d'amor que els fan suaus com una tarda
de novembre, boirosa, però serena.
La poesia de Manuel Marinello es veu encerclada de melangia i d'illusió.
Melangia per la pena de les dissorts sembrades en la seva ruta. Il·lusió de trobar
la dona amorosa — a despit del mal que l'angoixava — sempre amb el somrís
als llavis. Cal conèixer l'espiritualitat de Marinello per a copsar l'intens bategar
sentimental d'aquest recull de poemes. Ell no els ha escrits perquè sí, ni amb
l'ànim de deixar un nom a la nostra lírica. Els records del nostre poeta s'han
conjurat, i , sense poder impedir-ho, han rajat aquests versos xarbotants d'amor
i d'entusiasme. Fins i tot creiem que s'ha deixat portar més pel sentiment que
per aquell fre característic dels poetes que estructuren llurs versos amb una
finalitat primordialment estètica. Marinello no vol pas, amb «Llunyanies», fer
poesia d'alta volada. Vol tan sols deixar veure la seva ànima tal com és en la
vida ordinària: senzilla, comprensiva, sentimental.
Els accents lírics del nostre poeta no porten cap nou matís a la nostra poesia.
Però els seus versos són — dintre el to vuitcentista — correctes, àgils i no mancats d'aquella febre emotiva pròpia dels romàntics catalans.
Hi ha alguns poemes com «Invocació», «Retorn» i «El llit», força estimables.
Aquest darrer és d'una gran sobrietat de forma i palesa l'ànima enamorada del
nostre poeta. Cal subratllar, encara, el sonet «Incorporat», on el poeta torna
a emprendre el ritme febrós de la vida per tal de perseguir només un «idil·li» de
claror blana». És un sonet ben cenyit i xop de resignació cristiana.
Manuel Marinello, celebrat autor d'obres escolars per a infants i crític d'art
estimable, ens ha ofert amb aquest aplec de poemes una visió sincera i punyent
dels anys escolats en companyia de la seva esposa a qui consagrà la flama més
pura del seu amor. — LEANDRE AMIGÓ.

LES

R E V I S T E S
Lea reproduccions d'artiaea d'altr.
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d'elles no implica, doncs, conformitat
plena amb llur contingut.

EL MOVIMENT DELS PATRONS CATÒLICS A BÈLGICA, per Jean Marie
Laureys, S. 3., a Etudcs de París, núm. del 20 de novembre de 1935. — Traducció de Teresa Perpinyà.
El moviment social catòlic ha trobat a Bèlgica una terra d'elecció: organitzacions professionals, instituts de previsió, mutualitats, cooperatives, disposicions e intervencions legals... i H i ha un altre país a Europa que pugui oferir
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una florida tan rica en obres i en realitzacions inspirades per la preocupació
de l'enlairament material i moral de les classes treballadores? Pensem en l'esplèndid desenvolupament que el moviment sindical cristià ha pres a Bèlgica,
on agrupa més de tres-cents mil treballadors; en les Lligues cristianes femenines i llurs cent cinquanta mil mares de família obreres; en l'admirable moviment jocista, nascut a Bèlgica, el dinamisme mundial del qual es manifestà amb
ocasió del Congrés de Brussel·les l'agost últim.
Al davant, o més ben dit, al costat d'aquestes obres i organitzacions, la majoria de les quals comptaven ja amb respectables serveis abans de la guerra,
s'ha vingut a col·locar l'organització patronal catòlica.
Voldríem recordar les condicions en què va néixer aquest moviment, donar
algunes dades precises sobre la seva administració i la seva activitat, demostrar,
en fi, el paper important que una organització d'aquesta mena està cridada a
representar en la reconstrucció de l'ordre social cristià a Bèlgica.
ASSOCIACIONS PATRONALS NEUTRES
Les disposicions legislatives que, a l'època de la Revolució, var suprimir el
règim corporatiu, s'estengueren, com ja és sabut, a Bèlgica i instauraren el règimen liberal en aquest país on les tradicions corporatives s'havien mantingut
ben vives.
Amb la desaparició de les corporacions de l'antic règim, va naufragar tota la
reglamentació professional que de mica en mica havia organitzat el treball i
havia concedit unà certa protecció als treballadors; nombrosos reglaments professionals organitzaven l'aprenentatge, la duració del treball, el descans dominical, etc, la llei ho suprimí tot; favorables o pernicioses, totes les disposicions
en vigor desaparegueren d'un cop de ploma, i hom cregué amb entusiasme que la
llibertat podria tota sola reemplaçar tot aquell edifici complet que els segles
precedents havien pacientment construït (1).
En realitat, la idea d'associació era massa acaronada per les poblacions belgues per a desaparèixer completament, malgrat els rigors de la llei. A l'igual
de les agrupacions obreres, les associacions patronals es reconstituïren poc a poc
des dels primers anys de la independència. Citem, per exemple, l'existència a
Bèlgica en 1841 d'un Comitè huller del Centre, el fi del qual era «la defensa dels
interessos generals de la regió, la unificació dels preus i l'orientació de les
fluctuacions»; citem encara l'Entesa entre els fabricants de coc, l'existència de
la qual es descobreix des de 1849 en els arxius de l'Administració dels ferrocarrils (2).
En la segona meitat del segle dinou, aquestes associacions es desenvoluparen
en totes les indústries, prenent diverses formes. En un país petit ccm Bèlgica
on als caps d'empreses els és fàcil de trobar-se, la creació d'associacions per a
la defensa dels interessos generals no oferia cap dificultat. Les circumstàncies
de l'evolució industrial del pafs no van fer més que precipitar aquest moviment
d'associacions: extensió del mercat, progrés en els transports, revolució tècnica
comportant una acumulació de capitals, abundància de mà d'obra, concentració
industrial, etc; tots aquests factors van contribuir poderosament al fenomen
d'associació. A partir de 1875, podem dir que l'organització sindical dels industrials és un fet general en la gran indústria i en la mitjana.
(1) Cf. H. VELGE, La Politique sociale, 1935, p. I I . Edit. Rex.
(2) El coc era el primer combustible usat en les locomotores de la xarza
belga.
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El liberalisme no en sofria cap detriment. En efecte, sota l'aparença de l'organització, assistim, durant tot aquest període, a una recrudescència dels seus
principis nefastos i el veiem passar de la fase de la lluita individual desorganitzada a la de la coordinació dels acords o de les agrupacions, orientant les
voluntats cap a un fi comú. No cal dir que aquest f i serà sempre l'aconseguiment dels interessos materials.
Quan, després de 1885, el socialisme, acantonat fins llavors en el domini de
la ideologia i de les reunions de clubs, va prendre cos per la constitució del
partit obrer i es dedicà a fer obra constructiva, els patrons van flairar el perill.
El sentiment del perill comú, els conflictes de Itreball i les vagues els empenyeren a organitzar directament la defensa contra els sindicats obrera.
Amb tot, l'organització patronal no prengué la sevi forma definitiva fins a
l'any 1895 amb la fundació del Comitè central industrial (3), del qual formen
part quasi tots els patrons belgues
Associació de fet, el Comitè central industrial (C. C. L) reuneix avui dia
més de cent trenta agrupacions industrials (4) i més de tres mil firmes que
representen pràcticament el conjunt de la indústria del pals. tant la gran com
la mitjana.
Establert des de fa quaranta anys i representat a l'estranger en quaranta tres
països per agents comercials, el C. C. L ha pogut desenvolupar una xarxa molt
completa de serveis professionals i econòmics. Els seus membres en beneficien
amplament, sobretot en matèria comercial i fiscal. En efecte, una de les més
importants activitats del C. C. L, amb el fi de defensar els interessos dels industrials, és la d'intervenir prop dels governs per tal de disminuir les càrregues
patronals en matèria d'impostos i de legislació social.
Aquesta activitat, sovint eficaç, ve autoritzada pels principis del liberalisme
econòmic, als quals els dirigents del C. C. L es mantenen obstinadament fidels.
Bona prova d'això són les paraules següents extretes del reportatge d'una recent
assemblea general:
Ens permetem de dir que, cridat a fixar una política comuna que satisfaci
tant com sia possible les aspiracions i les possibilitats de tots els seus membres,
el nostre Comitè no sabria pronunciar-se més que en favor de la llibertat. Solament ella pot tenir en compte totes les subjeccions provinents de la illimitada
varietat de les contingències econòmiques i socials.
Sens dubte que les tendències liberals en matèria econòmica i sobretot en
matèria social no són compartides unànimement per tots els seus membres, i no
seria raonable d'atribuir al conjunt dels industrials belgues una política de
lluita de classes, de frenatge sistemàtic de tota intervenció legislativa i d'hostil
oposició a les organitzacions sindicals obreres.
No per això és menys veritat que, fins fa poc, el C. C. L era considerat per
l'opinió 1 fins pels poders públics com l'òrgan oficial i exclusiu de la classe
patronal a Bèlgica.
Avui dia, ja no és així.
(3) Seu social, rue Ducale, 33. Brussel·les.
(4) Els estatuts del C. C. L no admeten les filiacions individuals més que a
títol excepcional. «Serà considerada com associació o agrupació industrial tota
reunió de productors que exerceixin a Bèlgica una mateixa indústria i regida
per convencions, estatuts o reglaments assignant a llurs membres obligacions
clarament especificades.»
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ASSOCIACIONS DE PATRONS CATÒLICS
En efecte, des de fa alguns anys, els patrons catòlics belgues s'han agrupat
en una àmplia federació nacional que ha assolit d'estendre's ràpidament per tot
el país i ocupar una important posició oficial.
La Federació nacional dels Patrons catòlics de Bèlgica està constituïda per
dues associacions nacionals: l'icAlgemeen Christelijk Verbond van Werkgevers» (5), per a la regió flamenca i r«Associació de Patrons enginyers catòlics
de Bèlgica» per a la regió de llengua francesa (6). Compta avui amb més de
dos mil set-cents membres i vint-i-cinc seccions locals repartides segons les
principals regions industrials del país.
El f i de la Federació és:
1. ' Donar a conèixer millor en els centres patronals el concepte catòlic de
la vida professional i les ensenyances pontifícies en matèria social
2. ' Ajudar per tots els mitjans els patrons catòlics a complir perfectament,
dins de l'exercici de llur professió, tots els seus deures de justícia i de caritat.
3. ' Facilitar als patrons catòlics la col·laboració amb els patrons d'altres tendències per a la salvaguarda i defensa dels interessos comuns.
4. ' Estudiar amb mires al bé general els millors mètodes per a l'organització de la producció i dels intercanvis.
5.i Provocar la creació d'obres inspirades en el concepte catòlic de la vida
professional que facilitin el compliment de la missió social del cap d'empresa;
i sostenir les obres d'aquesta mena ja existents.
Com es veu, la Federació no intervé més que indirectament en matèria purament econòmica i tècnica. Però tots els problemes socials (en el sentit més
ampli d'aquest mot) pertanyen a la seva activitat.
Aquesta activitat, infinitament múltiple, en les seves expressions concretes
pot resumir-se en alguns punts particulars que posaran de relleu la seva importància.
Aquesta activitat s'exerceix primerament en el terreny doctrinal. A Bèlgica
i tampoc en els altres llocs, no existeixen escoles de formació social per a futurs
patrons. La immensa majoria d'aquests surten de les Universitats o dels Instituts tècnics superiors amb el títol d'enginyer. Abans han seguit estudis mitjos
d'Humanitats antigues i modernes. Ni a la Universitat, ni al collegi els programes no preveuen un ensenyament metòdic de la doctrina social catòlica (7).
Pot dir-se que l'educació que hi reben sigui sempre francament social?
Llançats a la vida professional i arribats als llocs de directors aquells qui,
entre els industrials, tenen consciència de llurs responsabilitats socials, es troben
abandonats a llur pròpia iniciativa, exposats a donar molts passos en fals i a
molts errors.
Per a suplir aquestes llacunes, l'Associació de Patrons catòlics (A. P. L C.)
ha creat primerament uns serveis d'informació doctrinal per mitjà de cercles
(6) Seu social, 17 rue du Gouvernement. Provisoire. Brussel·les.
(7) Des del 1934, gràcies als esforços del senyor professor Velge, conseller
jurídic de l'Associació de Patrons catòlics, ha estat inserit a la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat de Lovaina un curs lliure de comentaris
de les Encícliques. El titular és el H. P. Rutten, director general de les Obres
socials. Els estudiants constitueixen la major part de l'auditori.
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d'estudi, de diades socials, de congressos més amplis, d'investigacions, i sobretot
per mitjà de la publicació del Bulletin socúii des Industriels.
Els cercles d'estudis funcionen regularment en vint-i-dues seccions regionals.
1*3 reunions mensuals comporten sempre un comentari d'encíclica pel consiliari
del Cercle, després la proposta d'estudi i la discussió d'un punt d'acció social
patronal. Aquestes reunions no tenen res d'acadèmiques i transcorren en una
atmosfera de franca cordialitat, agrupant, segons la importància de les seccions,
de vint a quaranta assistents i fins més i tot. Quants prejudicis han caigut i
quants equívocs s'han esvaït en el curs d'aquestes discussions! j A quants patrons se'ls ha il·luminat la consciència del seu deure, i quant no han contribuït
aquestes reunions modestes, però multiplicades i prosseguides amb mètode, a
reemplaçar el simple esperit patronal per l'esperit patronal catòlic I
A més d'aquests treballs, els membres col·laboren en investigacions- sobre
temes d'actualitat: estudi de les càrregues socials en la indústria, estudi del treball industrial femení (8), enquesta sobre l'atur dels joves, enquesta sobre l'activitat dels organismes professionals (9), etc. La major part d'aquests treballs i
llurs resultats han estat publicats; alguns d'ells han servit de preparació per als
programes dels congressos anuals. La investigació sobre els organismes professionals ha introduït el tema posat a l'ordre del dia del congrés det mes d'abril
de 1934. Hom hi examina, en correlació amb un projecte de llei sobre l'estatut
legal dels sindicats, el rendiment de les institucions oficials i privades que tenen
per objecte aplanar els conflictes i crear la col·laboració entre els membres de
la producció. Aquestes institucions estan, a més, destinades a proporcionar les
bases de l'organització professional.
Amb ocasió d'aquest congrés, el president general, el senyor G Theunis que,
poc temps després, havia de prendre en les seves mans el govern del país, definia amb aquests termes l'actitud dels patrons catòlics davant l'organització professional :
L'existència de les societats d'ordre professional és un fet. De res no serveix
voler-ne disminuir la importància. Aquestes agrupacions d'interessos dins del
marc professional, dins del mateix medi, creen, indiscutiblement drets i deures
en relació amb aquest medi. Però creen també, i potser més encara, drets i
deures amb mires al bé comú, al bé general de la coHectivitat dins de la qual
es troben encerclades. Creiem que d'aquesta forma serà més fàcil d'assolir, en
el si d'aquestes agrupacions professionals, realitzacions concretes, d'obtenir l'establiment de «fórmules» de reglamentacions més ben adaptades a la vida i , per
tant, més fàcilment admeses.
L'Estat no ha de tenir més que un paper regulador, ha de coordinar, ha de
dirigir les grans línies de la política, unificar-les. Però no té en cap manera la
missió de reemplaçar tota la jerarquia de les agrupacions professionals. Tenen
aquestes una missió certa que ningú més no pot portar a bon terme, si llur
composició 1, sobretot l'esperit que les anima és conforme a les necessitats profundes de la vida econòmica, social i espiritual.
Si voluntàriament ens col·loquem al costat de tots aquells qui s'esforcen a
buscar aquesta harmonia d'interessos, si apreciem en llur valor real i elevat les
organitzacions tècniques, necessàries per altra part, és perquè no podem oblidar
que l'esforç encaminat a un ordre purament humà no podria contentar-nos i que
hem de tenir en compte l'ordre diví (11).
(8) Cf. Entre í'Usine et le Foyer. Enquesta 1933.
(9) Cf. ANGUET SEBVAIS. L'action des Organismes pro/cssionneís. Enquesta,
any 1934.
(10) Organisation pro/essionelle et Action sociale patronalc. Memòria de Jornades socials patronals, un vol. 170 pàgs. Edició Universal, 1934.
(11) Cf. G. THEUNIS, ministre d'Estat. La concepíion pro/essionelle des patrons catholiques, 1934, p. 11 i 13. Edit. de l'A. P. J. C.
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Arribat a primer ministre el senyor Theunis s'afanyà a realitzar aquesta
doctrina. Responent a un desig del Comitè nacional del Comerç exterior, en el
si - del qual el senyor Van Zeeland exercí un actiu paper, va instituir pel reial
decret del 13 de gener de 1935 la reglamentació econòmica de la producció i de
la distribució, mesura cridada a prestar serveis insospitats a la causa de l'organització professional a Bèlgica (12).
Aquest problema de l'organització professional, el successor del senyor Theunis en el govern, el senyor Paul Van Zeeland, conseller econòmic de l'Associació
de Patrons catòlics des de fa molts anys, havia d'incorporar-lo al beu programa
de govern.
En efecte, heus aquí els termes amb què s'expressa la declaració ministerial:
Des del punt de vista social, empenyerem cap a l'organització gradual de les
professions i pensem confiar a certs organismes, eixits d'aquestes professions
així organitzades, certs poders reglamentaris dintre dels límits i als fins econòmics o socials perseguits per la professió (13).
Aquest any 1935, el congrés anual dels patrons catòlics, que tingué lloc a
l'Exposició de Brussel·les, va prendre per tema dels seus treballs l'acció social
patronal i la desproletaritzaeió. Molts dels reports van tendir, seguint l'Encíclica
Quadragcsimo Armo a determinar els mitjans de desproletaritzaeió per l'accés a
la propietat privada. Citem en particular l'estudi del senyor Gosseries, president
de la S. N. de Cases barates i conseller de l'Associació, i el del senyor Lambilliotte sobre la petita propietat rural. Les suggestions dels reporters i les conclusions del congrés venien a unificar-se amb els projectes del govern en
aquesta matèria, fins al punt que el primer ministre pogué dir en l'assemblea
general:
He seguit a més distància del que jo hauria volgut les tasques del congrés;
hom m'ha comunicat els resultats dels reports; he pogut, d'una manera ben
modesta, col·laborar en alguns d'ells i puc dir-vos que certes suggestions que
vosaltres heu fet han arribat ja, segons la meva opinió, al punt on pot passar-se
a la seva execució, i en tot allò que de mi depèn, us dono avui la seguretat que
així es farà.

* **

Un altre objectiu de l'activitat de l'Associació és donar als patrons els mitjans de realitzar l'acció social patronal en obres concretes. Perquè si la doctrina
és el que importa per sobre de tot, no és pas, com alguns podrien creure, perquè
afalaga les intelligències, sinó perquè és generatriu d'acció. Una consciència més
ben informada ha d'aparellar-se amb una voluntat més ben armada. Caldria
enumerar aquí totes les obres socials fabrils que l'Associació ha suscitat. El
camp d'acció del patró, en aquesta matèria, és, abans que tot, la seva fàbrica. És
allí, en el terreny on cada dia es troba amb els seus obrers i empleats, on es
tracta, per al patró cristià, de comportar-se i obrar com a home que s'inspira
en els principis de la doctrina social catòlica: en la manera de parlar amb el
personal, de manar-lo, d'interessar-se per ell, en una paraula, en totes les rela(12) Cí. H. VELGE. Les tendences nouuelles dc la Lcgislation en matière
d'organisation professionelle depuis les Journées Sociales patronales de 1914
Edit. A. P. J. C, 1935.
(13) En el curs d'aquests últims mesos, les indústries següents han recorregut
a l'acord del 13 de gener del 1935 per a limitar la producció al nivell actual i
prohibir la creació de noves empreses, sense autorització especial per reial
decret. Són la indústria dels vasos de metall, els ciments, la indústria del bobinatge dels fils de seda i de cotó, la de les mantes de llana, la de la trefileria i
claveteria, la de les botelles i la dels cigarrets; aquesta ha afegit a la limitació
de la producció l'interdicció de primes en la venda dels productes.
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cions personals d'home a home. I és també en la fàbrica, en el med; mateix del
treball, on han d'exercir-se el paper i l'acció social del patró per a la creació
d'obres de totes ntenes que afavoreixin la bona entesa: diaris fabrils, consells
fabrils, participació en els beneficis, acció dels sobreintendents, tot allò que
augmenta el benestar físic, la seguretat i la moralitat; establiment de vestiaris
que responguin a les condicions d'higiene i de dignitat, construcció de menjadors on els obrers se sentin a casa seva, lluita contra la mala premsa, etc.
Compartint el mateix ideal de fe i de renovació social, els membres de l'Associació mantenen amb les organitzacions obreres cristianes relacions de cordial
col·laboració. Des de fa dos anys, reunions de delegats dels dos organismes permeten de determinar, segons les necessitats del moment, el terreny sobre el
qual ha d'exercir-se aquesta col·laboració. Recordem, a aquest propòsit, la campanya comuna en favor del retorn a la llar de l'obrera mare i els projectes de
reglamentació del treball industrial femení. Aquesta col·laboració que s'estén i
s'aferma cada dia més, és tant i més apreciable quan per molts patrons catòlics
el desenvolupament de les organitzacions sindicals fou la causa de penosos conflictes el record dels quals no sempre s'ha esborrat.
Els delegats dels patrons catòlics es troben també amb els delegats obrers
cristians en les comissions oficials creades pel Ministeri del Treball i de la
Previsió social, en particular les Oficines de l'Atur i de Col·locació, les comissions
de treball femení, de treball a domicili, en les comissions paritàries i en els
comitès de conciliació. Gràcies a llur doble presència, aquestes organitzacions
neutres són «amarades» d'esperit social catòlic. Aquesta influènciv així exercida, és preciosa; salvaguarda els interessos morals i religiosos de les persones
i contribueix a la restauració de la família, tan perillosament compromesa pel
règim modern de les lleis i de les institucions.
Conclusió
L'Encíclica Quadrapesimo Anno ha insistit sobre els canvis profunds sobrevinguts des de fa una trentena d'anys en el mateix règim capitalista, tals com
la destrucció parcial de la lliure concurrència pel seu mateix funcionament,
l'establiment de monopolis de fet, la distinció efectiva dins de l'ordre econòmic
entre la propietat i el poder. Com ho recordava el senyor Van Zecland en els
congressos de 1934:
Entre el capitalisme de principis del segle dinou i el de mitjans del mateix
segle, la diferència és tan gran com entre el de fa cinquanta anys i el d'avui.
És als seus dirigents a qui toca el deure d'adaptar-lo successivament als nous
elements que ell ha d'incorporar-se i vivificar. Cal, però, confessar que, en
aquests últims anys. davant de l'enormitat de les dificultats, s'han vist sovint
desbordats per llur missió. Una tasca semblant ultrapassa, certament, el marc
de l'Encíclica, perquè revesteix un caràcter essencialment tècnic. No obstant,
des del moment que hom vol passar de les idees als actes, de les teories a les
realitzacions, hom topa aviat, fins i tot en l'aplicació de les mesures més tècniques, amb problemes d'ordre social, polític i moral i sortosament hom retroba
les directrius de l'Encíclica (14).
Al·ludint el pla de Man. llançat a gran publicitat, afegia:
Quan hom tracta de galvanitzar l'opinió amb misticismes d'ordre econòmic
on el veritable i el fals es barregen estranyament, recorden que no és pas amb
una actitud crítica o negativa que hom pot desviar una força en moviment, sinó
que hom triomfa oposant-li dintre l'ordre de l'acció, una força més gran encara,
manllevant a un concepte més just, més elevat i més segur, una potència superior.
(14) P. VAN ZEELAND. Quelques expériences en cours et les Encícliques.
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Aquestes últimes paraules del primer ministre donen el veritable significat
del jove moviment social patronal catòlic belga.
Rompent amb el liberalisme establert en les organitzacions neutres, l'actitud
crítica i negativa de les quals ha contribuït tant a la preponderància del socialisme i del comunisme, els patrons catòlics han reconegut els signes dels temps.
L'Encíclica Quadragesimo Anno ha vingut amb energia a despertar llur consciència cristiana i a recordar-los llurs responsabilitats socials. Llurs esforços
han estat poderosament sostinguts per la col·laboració de personalitats eminents
del món econòmic i industrial, que no s'han contentat amb prestar vagament
llurs noms per a un comitè d'honor, sinó que dirigeixen d'una manera efectiva
tots els treballs de l'Associació. Els membres de l'Associació han creat, en els
centres industrials, cèllules vivents d'activitat social catòlica. Així descentralitzada i adaptada a les condicions particulars de cada regió, aquesta activitat pot
desplegar-se lliurement, tot evitant el perill d'un aparell administratiu massa
rígid, i un altre de més greu, el de divergències d'actituds o de solucions davant
dels problemes actuals. Aquests són altres tants factors de ràpids progressos.
Però el secret de l'activitat i dels progressos de l'A. P. I . C. no consisteix únicament en el nombre dels seus membres, n i en la riquesa dels seus serveis, ni en
l'autoritat dels seus millors dirigents; s'explica per l'esperit francament cristià
de cada un dels seus membres, esperit alimentat i mantingut per mitjà dels
exercicis tancats i les recol·leccions que reuneixen nombrosos adherents. En l'immoble que aixopluga el Secretariat general a Brussel·les, una àmplia dependència
ha estat transformada en capella, i la presència permanent de Nostre Senyor
en l'Eucaristia és una penyora de fecundes benediccions. Símbol d'aquest ideal
que persegueix l'Associació de restablir la vida industrial dintre de l'horitzó
cristià, d'iliuminar-ne els camins i d'escalfar-ne l'atmosfera amb Jes clarors i
amb les irradiacions d'amor que provenen del tabernacle.
Animats amb aquest esperit sobrenatural eixit de les seves fonts vives, els
patrons catòlics de Bèlgica s'esforcen a complir llurs deures professionals, segons
els principis de justícia i de caritat que els dicten llurs conviccions religioses.
Afronten lleialment els problemes de l'hora i no vacil·len a defensar llur programa en les institucions oficials. Responen aixi plenament als desigs del Papa
Pius X I , «saludant amb gran joia i del fons del cor els feliços asaigs temptats
en matèria d'associacions patronals catòliques, i els resultats dels quals, ja
notables, prometen per a l'avenir uns fruits més grans encara» (15).

EL MOVIMENT SOCIAL I LES ESGLÉSIES SEGONS L'OFICINA INTERNACIONAL DEL TREBALL,
tret de l'«Année Sociale 1934-1935» del B. ï. T. Traducció de Teresa Perpinyà.
Església catòlica
En el decurs de l'any 1934 l'esforç social catòlic es va prosseguir amb l'afirmació de la supremacia de l'ordre moral. En condemnar tan severament el capitalisme materialista en les Encícliques Rerum Nouarum (1891) i Quadragesimo
Anno (1931), els Papes tingueren cura d'observar que sense un canvi en les àni(15) Enc Quadragesimo Anno.
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mes, les institucions, per més útils que poguessin ésser, resultarien desiguals
per a la tasca de l'enlairament. Res de sorprenent, doncs, que en les «Conclusions» del seu Congrés de 1934, la Conjcderació Francesa de Treballadors Cristians reclamés una organització de la professió que permetés a l'home de «perseguir aquí baix els seus destins dins l'ordre individual, familiar i social i la
realització del seu fi etern», i que la Federació Nacional Catòlica de França, en
la seva catorzena assemblea, precisés que el problema de la professió, amb tota
la seva amplitud, dominava «el de la producció en la mateixa mesura en què
l'home domina la creació material». Es per això que alguns fets, en aparença
purament religiosos, com el Jubileu de la Redempció o el Congrés eucarístic de
Buenos Aires, prenen, per llur mateixa amplitud, una importància considerable
des del punt de vista social, perquè permeten de mesurar la influència moral
que l'Església pot exercir en el terreny de les realitzacions socials envers les
quals pretén d'encaminar els seus fidels.
Al primer pla de l'acció empresa en 1934, es destaca clarament la intensificació de l'educació social dels catòlics, en particular d'aquells que pertanyen al
món obrer. En efecte, no va ésser casualment que la «Setmana social de França»
va prendre per tema dels treballs de la seva sessió de Niça en 1934 aquest titol
suggestiu: «Ordre social i educació», sinó amb el desig de respondre a allò que,
amb raó, considerava com la preocupació dominant dels cercles catòlics a l'hora
actuaL
Hom sap prou bé quina part correspon al moviment de les Joventuts obreres
cristianes, conegut amb el nom de «Moviment jocista», en aquest nou impuls
cap a les tasques educatives. Imposant amb la seva presència i el seu exemple
«l'especialització» de les grans asoociacions de Joventuts catòliques, d'ara endavant, fragmentades en tants grups homogenis com «cercles» enclou la societat,
revelant-los les fórmules d'una pedagogia més directa, i per tant, més atraient,
el «Jocisme» ha fet possible la consigna pontifícia esdevinguda clàssica en matèria d'acció social catòlica: «... Els primers apòstols, els apòstols immediats
dels obrers, seran obrers, els apòstols del món industrial i comercial seran industrials i comerciants» (Quadragesimo Anno).
Són molts els trets que podrien descriure's, moltes les iniciatives que caldria
fer notar. No podem fer més que limitar-nos a fer menció, com de pas, de la
intensa activitat de les organitzacions de Joventuts obreres cristianes en un o
dos països. Reunions, investigacions. Diades de Setmana social, militants i dirigents, sense comptar les innombrables participacions a la vida dels serveis (els
d'orientació professional, de l'estalvi, de l'atur dels joves, dels llibres, films,
discos, esports, etc.) han assenyalat l'acció dels Jocistes belgues en 1934.
A França, els esforços no han estat inferiors i hom pot assenyalar, entre
altres, la reunió a Rennes d'un primer Congrés nacional de Joventut catòlica
marítima.
En el moment en què el moviment es disposa a celebrar el desè aniversari
de la seva naixença, es planteja una qüestió, subsidiària sens dubte, però que
no deixa de tenir la seva importància: ino és cosa de preveure que l'organització purament professional, tal com l'han insinuada les Joventuts obreres cristianes i llur endemà, les «Lligues obreres cristianes», tendirà a fer menys desitjable pels catòlics l'organització de classe del sindicalisme tradicional? El perill
no els ha passat desapercebut. A França, a Bèlgica, a Holanda, en el decurs de
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l'any 1934 hi ha hagut debats molt precisos sobre aquesta matèria. Per de moment, la qüestió sembla resolta: allí on conserva la llibertat d'elecció, l'Església
es manté fidel a la fórmula tradicional que ha inspirat totes les seves directrius
socials des de fa mig segle: Sindicat lliure dins de la professió organitzada.
Un segon aspecte dominant del moviment catòlic en 1934 és, sens dubte, l'esforç de reorganització de les masses catòliques amb mires a l'acció pràctica.
Impulsat amb tenacitat des de fa dotze anys, el moviment de r«Acció catòlica» s'ha estès poc a poc a tot l'univers catòlic. D'ara endavant, en tots els països on representen una força, els catòlics es distribueixen en grans Federacions
nacionals sota la iniciativa i direcció de llurs bisbes, subdividides en Federacions diocesanes on vénen a agrupar-se en associacions homogènies, homes, dones, joves i donzelles (1).
L'estructuració d'aquest conjunt representa indiscutiblement l'esforç més considerable que l'Església jeràrquica hagi emprès, des de fa molt de temps, per a
l'organització dels seus fidels amb mires a l'acció. Sens dubte el fi que es proposa és religiós, i religioses les autoritats responsables de la seva persecució,
però una agrupació d'aquesta envergadura no pot deixar de tenir repercussions
apreciables en el terreny de l'acció social pròpiament dita.
Quina serà de fet la naturalesa d'aquestes repercussions? Es massa aviat encara per a tractar de prejutjar-les. Fins ara, la nova institució ha semblat afanyar-se, més que res, a utilitzar en profit de les grans campanyes d'ordre moral
la força jovenívola que l i acaba de conferir la seva mateixa organització; campanyes que, seguint l'exemple dels Estats Units i de la «Legion of Decency», han
suscitat en tots els països catòlics una enèrgica creuada per a la moralització
del cinema, de la ràdio i del teatre.
L'esdevenidor dirà si més enllà d'aquestes «ofensives» de sanejament públic,
hom pot preveure una participació més directa de l'sAcció catòlica» en l'obra
de la reconstrucció social. Basti, amb tot, de recordar les paraules d'un cardenal
francès que, situant la «Lliga obrera cristiana» de la seva diòcesi dintre l'arquitectura general l'organització social dels catòlics, demostrava que no era indispensable d'esperar la vinguda del «Sindicat únic» per a posar els fonaments
d'una organització en què, segons l'antiga idea dels catòlics holandesos, el Sindicat es trobaria doblat en tots els cercles socials d'una veritable i exclusiva
«organització de medi».
Encara una paraula sobre les ensenyances socials donades per la jerarquia
catòlica durant aquest any 1934, en què el caràcter ressonant de certes adhesions ha concentrat de cop i volta novament l'atenció sobre les grans encícliques de 1891 i de 1931. L'any 1934 haurà estat el de les grans «pastorals collectives», comentaris autoritzats i adaptats a cada país dels principis més generals
del document romà de 1931. Cal citar, primerament, la dels bisbes americans,
enrolant al servei del redreçament industrial nacional, la massa dels catòlics
de llur pais:
«... Ningú no ha de mostrar-se indiferent al fi i a l'acció de les diverses institucions que han estat posades en moviment per tal de tornar al poble la seva
(1) Cf. els estatuts de l'Acció catòlica en diferents països (Alemanya, Canadà, Espanya. França. Portugal. Polònia) en L'Action catholtque (600 pàgines.
Bona Premsa) pp. 518-562; i també en La Documentation catholique, t. 30,
coL 913-917, 789-793, 32-34, 34-43, 1.057-1.060.
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herència de prosperitat i de moralitat. Han estat creades portant a execució un
mandat del poble al Congrés: llur realització ha estat confiada al president com
un deure constitucional i sagrat» (2).
En una nota diferent, els cardenals i arquebisbes francesos van proclamar
obertament la fidelitat de l'Església a la institució sindical, dintre el marc de la
professió organitzada.
«Davant l'economia moderna, l'Església afirma el dret dels patrons i dels
obrers de constituir associacions sindicals i demana a aquestes associacions que
mantinguin entre elles relacions humanes amb mires al bé comú de la professió que tant interessa als uns com als altres. A aquest efecte, suggereix la institució de Comissions mixtes i la pràctica de convenis col·lectius de treball. En cas
de conflictes entre aquestes associacions, l'Església desitja la intervenció d'organismes qualificats d'arbitratge per a evitar, tant com sigui possible, el recurs
al lock-out o a la vaga, que constitueixen desordres socials. En aquestes poques
institucions, l'Església veu els primers elements de la professió organitzada,
eixits, no sense pena, del caos de l'individualisme i de la concurrència...»
Esglésies adherides al moinment d'Estocolm
En la sessió de 1934 a Fanoé (Dinamarca), el Consell ecumènic del cristianisme pràctic, que agrupa les Esglésies anglicana, ortodoxa, protestant i vells catòlics, va decidir de convocar en 1937 una segona conferència universal. A l'ordre
del dia d'aquesta assemblea figuraran alguns aspectes pràctics i concrets del problema «Església, Estat i Societat» com també un reportatge general sobre els
progressos del cristianisme pràctic portats a terme des de la primera conferència universal tinguda a Estocolm en 1925.
En el decurs de l'any, el secretariat del Consell ecumènic va crear un servei
de documentació especialment sobre els problemes del treball. A més, ha començat a funcionar un servei ecumènic de premsa que coopera regularment a l'activitat de l'Oficina Internacional del Treball.
Consell federal de les Esglésies d'Amèrica
Si hom considera l'acció social desenvolupada en 1934 per les Esglésies particulars associades al Congrés ecumènic del cristianisme pràctic, el lloc més important correspon al Consell federal de les Esglésies d'Amèrica, que s'interessa
d'un mode especial i molt activament per la política social del govern dels Estats Units. En el seu missatge a les Esglésies amb ocasió del «Diumenge del
treball», el Consell va preciseu: que l'èxit d'aquest esforç nacional —en molts
punts indiscutiblement conforme amb les exigències cristianes— dependrà, no
solament de la saviesa de les reformes portades a cap i de la mateixa naturalesa
del règim econòmic, sinó certament també de l'esperit d'aquells que estan encarregats d'aplicar aquestes diverses mesures de control. Un concepte verament
cristià del bé general exigeix una actitud perfectament conscient.
«Actualment, declara en particular el Consell federal, són molt greus les
(2) La declaració col·lectiva de l'episcopat dels Estats Units és del novembre del 1933.
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qüestions proposades, i a les quals cal donar una resposta: deixar de conrear
certes terres amb mires a la producció, i és donar una resposta cristiana als afamats de tot el món? Procedir arbitràriament a la inflació monetària, tal com es
proposa en alguns cercles, iés emprendre el camí recte que condueix a la justícia entre deutors i creditors? Edificar un sistema sobre el guany, íés procurar
el desenvolupament legítim de la personalitat?...»
Després d'haver constatat una vegada més que les Esglésies no poden pronunciar-se en última instància sobre els sistemes econòmics, el Consell reclama,
tanmateix, per a elles el dret d'emetre un judici sobre els resultats socials d'aquests sistemes:
«Hem de conèixer el nombre actual dels parats, hem de saber amb quina
proporció s'ha desenvolupat el moviment d'organització dels treballadors i dels
consumidors en relació amb el dels patrons, devem ésser informats de les modificacions intervingudes en la renda i en el poder adquisitiu i traduïdes per una
crescuda més ràpida dels salaris, així com de la renda dels consumidors comparada amb el cost de la vida, i devem insistir perquè hom no es deturi en el
camí de les reformes econòmiques, fins a tant que aquestes no hagin creat un
ordre social que ofereixi verament pertot arreu, a tot home, a tota dona els
mitjans per a poder viure normalment...»
Amb ocasió dels conflictes produïts en certes regions industrials, la Comissió
executiva del Consell federal es pronuncià categòricament en favor de la defensa del dret d'associació, i amb aquest fi, va llançar una crida urgent, «convençuda que el reconeixement complet dels drets socials és la millor garantia
d'una acció social reflexiva i completa».
Per últim, en la seva reunió biennal a Dayton (Ohio) el Consell federal va
reservar un bon lloc en les seves deliberacions a les responsabilitats de l'Església davant la crisi econòmica rural i urbana, com també al problema de la justícia econòmica deguda als negres. A més, el Consell federal es pronuncià en
favor de certes reformes projectades pels poders públics. Pel que fa referència
a les assegurances socials, va reclamar l'adopció, per part •dels Estats i del poder federal, d'una assegurança de l'atur que doni la seguretat necessària a
aquells treballadors que, independentment de llur voluntat, es troben sense collocació. Igualment manifestà la confiança que es prendrien mesures suficients
i eficaces per a crear una assegurança de la malaltia i de la vellesa. Quant al
treball dels infants, l'abolició completa del qual reclama des de fa anys, el Consell federal va observar amb satisfacció els progressos aconseguits gràcies a les
mesures legislatives de redreçament industrial i declarà que semblava ben evident que d'ara en avant aquesta reforma no podia ésser definitivament assegurada més que per la ratificació de la modificació federal concernent al treball
de l'infant. Per últim, demanà que els Estats prenguessin, en aquesta qüestió,
una decisió prompta.
Església unida del Canadà
El sisè Consell general (1934) de l'Església unida del Canadà (United Church
of Canadà) va prendre acta d'un important report sobre les exigències cristianes
relacionades amb l'ordre social. Considera que aquest document precisa l'essència de l'actitud cristiana i permet formar-se una idea justa de les qüestions
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plantejades pel règim econòmic. Ha recomanat el seu estudi aprofundit a diverses comunitats. L'últim capítol d'aquest report conté, particularment, les següents afirmacions:
«Una societat que s'acostés al Reialme de Déu instaurat sobre la terra hauria
de permetre que fossin assolits els objectius següents:
»a) Tots els individus honrats, capacitats i laboriosos tindran la possibilitat,
al mateix temps que l'obligació, d'assegurar-se personalment i assegurar a llur
família una existència satisfactòria, que haurà de comprendre unes condicions
de vida i de treball realment humanes, aixi com també la llibertat i el temps
per a cultivar tot el que es ver, bell i bo.
»b) Els assalariats, els caps d'empresa i els capitalistes fruiran d'un tracte
equitatiu. Es indispensable, mentre duri la situació actual de la indústria, que
els treballadors i empleats puguin negociar sobre un peu d'igualtat per mediació
de representants respectius lliurement escollits.
»c) Els treballadors guanyaran llur salari mitjançant un treball conscienciós. La direcció de la indústria serà «eficient» i evitarà el malversament de la
producció. Els consumidors podran procurar-se les mercaderies a preus que representin el mínimum necessari per a garantir un tracte equitatiu a tots els
interessats.
»d) El règim industrial serà concebut en forma que l'aprovisionament dels
articles de primera necessitat no pugui ésser ni organitzat ni travat en benefici
d'interessos particulars.
»e) La collectivitat estarà organitzada de tal manera que cap individu no
es vegi privat, per raó de condicions estranyes a ell i injustes, d'utilitzar, com
millor sàpiga, els seus dons i aptituds.
»/) La possessió del diner no serà considerada com un fi meritori en si mateix, i el possessor de diner no serà creditor al respecte de la collectivitat pel
sol fet de posseir una fortuna. L'ésser verament ric és aquell que posa al servei
de tots allò que ell posseeix.
»g) En benefici de la cooperació entre els individus o entre els països, serà
possible, algunes vegades, reclamar la renúncia a fins particulars. Els privüegis
i avantatges econòmics individuals deuran cedir davant l'interès col·lectiu, de
manera que a les divisions intestines i a l'antagonisme succeeixi una comunitat
de fi.»
D'altra banda, el report subratlla que, per exemple, «el desig de cadascú de
tenir accés als mitjans necessaris per a viure una vida completa, en tota l'extensió de la paraula, implica un mínimum de garanties contra el temor de la vellesa, de l'atur, de la invalidesa i dels accidents, així com les mesures de protecció necessàries per a evitar de veure's obligat a acceptar un salari que privi
de disposar dels mitjans necessaris per a una vida semblant.
Organitzacions internacionals cristianes
Les qüestions industrials i econòmiques van continuar en 1934 plantejant a
aquestes organitzacions problemes molt delicats. En diversos països, les branques nacionals d'aquestes associacions varen ésser cridades per les autoritats
a col·laborar a l'obra de l'auxili mutu social. Això és el que ressalta en particular de dues interessants memòries publicades pel secretariat de l'Aliança uni-
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versal de les Unions cristianes de donzelles. A més, per l'agost-setembre del 1934,
un curs internacional d'estudis, organitzat per aquesta mateixa Aliança, va reunir 120 secretariats i membres de les Unions pertanyents a 27 països. La situació econòmica i social hi va ésser notablement considerada i el Consell de l'Aliança va decidir de fomentar idèntics esforços en les diverses branques nacionals amb mires, no solament a donar a conèixer millor l'estat de coses actual,
sinó, sobretot, a prestar el seu concurs a tota acció que pogués semblar eficaç.
Per la seva part, el Comitè general de l'Aliança universal de les Unions cristianes de joves, en una sessió tinguda a Oxford pel juliol del 1934, va afirmar
la necessitat, davant les dificultats actuals, d'examinar llurs repercussions en la
vida personal, familiar, industrial, nacional i internacional.
L'Aliança va continuar interessant-se per l'organització dels lleures; el seu
secretariat va participar en les deliberacions que van provocar la creació de la
Comissió internacional dels lleures en el si de la qual el dit secretariat està
representat. A més, amb mires a suscitar un interès actiu en els cercles camperols, el «Butlleti rural» de l'Aliança va dedicar un dels seus números a les qüestions agrícoles tractades per la Conferència i l'Oficina Internacional del Treball.
La cinquena Conferència internacional dels Amics (Fifth International Quaker Conference) tingué lloc a Praga del 24 al 28 d'agost del 1934. En el curs de
les seves deliberacions, es discutí sobretot la difícil situació creada a la joventut
per les circumstàncies actuals, particularment des del punt de vista de les condicions de vida i de treball. Dintre de les branques nacionals de la Societat dels
Amics, l'activitat de la Comissió per al repartiment de lots (Allotments Committee) de la Societat dels Amics de la Gran Bretanya va ésser particularment
fecunda. Més de 117.000 persones (homes I dones) es van trobar en disposició
de cultivar parcel·les, gràcies a la intervenció d'aquest Comitè que està en estreta relació amb diversos organismes nacionals, els quals persegueixen els mateixos fins. A més, als Estats Units, el Comitè americà dels Amics (American
Fricnds Seruice Committee) col·labora estretament amb el ministeri de l'Interior, que l i ha confiat un important servei de reconstrucció social en els territoris minaires. El Comitè americà dels Amics porta gastats, per aquest fi, prop de
30.000 dòUars.
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CONDEMNACIÓ D'ALGUNES OBRES. — La Sagrada Congregació del Sant
Ofici, per decret de 21 de març d'enguany, ha condemnat aquestes tres
obres de PAU HÈCTOR SANTANOEI,O: Lutero, Vila d i Gesú, San Paolo. L'en-

demà, L'Osservatore Romana publicà decret i n'explicà els motius en
aquests termes:
«No es pot negar que l'autor té facilitat d'assimilar i d'escriure: els
tres volums condemnats han eslal compostos del 1932 al 33. A més, en
aquest brevissim període, el Santangelo va fundar, a Màntua la Rivisla
de Cultura (que no va passar del cinquè fascicle) en la qual escriví diversos articles sobre els temes més variats. Però, en tols els escrits es
noia la mateixa manca d'estudis profunds i de criteri científic. En el
fons, són meres compilacions d'altres obres ja superades, una llista
d'errors modernistes, racionalistes í protestants amb afegidures personals
més o menys improvisades, fantasioses i sovint estrambòtiques. El lector
un xic entès en qüestions bíbliques i històriques (que semblen ésser el
fort del professor Santangelo) en treu una impressió dolorosa i troba
moll estrany que, encara avui, es puguin imprimir llibres d'aquesta
mena que no serveixen sinó per desacreditar l'autor í la ciència que
pretén tenir. Llibres aixi mereixen més el menyspreu que la condemnació,
però l'Autoritat eclesiàstica no podia restar indiferent davant aquesta
audaç negació de tots els dogmes cristians i d'aquests greus atemptats
contra la Religió Catòlica. Ha intervingut, doncs, mitjançant una reprovació solemne, per protestar contra una llibertat que constitueix un
delicte i per impedir, en la mesura possible, que un professor oficial
s'aprofiti de la seva posició i del seu càrrec per inculcar més fàcilment
les seves blasfèmies en les intel·ligències dels senzills i dels incauts.>—M.

LES IDEES I ELS FETS

449

LES TASQUES DE LA ROTA ROMANA DURANT L'ANY PASSAT. — El fascicle

de 30 de març de l'Acía Apostolicae Sedis publica la llista de les causes
tramitades en la Rota Romana durant l'any 1935. Aquest Tribunal Suprem
eclesiàstic ha pronunciat 84 sentències definitives, 80 de les quals versen
sobre afers matrimonials; en 35 casos ha estat declarada la nul·litat del
matrimoni; en les altres 45 la sentència ha estat favorable a la validesa
del vincle matrimonial. En 38 d'aquestes causes, gairebé la meitat, els
litigants pledejaven de pobre.
El motiu d'invaliditat adduït més sovint i amb més èxit ha estat,
com sempre, el de coacció, anomenat en termes canònics vis et metus
al qual es refereixen 39 causes; en 21 d'elles la sentència ha declarat
la nul·litat i en els 18 restants la validesa del vincle matrimonial. En
canvi, el percentatge dels fracassos és molt elevat en les demandes de
nul·litat basades en defectes de consentiment i en la posició de condicions
contràries a l'essència del matrimoni. De les 11 causes per manca de
consentiment sols n'han reeixit 3 i encara en una d'elles hom al·legava
també un altre impediment. Les 14 causes per consentiment condicionat
han estat rebutjades totes llevat de dues fundades en l'exclusió de fills.
(Ob exclusum bonum prolis.) S'han plantejat també 8 causes per impotència, dues de les quals han estat acceptades i una altra resolta amb
la dispensa de matrimoni rat; 2 per bogeria d'un dels contraents, admeses totes dues; 3 per afinitat, dues acceptades; 1 per defecte de
forma, rebutjada i 1 per existència d'un vincle matrimonial anterior,
admesa.
Aquestes sucintes indicacions, sobretot les relatives a la xifra dels
processos matrimonials a llur resultat confirmen la vigilant i inflexible
cura amb què l'Església tutela el caràcter sagrat i la inviolabilitat del
Sagrament del matrimoni. Vuitanta causes matrimonials en tot el món
catòlic de les quals només que trenta-cinc acaben amb una declaració
de nul·litat: heus aci una estadística senzilla i clara per tapar la boca
als qui, amb evident mala fe, encara s'entesten a parlar dels divorris
admesos subreptíciament per l'Església i de la seva pretesa indulgència.
En segon lloc, l'estadística ensenya també que el defecte de consentiment, vanat per molts com el títol més fàcil d'obtenir aquesta indulgència, perquè és el més fàcil de simular, és una de les causes menys eficaces
i que fracassa més sovint.
Finalment, les 38 causes tramitades de pobre desfan la malèvola i
insidiosa murmuració que sols els rics poden acudir als tribunals eclesiàstics, a causa de les despeses excessives que això reporta. — M. R.

ACTITUD DE CERTS CATÒLICS FRANCESOS DAVANT EL PROBLEMA DE LA PAU.

— El cop de força alemany militaritzant la Renània ha donat ocasió al
general Castelnau, president de la Federation Nationale Catholiquc. de
publicar en VEcho de Paris un article en què denuncia, amb gran vehemència «la política d'il·lusions, de feblesa i d'abdicacions seguida durant
deu anys per la França respecte de l'Alemanya:». En el susdit article
se li escapa aquesta frase: «S'han acabat les tramoies (finasseries) que
í9
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oscil·laven entreni Gran orient i el Santuari de Nólre Dume des Victoires*.
Aquest aparionament de la Maçoneria amb el cèlebre santuari parisenc
al·ludia, com va explicar el mateix Castelnau, a «la presència sensacional
del canceller Brüning al Santuari de Nótre Dtane des Vícioires i a les demostracions de dol celebrades en les lògies parisenques a la mort de
Streseman>.
Pel que fa a la cerimònia catòlica, cal recordar que el canceller Brüning va anar a Paris pel juliol del 1931 i el dia 19 va assistir a la Missa per
a la pau que el Secretariat internacional de Ics Misses per la pau havia
organitza) aquell dia en l'església de Nótre Dame eles Vicloires. És sabut
que el mateix Cardenal Verdier havia celebrat alguna vegada aquesta
Missa, i que això no era cap finasserie sinó la pràctica de les directives
pacifiques del Sant Parc, que es manifestaren amb tota solemnitat èn
el tridu eucarístic de Lurdes davant el Cardenal Pacelli.
No és, doncs, estrany que part de la premsa catòlica francesa es
mostrés astorada davant la imprudent i poc meditada frase del general.
El 14 de m a r ç , la Vie Calholique va publicar una nota deplorant la planxa
del general l'article del qual fou reproduït per la France Calholique,
òrgan oficial de la Federació nacional catòlica que ell presideix.
El general Castelnau va aprofitar la nota de la Vic Calholique per
eixamplar la controvèrsia afirmant que els escriptors afectes a la Vie
Catholigne s'atribueixen el dret de parlar «en nom de directives pontifícies inexistents» contra tots els esforços intentats a interès de la pàtria
i de la defensa nacional. «He tingut ja ocasió —segueix dient— d'aixecar-me sovint contra les campanyes derrotistes que, en nom de la religió,
malmeten el sentiment nacional del nostre pais».
El Director de la Vie Calholique, Francisque Gay, respongué a l'atac
demostrant l'existència real d'aquests ensenyaments pontificis i provant
que sempre s'havia inspirat en les normes directives emanades de la
Jerarquia, tant en qüestions de patriotisme com en Ics relatives a la
col·laboració internacional. Com a mostra d'aquesta coincidència recorda
la crida que el Cardenal Verdier va a d r e ç a r als francesos, en una conferència titulada Le Message de Noel, pronunciada el dia 11 de gener, poc
abans d'emprendre el viatge a Dakar.
Heus ací algun dels paràgrafs més notables de la susdita conferència,
publicada a La Croix de l'endemà. «Els homes de la meva generació constaten el canvi profund esdevingut en la realitat mundial. La pàtria absorbia, gairebé del tot, la nostra vida social i política. Nosaltres, els moralistes, admetíem, de bon grat, que estimar i servir bé la pàtria pròpia era
el mitjà millor, per no d i r l'únic, de servir bé la Humanitat; el cercle
dels nostres deures no excedia gaire el de les nostres fronteres. Ens
semblava que la Humanitat era una abstracció, per alt, una entitat molt
llunyana, inaccessible, on sols podien penetrar els exploradors o els.
missioners. Les paraules Socielal de les Nacions, seguretat coHecliiui.
pacle internacional i moltes d'altres mai no havien ressonat en les nostres oïdes d'adolescent. En canvi, avui aquestes paraules, més ben dit,
les realitats que expressen, dominen la política de totes les nacions.»
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Més endavant, enfocant el problema des d'un altre punt de vista,
segueix dient el Cardenal: «...Contra aquest perill (d'una agressió) que
no té res de quimèric, les nacions es concerten i compten llurs forces,
cerquen aliances, esperant que, com que la unió fa la força, podran
intimidar i , si cal, vèncer. Aquestes precaucions són legitimes, no hi ha
cap dubte. El temor sempre serà el principi de la saviesa per a tots els
malfactors públics i particulars; i , mentre els homes seran homes, la
força serà sempre un dels millors guardians del dret.»
«Però, també és veritat que aquestes precaucions legitimes tindrien
un èxit molt més fàcil i que llur pes, que tant afeixuga els pobles, quedaria bon xic alleugerit, si l'atmosfera que respirem estava més saturada
de les idees de justícia, de caritat, de col·laboració fraternal, si, senzillament, lots ens decidíem a estimar-nos més els uns als altres. L'Església
ens ofereix els seus recursos incomparables per a operar aquesta fusió
espiritual, per a conservar en el món aquesta atmosfera de caritat i
d'unió, en una paraula, per a realitzar la Internacional de l'amor.*
Com que la situació internacional s'ha agreujat, el mateix Cardenal
Verdier, el 28 de m a r ç , va publicar una altra disposició sobre la Missa
per a la pau. Després de refermar el caràcter sagrat i intangibilitat dels
tractats, invita els parisencs a intensificar llurs pregàries. «Tenim ací
a Paris dos santuaris on l'oració no s'interromp mai: Montmartre i Nòtre Dame des Victoires. Estimeu, cada dia més, aquests dos llocs
d'oració. Cada primer divendres de mes, el Cardenal Arquebisbe celebra
la Missa per la pau damunt el nostre turó sagrat. Veniu, més que mai,
per a d r e ç a r al cor del nostre bon Déu una oració eficaç perquè p o r t í
a aquest món dissortat el culte de la justícia, l'amor fraternal entre tls
pobles i la pau.»
Ens oblidàvem de dir que la Fédératioti Nalionale Catholique, en el
programa electoral llençat el dia 1 de gener, es presenta com un campió
de la pau. «La Federació nacional catòlica —diu— fidel al deure sagrat
del patriotisme, vol la conservació i la consolidació de la pau, mitjançant
la col·laboració fraternal entre els pobles, el respecte dels tractats i dels
compromisos contrets i la voluntat mútua de fer prevaler, en les relacions
internacionals com en les privades, la lleialtat, la justícia i la caritat
cristiana.» No s'explica que un partit amb un programa així hagi soslingut amb la Vie Catholique la polèmica que acabem de reportar.—M, R.

L'EPISCOPAT ALEMANY I EL PLEBISCIT. — El dia 29 de març, el poble
alemany va aprovar, plebiscitàriament í per gran majoria, la política
exterior del Fiihrer. El diumenge abans, dia 22, fou llegida en totes les
esglésies catòliques una declaració de l'Episcopat relativa a aquesf assumpte. Per més que molts ho han considerat com una invitació a votar
afirmativament i a posar-se al costat d'Hitler, el document no té l'abast
que hom l i ha volgut donar.
El Govern va exigir dels Bisbes que adrecessin als fidels una invitació
a votar afirmativament, anàloga a la de l'església protestant oficial, que
no cal confondre amb les esglésies protestants no adherides al règim.

452

LA PARAULA CRISTIANA

Els Bisbes varen refusar, al·legant que unes autoritats que contínuament
els reprotxen que fan catolicisme polític no tenien el dret de reclamar
d'ells una recomanació moral de caràcter polític. Tement, p e r ò , que hom
els fes passar per anlipatriotes, van adoptar una actitud semblant a la
que van prendre respecte del plebiscit del Sarre: distingir entre la política exterior del canceller Hitler i la doctrina nacional-socialista.
Han dit als fidels que votar afirmativament no era incompatible amb
la fe catòlica, puix que es tractava d'una qüestió política que interessava
la pàtria, i no de l'aprovació de la política interior del Govern. A més,
han fet remarcar que llur declaració no és una invitació a votar afirmativament, això és, a favor del Govern i de la seva política exterior.
Es redueixen, doncs, a declarar la licitud del vot afirmatiu.
Heus ací el text: «Sabem que les properes eleccions implicaran, per
a molts de vosaltres, un dolorós conflicte de consciència, puix que prendre-hi part podrà semblar una mena d'aprovació de les mesures i de les
paraules contràries a l'Església i a la nostra fe que ens han omplert de
tristesa i de dolors aquests darrers anys. Per tal que pogueu votar afirmativament, nosaltres, els Bisbes alemanys declarem que donarem els
vots a la pàtria. Però això no implica l'aprovació d'aquelles coses de
què les nostres consciències no volen fer-se responsables.»
Aquest criteri episcopal es basa en unes paraules d'Hitler en un discurs pronunciat a Hamburg: «El dia 29 de març, el poble alemany no
votarà el meu règim; per a això no necessito els vots.» E l Govern, p e r ò ,
va considerar que la declaració episcopal llegida el dia 22 no era una
aprovació suficient de la seva política i va prohibir a la premsa que ia
publiqués. — M. R.

LA QÜESTIÓ ESCOLAR A ANGLATERRA. — El dia 31 de gener, el Govern
anglès va publicar el projecte de reforma escolar p r o m è s en el programa electoral. El punt capital de la reforma consisteix en la prolongació de l'ensenyament primari fins als 15 anys complets, mesura encaminada a disminuir el nombre dels sense feina. L'adaptació a la nova
llei r e p o r t a r à greus despeses a les escoles privades, particularment a les
catòliques, ja no massa sobreres de recursos; per això el projecte autoritza les autoritats locals per atorgar a les escoles privades una subvenció
que cobreixi almenys la meitat, però no més dels dos terços d'aquestes
despeses, però atribueix a les susdites autoritats locals el nomenament
dels professors i la inspecció de les escoles subvencionades.
Els Bisbes catòlics d'Anglaterra i del país de Gal·les es van reunir
a Londres el dia 28 de febrer i van acordar acceptar la prolongació de
l'edat escolar, però no admetre cap ingerència oficial en cl nomenament
dels professors i en el funcionament de les escoles, puix com diu monsenyor Artur Hinsley: «El Govern no ens d ó n a pa, ens d ó n a una pedra».
El Govern proposa, com a solució de concòrdia, distingir entre ensenyaments reservats, entre els quals col·loca els religiosos, i no reservats:
el nomenament dels professors dels de la primera categoria pertoca a
les autoritats confessionals, els dels altres a l'autoritat que subvenciona
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l'escola. L'Arquebisbe de Weslminster respon que tots els ensenyaments
són reservats, que no sols els professors de religió sinó tots els mestres
han d'ésser catòlics; que cal que l'ensenyament sigui catòlic cent per
cent, que l'atmosfera de l'escola sigui completament catòlica.
Kis catòlics s'oposen amb totes llurs forces al projecte que, per ara,
a la Cambra, no ba passat de la segona lectura.—M. R.
LA CONSTITUCIÓ XINESA I LA LLIBERTAT RELIGIOSA. — D'ençà de la restauració de la República, la Xina ha tingut cinc Constitucions: ara se
n'està elaborant una altra que sembla que serà la definitiva. La Constitució del 1931, actualment en vigor, garanteix la llibertat religiosa:
l'article 6*. declara que «els ciutadans de la República xinesa són tots
iguals davant la llei, sense distinció de sexe, de raça, de religió ni de
classe»; i l'article 11 diu que «els ciutadans tenen la llibertat de professar la religió que vulguin».
El projecte de Constitució que aviat serà sotmès a l'aprovació del
Congrés Nacional d i u : «Els ciutadans gaudeixen de llibertat religiosa que
no pot ésser restringida sinó en virtut d'una llei». Aquesta clàusula
restrictiva ha abonat els catòlics que han emprès una activa campanya
per tal que sigui suprimida. Funden llur reclamació en l'article 25 del
mateix projecte segons el qual els drets dels ciutadans no poden ésser
limitats sinó per exigències morals o d'ordre públic, i la professió religiosa és un dret natural.
Pel setembre passat, en el Congrés d'Acció Catòlica, el professor Kou
Cheou-hi, de la Universitat Aurora, va fer un notable estudi sobre aquest
tema en el qual fa notar que la Constitució xinesa es basa en el tridemisme de Suen Wcn, doctrina filosòfica que proclama la llibertat de
consciència i sosté que l'Estat, en comptes de posar-hi obstacles, hauria
de fomentar la vida religiosa, que és l'ànima i la garantia del veritable
progrés social. — * í . R.

LA INFLUÈNCIA CREIXENT DELS CATÒLICS D'ANGLATERRA EN LA VIDA PÚBLICA.— Segons «The Universc» (8-11-35), la influència creixent dels
catòlics anglesos en la vida pública del país es manifestà clarament amb
motiu de la solemne recepció que atorgà l'alcalde catòlic dimissionari
de Londres Sir Stepban K i l l i k als caps de l'Església catòlica, als eclesiàstics i als seglars. Prengueren part en la festivitat 16 bisbes d'Anglaterra i Escòcia i un gran nombre de membres catòlics influents del Senat
i del Parlament. H i assistí també el duc de Norfolk. Mr. Douglas Woodroff, en la seva al·locució, assenyalà la gran diferència que h i ha entre
la posició dels catòlics anglesos d'avui i les circumstàncies existents
uns 150 anys enrera. En aquell temps, «els pars del reialme, els idiotes
i el sacerdot de l'Església romana» eren exclosos del sufragi i de tota
participació en la vida pública. El Lord Major dimissionari, en els anys
d'actuació del qual s'escaigué un dels esdeveniments més importants per
l'Església catòlica d'Anglaterra, la canonització dels dos màrtirs Tomàs

454

LA PARAULA CRISTIANA

Morus i l'Arquebisbe Fisher, en el seu parlament féu constar que el fet
de p e r t à n y e r a l'Església catòlica no l i havia reportat la més mínima
dificultat durant la seva actuació com a Alcalde Major de Londres. «Potser 100 anys enrera ja hauria estat possible que un catòlic hagués ostentat el c à r r e c de Lord Major de Londres, però en aquella època no hauria
existit encara una jerarquia catòlica per a poder-la rebre i saludar amb
tots els honors. El fet que això avui sigui possible, ens demostra el gran
canvi que s'ha operat en els darrers 100 anys. El primer catòlic que
obtingué el càrrec honorable de Lord Major de Londres (1892-93) fou
Sir Stuart K n i l l ; el segui gairebé 20 anys més tard (1909-10) el seu f i l l
Sirt John K n i l l , després en 1916-17 Sir John Henry Dunn, i en 1924-25
Sir Alfred Bower. Aquest canvi tan significatiu de l'opinió pública envers els catòlics que ostenten càrrecs i dignitats en la vida pública és
degut a diferents causes; la raó principal, però, s'ha de cercar en la
creixença interrompuda de l'Església, que es pot constatar innegablement des de la restauració de la jerarquia, fa 85 anys. Podem confiar
que en l'esdevenidor encara seran més els laics catòlics que prendran
part activa i honorable en la vida pública del pais, ja sigui al servei de
les grans municipalitats o del Parlament o del rcnovellament social del
poble. Espero que els anys d'actuació del pròxim Lord Major catòlic de
Londres seran un pas més en el camí de retorn del pais a l'antiga
creença. — L . S. Sp.

CULTURA GENERAL

UNA TÍPICA PERFORMANÇA DE L'AVIACIÓ. — Entre els exploradors existia
la llegenda que al centre i nord-esl de la Nova Guinea existien arenes
auríferes en quantitat mai vista; Nova Guinea, abans de la guerra europea, havia esdevingut colònia alemanya, i el govern de Berlín, a fi de
mantenir-hi un signe extern de sobirania i aprofitar-ne les riqueses, va
instaUar un cantonament en la seva platja de Morevu.
L'ocupació va ésser un fracàs; un pais trencat, de muntanyes encinglerades i d'una vegetació luxuriant no oferia més que febres palúdiques; l'any anterior a la guerra, dels set habitants europeus del lloc, en
moriren cinc. El salvatgisme dels habitants, antropòfags dels que consideren el millor trofeu el cap de l'enemic, acabaren de fer impossible
l'empresa.
En ésser signat cl Tractat de Versalles, Nova Guinea va ésser posada
sota el mandat d'Austràlia, i els australians, atrets per la llegenda, emprengueren la tasca d'aprofitar el pais amb altres procediments.
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Facilitaren mitjans a un aventurer d'ofici que tenia l'ull posat en els
jaciments; l i van pagar l'exploració llargament, el van sostenir sense
impacientar-se, vuit o deu anys, i a la fi, quedaren les coses arreglades
perquè pogués aterrissar un avió en un lloc apropiat del centre muntanyenc.
En l'actualitat. Nova Guinea continua essent el mateix pals palúdic
inaccessible i inhospitalari d'abans, sense camins, i poblat sols per petites tribus antropòfagues; però al centre h i ha nascut una ciutat a l'europea, amb lots els avanços moderns, i un magnífic Hotel, poblada per
blancs que exploten les arenes auríferes amb procediments dels més perfeccionats.
La característica de la ciutat és que no té altra via de comunicació
amb el món que la dels aeroplans; tot el que h i ha, àdhuc les grans dragues, h i ha arribat per l'aire, a peces, i tothom que hi va o en torna, ha
de fer el mateix camí.
Quan l'explotació ha estat assegurada i se n'ha vist cl resultat, el govern d'Austràlia ha pensat en la conveniència de construir una carretera des d'una de les platges que limiten el golf de Huen, però el seu
cost, la necessitat de construir un port suplementari i , sobretot, les grans
facilitats del transport aeri, n'han fet desistir.
El cas és una de les performances més típiques de l'aviació. — A.
UNA EPIDÈMIA NORDAMERICAXA. — La premsa dels Estats Units està registrant l'existència a Nordamèrica d'una repetició de casos clínics de
nova mena que es succeeixen amb freqüència epidèmica. Són casos de
sonambulisme.
A les nits, als hotels i als vestíbuls dels rascacels apareix al moment
més impensat, una senyora amb l'abillatge de qui salta sobtadament del
llit, un home en pijama, un pacífic ciutadà de morigerats costums, i , per
a dir-ho en un mot, algú que, atacat de sonambulisme, va com un enze
no sap a on.
Els metges malden per trobar les causes del fenomen; els periodistes
s'hi han ficat en cerca de temes que cridin l'atenció del públic, i després
d'observacions repetides, han coincidit uns i altres en la conclusió que
la causa de l'endèmia és el desballestament de nervis que provoca la vida
moderna de les grans ciutats.
Es a dir, que en tenen la culpa els gàngsters.
El ciutadà se'n va al llit amb el cap trontollat pels episodis del gangsterisme i les intervencions policíaques que l i fan contrapartida; pel sensacionalisme i l'estridència dels diaris, pel frenesí del carrer dominat
per autos que no es miren a desbocar-se. pel nerviosissme del tracte comercial, i el redós de la llar familiar, que podia servir-li de sedant, ha
desaparegut.
Hom esmorza a peu dret en un bar, dina en un restaurant, sotraguejat per la música mecànica, sopa, o bé entre els esgarips del jazz, o a
base de conserves i preparats Standard, i el redós familiar ha quedat reduït a un parell de peces envaïdes per la ràdio del veí, pel neguiteig
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dels telèfons i dels ascensors, i tan poc ben disposades al repòs, que
fins el llit és un aparell plegat dins un armari, o un simple sofà.
Ha desaparegut la vida de família; el suport moral que dóna s'ha
esvaït, i , com és natural, l'home, sense defensa contra el frenesí i el materialisme, és cada dia més impotent contra les presíons del medi en el
qual ha de viure.
Quan l'epidèmia ha pres gran volada per a alarmar, ha començat la
suggerència de remeis. L'n metge ha arribat a llançar al mercat una mena
d'inhalació perfumada per a aspirar en ficar-se al llit. Segons ell, per
la seva acció, el son ve suavitzat per la sensació de pau que d ó n a el perfum, evocador de la plena naturalesa. Es a d i r , el negoci ja s'ha apressat
a treure partit del mal, i , en conseqüència, a agreujar-lo.
La solució no s'ha trobat ni en p r i n c i p i . L'efecte és natural, perquè
no és cercada on es pol trobar, sinó en direcció inversa.
El fenomen és, de cap a peus, un signe ben típic del temps.—A.

MOLÍ tRE PROHIBIT. — Un dels autors que frueixen d'alta consideració
a la Rússia actual, Bulgakoff, ha escrit una obra teatral sobre Molière,
en la qual el presenta en el triple aspecte d'home, d'autor i de director
de la seva companyia.
L'obra ha estat representada una sola nit, perquè l'endemà de l'estrena, el comissari soviètic d'instrucció pública la va prohibir.
La causa de la prohibició va ésser que Bulgakoff fa aparèixer Lluís XIV
en escena i el presenta protegint les arts i les lletres.
La representació havia estat autoritzada perquè hom creia que l'autor s'hi recreava presentant-hi un Molière demoledor, punyent i atrabiliari criticaire de burgesos, clergues, nobles i professionals de les diverses activitats de l'esperit, però en adonar-se que s'esforçava a reflectir
la realitat històrica, el p e r m í s de representació va ésser retirat abans
que el públic pogués assistir a la segona.
Segons aquesta tàctica, el camufleig ha de substituir la veritat històrica, i el saber consistirà a ignorar-la. — A.

A la llista de les grans revistes europees de alta cultura cristiana hem
d'afegir ara la «Monatsschrift für Kultur und Politik» (1), apareguda a
Viena el gener passat. Encara que orgànicament no estigui lligada amb
cap moviment determinat, vindrà a ésser el nexe de tols els esforços
culturals que amb orientació marcadament espiritualísta es realitzen a
la petita Àustria, sota la protecció de l'actual govern, fidel seguidor de
la política de Dollfuss. Amb aquesta revista es vol crear un «locutori
espiritual» per a lots els defensors de la tradició cultural austríaca.
Res millor per a donar al lector una idea de la tendència i finalitat
(1) Monatsschrift für Kultur und Politik». Herausgeber Johannes Messner.—
Editorial: Osterreischicher Kulturverlag, Schubetrtring 6-4, Wien, I.—Subscripció anual: 18 s.
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de la «Monalsschrift für Kultur und Politik> que i'arlicle amb què el
Conseller federal Dr. Kurt von Schuschnigg encapçala el primer número.
Quatre són les idees directrius de la revista: cultura, política, economia i política social.
Cultura, no en un sentit nacionalista i tancat, sinó amb l'esperit obert
que correspon a una nació «que en amplitud i universalitat de la seva
cultura no ha estat guanyat per cap altre país»; i amb un accentuat
caràcter social, car« cultura significa, no sols el conreu dels béns espirituals en llur multiplicitat de formes (com la ciència, l'art i la literatura), sinó, a més, l'aplicació de les lleis de l'esperit a tota la vida
pública.
Política, en aquell sentit clàssic que la cultura cristiana occidental
heretà del pensament grec i que en tots els temps ha expressat els ideals
més elevats de la doctrina de l'Estat. Amb aquesta accepció cultural de
la política, ja es prescriu a tots els estats la tendència cap a una comunitat de pobles.
Economia, en quant d'ella depèn una part important de la vida d'un
poble, i en quant l'ordenació de l'economia és una de les principals tasques dels temps presents.
Política social, que té per fi protegir la dignitat humana i assegurar
tots els ciutadans enfront de les necessitats i contingències de la vida.
Tindrà un interès especial a estudiar tots els intents de reformar la societat seguint una orientació corporativista.
Tant per les seves directrius ideològiques com pels seus col·laboradors i la seva presentació, cal confiar que la <Monatsschrift für Kultur
und Politik» serà una de les millors revistes d'orientació cristiana.—X. C.

«INDIANISME» O «ÜNIVEHSALISME», LLUITA PER UNA CULTURA AUTÒCTONA
A L'ÀIIÈRICA DEL SUD. — En un interessant estudi cultural-bístòríc, que
publica el setmanari catòlic «II Criterio» (10-X-35), el Prof. Valéry Larbaud parla dels diferents corrents intel·lectuals que avui dia estreben,
entre els pobles sudamericans, vers la creació d'una cultura autòctona
latino-americana. L'autor parteix del principi que, fins a la guerra mundial, malgrat la independència política, no h i havia en aquells països
una cultura independent. Tot el que existia quant a cultura exterior era,
en gran part, una imitació mecànica d'autors europeus, principalment
francesos, o bé, pel que es referia al cine i a novel·les sensacionals, era
importació barata dels Estats Units. L'enfonsament polític i espiritual
de la civilització europea en la guerra mundial desencadenà en aquells
països, igual com en altres parts del m ó n , una revolució pregona. L'autor
enumera quatre grans corrents espirituals, els quals avui dia proven de
formar, amb l'ajut d'idees noves, la vida espiritual de l'Amèrica del Sud.
La idea comuna a tots és de desfer-se conscientment dels lligams espirituals que fins ara els unien a Europa i rebutjar amb decisió la superficial cultura sensacional americana. La posició més radical en aquest
sentit correspon a r«indíanisme> anomenat també «criollisme»; és un
corrent antieuropeu que vol fer prevaler com a fonament cultural exclu-
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sia, únicament l'època precolumbiana, la seva llengua, la seva arquitectura i el seu art decoratiu. És preponderant en els Estats de la costa
occidental, on els aborígens indians predominen quant a nombre. A l
segon corrent l'autor l i confereix el nom de «separatisme l i n g ü í s t i o i
és format pels qui aspiren a la creació d'una cultura i llengua pròpies
«argentina», «brasiliana», deseixides de la gran comunitat latino-americana. Molla més influència té el corrent que el Prof. Larbaud anomena
«nacionalisme cultural», el qual, basant-se en la pertinença comuna a la
raça espanyola, refusa decididament altres influències culturals, en particular l'anglo-saxona-amcricana; aquest moviment guanya molts adeptes, sobretot entre la joventut. El quart corrent és exclusivament literari.
Es concreta a tractar solament temes autòctons, per a reaccionar contra
la imitació exagerada de models estrangers. El Prof. Larbaud arriba
a la conclusió que cap d'aquests corrents no correspon plenament a la
gran missió cultural que haurien d'acomplir els pobles sudamericans
arribats a una independència espiritual. Ans bé, demana com a fonament de la civilització autòctona l'univèrsalisme cristià bastit damunt
de la gran tradició ibero-llatina. Per aquest motiu, exigeix també un
conreu intens de la llengua i la cultura espanyola o portuguesa, respectivament, el qual no és imaginable sense la religió catòlica universal. Els
valors creadors existents encara de r«indianisine» trobaran espai i cultiu suficients dins de l'universalisme cristià. — L. S. Sp.

EL CENTENARI DE PICKWICK. — A Anglaterra hom està festivant el centenari del personatge més famós del pais, M. Pickwick, encarnació popular de l'anglès de classe mitjana, estilitzada admirablement per Dickens.
M. Pickwick, que viu mantenint l'esperit ardidament optimista enmig d'inacabables contrarietats, decidit sempre a treballar i sacrificar-se
pels altres, i model d'anti-egoisme, és considerat el resum de les virtuts
d'aquesta classe mitjana que és un dels més sòlids fonaments de l'estructura i prosperitat de la societat. L'admiració dels anglesos per ell i pel
novel·lista que el va imaginar té aquest fonament.
Pickwick va ésser l'heroi de la primera novel·la de Carles Dickens,
i l i va donar una celebritat que no sols el temps no ha marcit, sinó que
ha consolidat. L'humanisme insuperable, la dolçor i la pietat que brollen
dels felucs extrets de les seves obres, comproven a bastament l'exceHència de les seves qualitats.
Amb motiu del centenari, la premsa, diaris i revistes alhora, ha recordat l'origen de la figura pickwickiana i la història de l'autor, que
és la de l'home que sura i arriba a la celebritat pels camins més humils,
sense cap pretensió d'assolir-la i pel sol talent propi.
Ara fa una centúria, un dibuixant anglès anomenat Seymond, treballador amb poca feina, es decidí a dibuixar unes vinyetes sobre la
vida d'hostal i la sortida de les diligèncu·s; va convèncer un editor que
les h i publiqués, i va ésser condició del tracte que els donés relleu convertint-les en il·lustracions d'una petita relació literària que l i havia de
donar unitat.
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Scymond no es va sentir amb forces per a escriure-la, i es llançà a la
recerca de qui h i pogués reeixir. Fent indagacions, va trobar Dickens,
llavors un jovenet que publicava proses escadusseres en un periòdic d'insignificant categoria, i s'avingué a un treball de tan poc lluïment com
el d'omplir els buits d'una obra d'altri al dictat del seu autor, i per pocs
diners.
Quan la tasca ja havia començat i eren apareguts els primefs quaderns de la sèrie, Seymond mori, i l'editor, en veure el negoci truncat,
es va conformar que Dickens l'acabés al seu gust.
El petit comentari de relligament es va convertir en la famosa novella que l i donà un renom universal, i avui ha motivat el centenari.
Mentrestant, han fracassat sorollosament alguns milers de pretensioses que no s'acontentaven amb menys que entrar per la finestra i
espaterrar el món. — A.

MOVIMENT INTERNACIONAL

LA POSICIÓ DELS CATÒLICS DEL BRASIL EKFRONT DE LA POLÍTICA I DE
L'ESTAT.—Tristao de Athayde, el meritós editor de la principal revista
catòlico-social del Brasil, «A Ordem>, dóna, en un seu article, una visió
interessant de la situació religiosa i política dels catòlics al Brasil. L'autor anomena, com a introducció, els 5 grups polítics que han d'afrontar avui dia els catòlics del Brasil; després examina detalladament la
posició que han d'adoptar enfront de la política en general i enfront
dels diferents grups en particular, l'Esglésin i l'Acció Catòlica, la qual,
en qualitat de moviment seglar sola la direcció de l'Episcopat, va adquirint avui dia una influència sempre creixent damunt de la vida pública.
Les cinc forces polítiques són: l'actual coalició del Govern, els partits
units de l'oposició, després dos partits nous de dreta extra-parlamentaris, r«Acçào Integralista> que, quant a esperit i organització, s'acosta
bastant al feixisme lluitador, i r«Acçào Imperial Patrianovista», moviment monàrquic que duu escrit en el seu programa el tradicionalisme i
l'ordre social per estaments. Enfront d'aquests grups es troba el partit
d'esquerra radical r«Alliança Nacional Libertadora>, front únic dels
grups d'oposició d'esquerra. Aquestes breus indicacions demostren ja
a bastament els grans trets de l'evolució: mútua impugnació dels partits
de centre que dominen avui dia encara la vida politica; enfront d'aquests, veiem formar-se partits extra-parlamentaris d'esquerra i de dreta,
els quals, per mitjà de moviments organitzats de les masses, volen dur
directament al poble la lluita per a les grans decisions polítiques.
El Govern, basat en el centre moderat dels grups liberal-demòcrates,
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no és un Govern de partit declarat. Malda per assegurar, en el possible,
l'ordre constitucional fundat en la llei de la Constitució del juliol 1934,
organitzar l'administració segons unes bascs sanes i lluitar enèrgicament contra els extremistes de drela i esquerra. Quant a la posició dels
partits governamentals envers l'Església demostren en general una consideració amatent pels drets de l'Església, per la llibertat de la convicció religiosa i per les tradicions religioses del poble. Junt amb altres
partits votaren, en la recent revisió de la Constitució, el programa mínim
de la «Lliga Electoral (^ilòlica >. amb la qual cosa quedà assegurat, com
se sap, el caràcter cristià de la constitució i la cooperació pacifica de
l'Església amb l'Estat. En les qüestions socials i econòmiques, cl Govern
s'esforça per millorar, dins el l i m i l de les possibilitats, la situació social
de les classes baixes, p e r ò manca un programa reformador unificat - i
d'ampla visió.
Els grups oposicionistes no es diferencien essencialment, en els seus
conceptes polítics i socials, dels partits governamentals. És exclusivament per motius tàctics de política interior que fan una oposició «lleial>.
Entre çls seus dirigents hi ha eminents personalitats del pals. El seu objectiu és erigir en tot el país un poderós partit unit oposicionisla. Tot i
que per p r i n c i p i condemnen, igual que el partit governamental, els partits extrems de dreta i esquerra, alguns caps calents es declaren disposats a unir-se amb els grups radicals, si d'aquesta manera es podia fer
caure l'actual Govern.
L'<Acçào Integralista>, en el seu programa econòmic, social i nacional, a penes es diferencia del feixisme italià. La formen els elements descontents del desenrotllament politico-parlamentari des de la revolució
d'octubre del 1930 i presenten, en contra, un programa reformador íntegralista, totalitari, nacional-antimarxisla. Sobre llur posició envers l'Església, Tristan de Athayde escriu: «L'integralisme apareix al Brasil com
a moviment polític reformista en l'esperit del segle xx; és nacional, antifederalista, i antimarxista. Un nombre força notable de catòlics entra
en els rengles dels integralistes, encoratjat pel programa del moviment,
el qual, de tots els programes de partit, sembla que sigui el que més
s'acosta a les doctrines socials catòliques, i que, a més, es confessa un
franc defensor d'aquelles comunitats i institucions de dret natural, les
quals l'Església sempre ha defensat com a cèl·lules de tota la societat».
Pel que fa referència al moviment monàrquic, aquest, d'uns 6 anys
ençà, ha guanyat noves forces per la fundació del moviment «Pàtria
Nova> i un dels motius, no pas el darrer certament, pol ésser la creixença de moviments semblants a Europa. Reuneix tots els clements del
conservatisme progressista: tradició, legalisme, ordre d'estaments, i es
declara «integralment catòlic». La seva influència es redueix més aviat
als cercles intellectuals; té poques perspectives per a una realització
política.
El front únic de r«Allíança Nacional Libertadora» enclou els grups
revolucionaris d'esquerra, p e r ò en part amb tirada nacionalista. En molts
punts s'assembla a la forma primitiva del moviment socialista de Mèxic
i és, per tant, també, antireligiós i anticlerical.
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jQuina és ara la situació de l'Església i de l'Acció Catòlica enfront
d'aquests grups i moviments? La població del Brasil, que avui dia compta gairebé 35 milions d'habitants, és catòlica en més d'un 90 per 100.
Una majoria absoluta, doncs, dels socis dels esmentats partits i moviments, són catòlics batejats, encara que molts són indiferents quant a religió i els dels partits d'esquerra són directament anticlericals. D'acord amb
les instruccions clares del Sant Pare, l'Episcopat del Brasil ha declarat
en forma solemne que l'Església i l'Acció Catòlica estan fora i per damunt dels partits i es concentren a assolir els requeriments de la doctrina
social-catòlica d'una manera extra i suprapartidista. En el programa de
l'cAcçao Catholica Brasileira», firmat en 1935 pels 64 bisbes del pais,
l'article 11 d i u : «Com a ciutadans privats, però no com a representants
d'Acció Catòlica, els membres de l'A. C. B. poden adscriure's a qualsevol
partit polític que en el seu programa i en la seva activitat no vagi contra les lleis de Déu i de l'Església, i ofereixi una garantia suficient que
les respectarà».
L'autor continua fent constar que individualment, doncs, els catòlics
del Brasil poden pertànyer a cadascun dels quatre primers partits esmentats, i remarca explícitament que l'autoritat eclesiàstica ha reptat amb
molta decisió aquells «integralistes superzclosos> que es declaren simplement com al «partit catòlic» i amb arguments falsos volen obligar els
catòlics a adherir-se a llur moviment». Els estatuts de l'Acció Catòlica
del Brasil — diu — que són una clara expressió de la llei fonamental
de la influència catòlica damunt de la societat, palesen clarament també
la posició de l'Església. Tres principis bàsics regulen aquesta influència: 1) Exclusió de tota classe de politica de partit. 2) Intervenció indirecta per tal de realitzar, també en la vida política, els principis catòlics. 3) Intervenció directa, quan els problemes polítics toquin interessos de religió o de moral.» Per intervenció indirecta, l'autor entén l'acció
de desvetllar i tenir cura de la consciència cívica, la defensa de lleis
morals, que concordin amb la doctrina social-catòlica, i l'actuació personal en un partit polític honrós a favor dels requeriments dels cristianisme, «però sempre amb la restricció que no es faci de l'Acció
Catòlica un partit polític, que no se la mescli de cap de les maneres
amb un partit polític, com tampoc no se la posi al servei de cap partit
o moviment polític».
La intervenció directa al Brasil s'esdevé gairebé sempre per la «Liga
Eleitoral Catholica», institució que existia en una forma semblant a Itàlia abans de l'entrada dels catòlics en la vida política, però que avui
dia existeix únicament al Brasil i ha demostrat la seva eficàcia en el
recent combat per a una base catòlica. La «Liga Eleitoral Catholica», en
aquesta ocasió, com a òrgan suprapartidista de l'Acció Catòlica, resumí
els requeriments de l'Església en un programa mínim i el presentà a
tots els candidats proposats sense diferenciació de partit. Els socis de
la Lliga Electoral es comprometien a donar llurs vots solament a aquells
candidats que estiguessin disposats a acceptar aquests requeriments
mínims, amb el resultat que aquests requeriments, en general, foren incorporats dins de la nova constitució. I l'autor de l'article acaba dient:
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«Per mitjà d'una col·laboració amb tots els moviments que reconeguin
els seus principis i la seva força moral, per mitjà de participació directa
dels creients en la cristianització dels costums i de les institucions
socals, l'Església podrà dur a terme aquelles inevitables lliMtes socials
que entraran ja per sempre en la història d'aquesta època». — L . S. Sp.

MOVIMENT SOCIAL

EL SUBSIDI FAMILIAR DELS EMPLEATS D'ASSEGURANCES
L'allusió al Subsidi Familial dels empleats d'assegurances que és feta
en el magnífic article del Doctor Cardó «La Moral de la derrota» i els
termes d'aquella al·lusió, justifiquen que expliquem als lectors de LA PARAULA CRISTIANA el procés d'establiment del que en l'esmentat article
s'assenyala com l'únic cas de subsidi familiar existent a Barcelona.

*
**
A les darreries de l'any 1933 l'Associació General d'Empleats d'Assegurances —organització professional que acobla la immensa majoria de
treballadors d'aquest ram— va formular un projecte de règim de treball
per a entrar en vigor a primer de gener del 1934, en el qual figurava un
article —el vuitè— que deia textualment: «A més dels sous estipulats en
aquestes bases, tot empleat que tingui fills p e r c e b r à un augment d'un
cinc per cent del sou per cada un dels fills menors de catorze anys, sense que tingui dret a percebre aquest plus quan els fills assoleixin una
edat superior a la indicada. Per a tenir dret a la percepció d'aquest plus,
Vempleat h a u r à de portar al servei de l'Enjpresa, almenys, cinc anys*.
De totes les demandes contingudes en l'esmentat projecte, aquesta fou
la que, d'entrada, trobà millor acollida en els rengles de l'Associació
Patronal Catalana d'Empreses d'Assegurances.
La proposta, però, de la dependència tal com venia formulada, plantejava als negociadors de les Empreses un greu problema de consciència,
perquè oferia el risc de portar a resultats contraris a la finalitat perseguida, per tal com el règim de pagament directe pel respectiu patró d'un .
plus de cinc per cent del corresponent sou per cada fill menor de catorze anys que tingués l'empleat, hauria col·locat les empreses en condicions
econòmiques desiguals, segons que llurs empleats tinguessin o no tinguessin fills; i això fatalment hauria constituït un incentiu perquè els
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empleats pares de família fossin eliminats de les nòmines o no fossin
contractats.
D'altra banda, el règim de pagament directe del Subsidi Familiar en
forma de plus s'hauria prestat al perill que no tots els patrons el paguessin.
Això, en aquelles empreses que tinguessin nombrosa dependència, no
podria ocórrer, però sí que, on els nuclis d'empleats fossin d'un nombre
reduït, era possible que s'esdevingués com a resultat de l'actuació combinada de dos factors: la pressió patronal —impossible d'existir en el
primer cas per ésser automàticament anul·lada per la força del nombre—
i la por de perdre la plaça, factor d'eficàcia extraordinària en períodes
d'atur.
Calia, doncs, cercar una fórmula que posés les empreses en un pla
d'igualtat. Calia endegar la proposta de la dependència en termes que
al patró tani l i fes de contractar un pare de família com un solter, per
costar-li al mateix preu el treball de l'un que el de l'altre.
Aquestes consideracions del camp de la realitat pràctica coincidien
amb les posicions de principi. Per un costat: a treball igual, remuneració igual; però com que alhora cal tenir en compte que el treball té ensems un caràcter individual i social que ha de proveir a l'home el mitjà
de subsistència, no sols d'ell, sinó de la família que crea, de la qual cosa
resulta que un mateix tipus de treballador té necessitats de desigual volum econòmic segons sigui solter o pare de família, cal, no en concepte
de salari, en el sentit de preu de treball realitzat, sinó per via de complement d'ordre social, que el treballador pare de família rebi el subsidi
que l'ajudi a subvenir les seves majors despeses familiars.
I ben aviat guanyà adeptes entre l'Associació Patronal Catalana d'Empreses d'Assegurances la idea que, en ésser implantat el Subsidi Familiar, havia d'ésser-ho per mitjà de la Caixa de Compensació.
El resultat fou que, en ésser establert en 5 de març del 1934 entre
l'Associació Patronal Catalana d'Empreses d'Assegurances i l'Associació
General d'Empleats d'Assegurances el pacte col·lectiu de treball regulador de les normes vigents en les oficines d'aquest ram, la concessió del
Subsidi Familiar fou formulada en els següents termes:
*Capilul IV. Subsidi Familiar. Article 7è. Per tal de corregir les d i ferències en la capacitat adquisitiva del salari d'empleats, ordenances,
mossos o vigilants derivades de la paternitat, es crea el Subsidi Familiar a benefici d'aquells que tinguin fills menors de catorze anys i reuneixin les altres condicions que determinarà el Reglament a establir.
»Aquest subsidi e n t r a r à en vigor, tot al més tard, a primer de gener
del 1935, i a aquest efecte s'organitzarà una Caixa de Compensació que
serà dotada amb les aportacions que es determinaran, sense altra limitació que la de garantitzar que aquestes aportacions no constitueixin una
càrrega especial per als patrons per raó del nombre d'empleats amb dret
a subsidi que tinguin, n i faran, de fet, aquests de pitjor condició que la
resta dels seus companys.»
El 25 de maig del mateix any 1934, l'Associació Patronal Catalana
d'Empreses d'Assegurances comunicava a l'Associació General d'Em-
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pleats d'Assegurances que, per tal de portar a compliment el convingut
en el capitol quart del pacte col·lectiu de treball a què acabem de referir-nos, havia designat els seus representants per a constituir la Comissió Organitzadora de la Caixa de Compensació per al Subsidi Familiar
i la invitava a fer la designació dels representants obrers.
Feta aquesta, per comunicació del 4 de juny, tenia lloc la sessió de
constitució de la Comissió Organitzadora el dia 4 de juliol del 1934'.
Immediatament va ésser empresa la tasca bàsica: la confecció del
Cens d'empleats d'assegurances, de llurs cònjuges i dels fills, amb indicació de les dades de naixement i de si estudien o treballen.
Aquest cens era la pedra angular on havia de recolzar la tasca de la
Comissió Organitzadora de la Caixa de Compensació i ha palesat la necessitat social del Subsidi Familiar.
Heus aci les dades obtingudes amb tota llur desoladora eloqüència:
Foren inscrits al cens 1.782 empleats amb 383 primers fills, 122 segons fills, 46 tercers fills i només 14 de quarts, 1 de cinquè i 1 de sisè.
A i x i resulta que només un terç dels empleats pares de família tenen
dos fills; els que tenen un tercer f i l l són només que una vuitena part
i encara no un cinc per cent en tenen més de tres.
La Comissió Organitzadora va acomplir la seva tasca en un ambient
d'absoluta cordialitat i perfecta compenetració entre els representants
de les empreses i els dels obrers i , finalment, el 9 de maig del 1935 va
tenir lloc l'Assemblea d'Empreses d'Assegurances per a la definitiva
constitució de la «Caixa de Compensació per al Subsidi Familiar dels
Empleats Administratius del Ram d'Assegurances de Barcelona» —Caixa
de Compensació S. F. E. A. R. A.— essent aprovats els Estatuts i el Reglament del Règim Obligatori de Subsidi Familiar, els efectes del qual
es varen retrotraure a primer de gener del 1935.
La t r a n s c r i p c i ó dels següents articles dels Estatuts p e r m e t r à al lector
de formar-se una idea exacta del que és i com funciona la Caixa de Compensació S. F. E. A. R. A.
«OBJECTE. — A r i . 1' Les Empreses d'Assegurances de Barcelona,
per tal d'implantar el Subsidi Familiar a favor de llurs empleats, en termes que aquest subsidi no constitueixi una càrrega especial per a les
empreses, per raó del nombre d'empleats causants del subsidi que tinguin, n i faci, de fet, tals empleats de pitjor condició que la resta de llurs
companys, creen, amb personalitat jurídica pròpia, la Caixa de Compensació per al Subsidi Familiar dels Empleats Administratius del Ram
d'Assegurances de Barcelona.
*Essent la Caixa una entitat de les compreses en l'hrticle 3.' de la
Llei de l i de maig del 1908 com a exceptuades, la seva finalitat exclou
tota idea de lucre, constituint el seu objecte l'ajut mutu entre les Empreses d'Assegurances que la integren.
iREGIM OBLIGATORI I VOLUNTARI. — A r t . 2." E l Subsidi Familiar c o m p r e n d r à el règim obligatori i el voluntari.
tConstiluirà el règim obligatori el que es deriva de l'aplicació del Capitol I V del Règim de treball vigent i serà regulat pel Reglament establert a l'efecte per les legitimes representacions patronal i obrera.
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^Integraran el règim voluntari els subsidis que s'atorguin no compresos en el règim obligatori.
»GOVERN I ADMINISTRACIÓ. — Art. 5.* La Caixa estarà regida i
(idministrada per un Consell de Govern integrat per tres membres com
a minimum i cinc com a màximum, designats per majoria en Junta General de les Empreses d'Assegurances, amb oficines a Barcelona, que integren la Caixa.
^CONSELLERS OBRERS. — A r t . 10. Als efectes de vetllar per Testricte compliment del règim de subsidi obligatori, l'Associació General
d'Empleats d'Assegurances designarà dos Consellers obrers.*
Segons el Reglament del Règim Obligatori de Subsidi Familiar, la
seva organització i la seva execució són confiats a la Caixa de Compensació S. F. E. A. R. A. i són de càrrec exclusiu de les Empreses d'Assegurances les despeses que ocasioni l'esmentat règim, a raó d'una quota
mensual per cada empleat, sense distinció de sexe, edat, n i categoria
professional, tingui o no tingui fills, que figuri en la nòmina de cada
empresa.
La quantia d'aquesta quota mensual a satisfer per les Empreses és
fixada anualment pel Consell de Govern de la Caixa. En l'actualitat, i
des de la fundació, aquesta quota és de 12 pessetes mensuals per empleat.
Cal distingir dues menes de persones en les relacions dels interessats
amb la Caixa de Compensació S. F. E. A. R. A.: causants i beneficiaris.
Són causants els empleats d'assegurances que percebin un sou no
superior a vuit-centes pessetes mensuals, segons nòmina i en p r o p o r c i ó
al nombre de beneficiaris que tinguin a llur càrrec.
Excepcionalment, tindran el caràcter de causants els empleats que
el dia primer de gener del 1934 percebien fins a vuit-centes cinquanta
pessetes mensuals per virtut de l'aplicació de la regla novena del vigent
Règim de Treball.
Són beneficiaris:
a) Tots els fills dels empleats d'assegurances des del dia de llur
naixement fins al moment de complir els 14 anys, sempre que llur pare
o mare siguin causants.
b) Els fills menors de 14 anys d'un empleat d'assegurances causant
mort en un accident de treball, no comprès en els beneficis de la Llei
d'Accidents del Treball per raó del seu sou, mentre el pare o mare sobrevivents no contraguin nou matrimoni.
En el cas que la mare sobrevivent perdés la pàtria potestat i els fills
beneficiaris no seguissin vivint sota la cura d'aquella, es m a n t i n d r à
el subsidi.
A remarcar que aquest text ha anat molt més enllà que la demanda
continguda en el projecte de l'Associació General d'Empleats d'Assegurances, ja que en ella la percepció del subsidi era subordinada a la condició que «l'empleat portés al servei de l'Empresa, almenys, cinc anys*.
Els subsidis que corresponen als empleats d'assegurances causants
es regulen amb subjecció a la següent escala, segons el nombre de beneficiaris que tinguin a llur c à r r e c :
30
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Per 1 beneficiari: 20 pessetes mensuals.
» 2
»
20 + 25, en total 45 pessetes mensuals.
> 3
>
20 + 25 + 50, en total 95 pessetes mensuals.
» 4
»'
20 + 25 + 50 + 75, en total 170 pessetes mensuals.
La percepció del subsidi està subjecta a les següents condicions:
n) Que el beneficiari visqui habitualment amb cl causant. S'entend r à que beneficiari i causant viuen habitualment junts, quan hi visquin
almenys nou mesos cada any.
b) Tot cl temps que el beneficiari passi sota la cura d'una persona
distinta del causant, quedarà temporalment suspès cl subsidi.
c) Quan el domicili del beneficiari sigui diferent del del causant,
aquest, per a poder percebre el subsidi, h a u r à de provar que la manutenció del beneficiari va al seu càrrec.
El subsidi serà lliurat normalment al causant pel mitjà que la Caixa
determini, p e r ò la Caixa p o d r à prendre les mesures que estimi pertinents per tal d'evitar possibles malversacions.
El subsidi cessa:
a) Quan l'empleat perdi, per qualsevulla causa, la seva condició
d'empleat d'assegurances causant.
b) Per defunció del beneficiari.
c) Sempre i per tot el temps que el beneficiari no estigui sota la
cura del causant.
La Caixa imposarà sancions a aquells empleats que hagin percebut
subsidis excessius per mitjà de declaracions falses o altres mitjans iHicils. Aquestes sancions consistiran a descomptar del subsidi les quantitats defraudades, més una penalitat, que ascendirà, com a minim, al doble de la quantitat defraudada.
Aquests descomptes seran fets sobre els subsidis que pertoquin a
l'empleat. Únicament podran ésser reclamades per la via judicial les
quantitats percebudes indegudament, i tan sols en el cas que l'empleat
ja no percebi cap més subsidi.
Igualment seran sancionats les Empreses o els patrons que incompleixin les obligacions al seu càrrec derivades dels Estatuts, del Reglament del Règim Obligatori o dels acords del Consell de Govern. Aquestes sancions consistiran en la rep aració del dany causat, més una penalitat, almenys, del doble de l'import d'aquell dany.
La Caixa p o d r à acudir a la via judicial per a fer efectives lals sancions, d e s p r é s de transcorreguts quinze dies del requeriment formulat a
l'efecte, per correu certificat.
El Consell de Govern de la Caixa es reserva de fer extensius, en règim voluntari, els beneficis del subsidi familiar a aquells casos no compresos en aquest Reglament, en els termes que en cada cas estimi pertinents, a petició de l'empleat d'assegurances que ho sol·liciti, adduint les
circumstàncies personals i familiars en q u è es trobi.
Aixi són atesos en règim voluntari, entre altres, els casos de fills
anormals que per la seva anormalitat, encara que siguin majors de catorze anys, no poden treballar i són una càrrega per als pares.
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En el primer any de la seva acluació. de l . ' de gener a 31 dc desembre del 1935, la Caixa de Compensació S. F. E. A. R. A. ha pagat subsidis per valor dc 153.707 pessetes.
Aquesta és la tasca d'ordre social fins ara realitzada per patrons i
obrers del ram d'assegurances en règim d'afectuosa i sol·licita col·laboració. L'han feta tots sols, sense tenir en compte altres circumstàncies del
moment que les d'ordre econòmic dc les possibilitats del negoci, n i altre
objectiu que el dc procurar el major benestar possible als treballadors
del Ram d'Assegurances.
Les dades cronològiques del desenvolupament dc la implantació del
Subsidi Familiar que hem deixat indicades demostren a bastament que
ni patrons n i obrers d'aquesta branca de l'economia catalana en aquest
procés —que s'inicià a Ics darreries del 1933 i es clogué a mitjans
del 1935— no s'han deixat influir per les circumstàncies polítiques tan
diverses.
I és que aquesta és l'única política social possible, estable i convenient a patrons i obrers, que fem vots perquè segueixin els altres sectors de la nostra economia.
F. ARMENGOL TUBAU

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

ESTRANGERA

EL BALANÇ DE LA DARRERA LEGISLATURA FRANCESA. — El següent balanç
de l'obra de les Cambres legislatives franceses, a substituir per les que
naixeran de les eleccions actuals, és el que ha publicat el Journal de
Genève.
Diu a i x i : «Durant els quatre anys que han viscut aquestes Cambres,
no han fet més que mal. Si han acordat alguna mesura per a contenir-lo,
ha estat a la força, per la pressió de l'opinió pública, irritada, i malauradament inutilitzada de seguida per la reincidència. Quan han deixat
de tenir-li por, han caigut en llurs cròniques fallides i a boicotejar lot
intent de regeneració».
Fa notar la responsabilitat que hi té Herriot, i segueix d'aquesta
manera: «Es la quinzena legislatura i , en els quatre anys, ha inutilitzat
onze ministeris. Va començar amb un de presidit per Herriot que va
caure al desembre del 1932, deixant les coses molt mal parades. El segui
amb un pas de meteor, M. Paul Boncour, de 18 de desembre del 32 a
31 de gener del 33. El succei M. Daladier, que cs mantingué fins a l'octubre. Es la temporada durant la qual alguns varen creure que, perquè
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parlava poc i es presentava amb cara fosca, elaborava pregons projectes. Com els que cl precediren, hagué de viure entre dificultats econòmiques i prenent, per a vèncer-les, mesures insuficients. Una d'elles, que
va semblar admirable a la gent superficial, consistí a disminuir les despeses militars, i enviar a la reserva cinc m i l oficials. El Pacte dels Quatre és un dibuix de flirt hitlerià que matisà el moment.
>La successió de ministeris es va anar accentuant. Sarraut (26 d'octubre a 2 de novembre del 1933), Chautemps (26 de novembre 1933 a
30 gener 1934), Daladier (30 gener a 8 febrer 1934). En aquest moment
esclata l'escàndol Stavisky, i promou les manifestacions que portaren
el 6 de febrer, i els acords extravagants del gabinet (destitució del prefecte de policia Chiappe, etc). S'ha posat en clar que llavors Daladier,
empès pels ambiciosos ministres Frol i Cot, anava a instaurar una mena
de dictadura radical. Sigui com sigui, els seus projectes quedaren anegats en sang. M. Doumergue, cridat per l'opinió, hagué de sortir del seu
quiet Tournefeuillc per a restablir la pau pública.
>E1 seu patriotisme i el seu desinterès no poden ésser posats en dubte.
Malauradament, no es va adonar que calia aprofitar el moment per a
empendre una seriosa reforma. Durant els dos primers mesos de ministeri, tot l i era possible. Es va adonar massa tard de l'error que havia comès contemporitzant, i , sobretot, acceptant col·laboradors que tenien per
programa trair-lo a la primera ocasió. Després, va d i r a un home eminent que m'ho ha reportat: «M'han mentit i m'han enganyat des del p r i mer dia>. Quan, a la tardor, volgué empendre alguna reforma, l i van posar al coll el llaç que M. Herriot tenia preparat.
>Flandin, que amb l'ambició d'ésser president havia afavorit la conspiració, va governar sense glòria fins al 31 de maig del 1935. Bouisson,
president de la Cambra, va constituir un ministeri que fou derrotat el
mateix dia que s'hi va presentar. La situació financera s'havia agreujat
en tals proporcions que, per a evitar la catàstrofe, hagué d'ésser acceptat
Laval, i autoritzat a legislar per dccrets-lleis.
>Mentre Laval era al poder, l'extrema esquerra es movia per a reprendre'l. Va ésser format el Front popular. El 22 de gener del 1936, després de successius atacs, aconseguí d'apoderar-se'n. Sola la bandera de
constituir un ministeri d'aquietament i de concentració, Sarraut va formar el primer, oficialment presoner del Front popular. Socialistes i comunistes se n'entusiasmaren. Malgrat aquesta garantia, han destruït una
part de les mesures per a evitar la fallida econòmica, amb mires a la
propaganda electoral.»
La visió d'aquesta realitat té interès si es té en compte que la política
espanyola és una imitació de la francesa, que una i altra semblen dues
edicions d'una mateixa obra. — A.

MAUROIS I LA MANCA DE DOCUMENTACIÓ. — André Mauroís, un dels més
prestigiosos literats francesos, que durant el passat mes de febrer va
donar una sèrie de tres conferències a Barcelona, invitat per Conferèn-
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eia Club, ha estat a Nova York i a la tornada ha donat compte de la seva
visita a r«Office Français de Renseignements» als Estats Units, des de
les pàgines de L'illuslralion.
La instal·lació de l'tOfficc» al Rockefellcr Center, i , sobretot, la seva
manera de funcionar i l'activitat que desplega, l i fan fer un càlid elogi
de l'obra que està realitzant, que al seu entendre resulta d'una fecunditat
sorprenent, per ésser d'iniciativa privada. Es un exemple vivent — d i u —
del que pot aconseguir una iniciativa privada quan és generosa, desinteressada, moguda per un jovent voluntàries i dirigida per un bon cap.
La utilitat major que h i veu és la de constituir un instrument de compenetració entre dos p a ï s o s : França i els Estats Units, tan estretament
lligats un dia i que avui es coneixen, no sols defectuosament, sinó equivocadament, i aquesta consideració l i fa escriure els següents mots, aplicables per desgràcia a bona cosa d'altres camps.
«L'assagista anglès Carles Lamb, havent dit de determinada persona
«Jo la detesto», senti que una altra que l'escoltava l i replicà: «Però, senyor Lamb, si no la coneixeu», a la qual Lamb va contestar: «Naturalment; creieu que sóc capaç de detestar un home que conegui?» Aquesta
frase és una plascnteria, però tanmateix ben profunda. Entre els pobles,
com entre els individus, tota mala intel·ligència és ocasionada, en gran
part, per la ignorància. Els governs dels nostres temps que, sense distinció, es veuen necessitats del sosteniment de l'opinió pública, han d'aconseguir que els pobles aprovin la seva política exterior. Aquestes masses, com jutgen els pobles que no coneixen? Al través d'articles periodístics, de discursos dels polítics í de llegendes hostils o favorables.
Gent de bona fe, però que no saben res de la realitat, es. decanten per
l'antipatia o per la simpatia envers tal país, i voldrien que la diplomàcia del seu es mogués en concordança amb aquests sentiments. En un
temps en què els mètodes científics, en el domini de la física, de la química i de la biologia, han arribat a resultats tan sorprenents, i donen a
l'home una tan forta potencialitat sobre l'univers, les qüestions internacionals són encara malmenades per vents sadollats d'empírisme i d'estúpids apassionaments, tot i que la seva acció toca qüestions de les m é s
greus i delicades. No h i ha lleugeresa més perillosa.»
Es un paràgraf que dibuixa amb veritable realisme la manera de jutjar corrent, no sols en qüestions internacionals, sinó en tantes com resulten d'interès públic. Qui escolta o llegeix les apreciacions a l'ús sobre
els problemes econòmics i socials í especialment sobre religió, per poc
que s'hi fixi, tindrà motius sobrats per a convèncer-se que la lleugeresa
que espanta Maurois, i darrera d'ella el desconeixement de Ics coses, són
la seva base i la causa de molts dels embolicats problemes actuals. — A.

GRÈCIA HA TROBAT UN HOME. — El Journal de Genève ha publicat una
correspondència d'Atenes de la qual són els següents paràgrafs:
«Aquest home, poc conegut fins al present, que hom s'havia apressat
a judicar una mitjania, està resultant un gran rei. Llevat d'un petit nom-
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bre de monàrquics decebuts en els seus somnis fanàtics o interessats,
Jordi I I és sincerament estimat i seguit pel país. Aquesta realitat és desconcertant per als qui coneixien l'opinió republicana tan estesa com entusiasta de mesos enrera. Apressem-nos a d i r que aquest resultat és sobremanera natural. Jordi I I ha sabut aconseguir una pacificació dels esperits on dominava un cec fanatisme. Devia el tron a un dels dos camps
polítics en q u è el país restà dividit, el que abans de la República seguia
el rei Constantí, i s'ha situat sobre els partits per a servir el país i ofer i r - l i un règim d'equitat i justícia. Quan molta de gent el creien presoner de Condylis i dels seus, sabé plantar cara a aquest home astut i poderós que des dels primers dies l i volgué imposar la seva voluntat.
>Dues anècdotes, sabudes de fonts absolutament segures, posen de
manifest l'art amb el qual compleix la seva tasca. El 26 de gener va passar el dia de les eleccions al ministeri de la Guerra, informant-se de
quins resultats anava donant l'escrutini. Una mica abans de mitja nit,
quan ja anava essent evident que els venizelistes se'n durien la majoria,
va ésser advertit que un cert nombre d'oficials de l'exèrcit, ultra-monàrquics i condylistes, s'havien reunit en una caserna. En saber-ho, se n'hi
va anar amb la sola companyia d'un ajudant. Sense fer-se avisar, va
entrar sobtadament a la cambra on discutien quina actitud prendrien.
En reconèixer-lo quedaren esmaperduts i el varen victorejar. El rei llavors els felicità perquè s'ocupaven amb tant de fervor del que calia fer
per a millorar la defensa militar de les fronteres, i es va retirar.
Alguns dies després, alguns dignataris de l'exèrcit, dels de personalitat més acusada, l i posaren a la mà un escrit amb el prec que procurés que el nou govern a formar, del qual era inexcusable que els venizelistes formessin part, no readmetés al servei els oficials que n'havien
estat exclosos a causa de la sublevació del 1935. No se sap amb certesa
què els va contestar, però tots els que els pogueren veure en sortir de
l'audiència, s'adonaren que n'eixien pàl·lids i desconcertats. Poc després
manifestava a un seu ajudant que els va d i r : «Si mai per mai hi ha oficials de l'exèrcit que em vulguin imposar la seva voluntat, em trobaran
al cap de la guàrdia disposat a fer-los front». Es innecessari de dir que
si es p r o d u í s el cas, aquell dia la guàrdia comprendria tota la població
d'Atenes.
»Els rumors segons els quals vol imposar una dictadura personal són
del tot mancats de fonament. H i ha oficials turbulents que el voldrien
llançar per aquest camí, i fins algun grup de simples ciutadans que ho
veurien amb simpatia; p e r ò el caràcter de Jordi I I no és el de l'home
que salta sense escrúpol per sobre la legalitat. D'altra part, el fet que
alguns militars, de ben poc crèdit en l'opinió pública, siguin els promotors de la idea, fa bastant sospitosa la iniciativa.»
Hom pot recordar que Venizelos, que aconseguí implantar la República, que, davant la temença d'una restauració monàrquica, va promoure una sublevació, i que va guanyar, amb esperit republicà, les darrreres eleccions, en morir poc després, va proclamar la seva entusiasta
i lleial adhesió a Jordi I I .
Grècia haurà trobat l'home. — A.
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LES INQUIETUDS FRANCESES. — Ludovic Nadeau, del qual és innecessari de recordar en aquestes pàgines la categoria eminent que ocupa
entre els primers periodistes d'Europa, en un article a L'Illustration
llança un clam d'amargura, en constatar la manera com obra l'Alemanya
hitleriana, i com es desenrotllen les conseqüències del seu gest d'ocupar
militarment les terres del Rin, i entre els paràgrafs sadollats de desengany i de dolor que escriu, hi posa els següents, gràvids de contingut,
que expressen una de les rels de la inquietud francesa, o millor es diria,
dels dies presents, àdhuc fora les terres de França.
Diuen a i x i :
«I avui, què és el que veiem? Que catorze anys després del cop d'Estat de Mussolini i tres després del de Hiller, en el domini de l'acció, entre la democràcia xerraire, badoca, bona minyona i confiada, que explica tots els seus sec rets a la plaça pública, que respecta tant com pot els
drets individuals, i la dictadura, silenciosa, conspiradora i sense escrúpols, que sacrifica implacablement l'individu a la conveniència de l'Estat i viu a l'aguait esperant el moment de fer de les seves, la partida no
és, ni pot ésser, igual.
>Quan tol Europa vivia en un règim democràtic, hom podia, amb raó,
pretendre que de tots els règims a escollir, el democràtic era el m é s excel·lent. Hom pot sostenir que en teoria és el de major justícia. P e r ò la
justícia sobre la qual es fonamenta és perillosa aixi que exposa un Estat
que vol obrar a plena llum a les maquinacions d'un altre que està decidit
a moure's amb astúcia i està organitzat en forma que fa de la despreocupació el seu element.
>E1 Dr. Goebels, per ventura, no s'ha vanat en públic que el rearmament d'Alemanya ha estat possible gràcies a una conspiració de silenci
i a la supressió d'aquesta llibertat de premsa que, mentre existeix, fa impossible les maquinacions secretes?
>Quan, en altre temps, h i havia un Parlament a Roma i a Berlín,
quan els diputats hongaresos es barallaven amb altres diputats hongaresos i hom tenia a l'abast de la mirada les diverses assemblees europees, les nostres crisis polítiques tenien menor importància. Però l'Europa dictatorial, disciplinada, domlada, l'Eúropa d'avui, és plena de complots i de maquinacions. I des que viu així, les dissensions dels nostres
partits, les incomptables posicions contradictòries dels uns i dels altres
sobre qualsevol qüestió, l'opinió pública i la successió ràpida dels ministeris, lot revela que en lloc d'haver comprès l'enormitat del perill exterior, ens abandonem als divertiments de les dissensions interiors. i Q u è
signifiquen els inacabables tumults del barri Ualí? Què aquestes desfilades pels carrers de París, obstinades a esgarganiellar-se vociferant la Internacional, al moment en què és de tota evidència que els veïns del
costat fan rinternacionalisme impossible? El liberalisme és, sens dubte,
un progrés de l'esperit humà; però al seu escalf el nostre país s'esmicola
en sectes que es paralitzen mútuament; l'ànima francesa no és m é s que
un bufarul de matisos impalpables, mentre que sota cl règim retrògrad
de la dictadura cap dissidència ni oposició no és admesa i tots els alemanys, amb una impulsió única, van a la una.>—A.

4?2

l A PAÈÀÜLA CHISTIANA

EL CAS TARDIEU. — L'onze vegades ministre i tres president del Consell de ministres de F r a n ç a , M. Tardieu, fa temps que, en articles de
d i a r i , estudis de revistes i llibres, ha publicat treballs per convèncer
els seus conciutadans de la necessitat de reformar algunes rodes de la
maquinària de l'Estat i sobretot la manera de funcionar el Parlament.
Segons ell, l'hegemonia dels diputats sobre el poder executiu fa impossible cap obra de govern fecunda; representa el triomf del verbalisme i permet que un grup d'exaltats, amatents només a les seves conveniències, prengui acords dels quals després el poder executiu queda
responsable , i ha de portar a la pràctica encara que les circumstàncies
el convencin que perjudica el pais.
En aquests escrits ha anat fent una critica aferrissada dels costums
parlamentaris a la francesa i ha anat proposant reformes com que cap
diputat no tingui el dret de proposar acords que imposin despeses si no
manifesta conjuntament de quina partida del pressupost poden ésser
pagades.
Aquestes traves han estat jutjades com molcstoses i intolerables pels
grups d'esquerra i extrema esquerra; la caiguda de M. Doumergue, que
el President de la República va cridar en moment d'angoixa per a França, va ésser deguda al fet que, fins no admetent l'orientació Tardieu,
s'hi va acostar, proposant un programa de reforma de l'Estat ben modest, però que tenia la tendència de fer impossible la disbauxa i l'abús
parlamentari.
Com és sabut, M. Tardieu ha acabat fent pública la resolució que en
les eleccions imminents per a renovar les Cambres franceses no es presentarà diputat, i per a donar a conèixer les raons de la seva actitud ha
començat a publicar uns articles al setmanari parisenc Gringoire (que,
per cert, obstinadament tracta les coses de Catalunya amb no dissimulat
desafecte) en els quals explica per què s'ha decidit a quedar fora de
les Corts.
El seu resum queda concretat en aquest paràgraf: «El poble, salvant
rares excepcions, considera el diputat, que ell ha elegit i reelegirà, com
un pretendent d'ahir i de demà, que espera l'almoina del seu vot. El poble l i refusa la seva consideració. No està segur que, en veritat, el representi, i creu en aquell a q u i ha delegat la representació menys encara que en si mateix. Per a ésser cregut pel poble, la primera condició
és que cl poble sàpiga que no l i d e m a n a r à els seus vots».
Un altre paràgraf acaba de posar de manifest el seu pensament: «Jo
considero el mandat parlamentari — d i u — com una minva de prestigi
en lloc d'una força. Penso que al Parlament manca, alhora, temps i i n dependència política. Que per a éser entès de les masses, que es malfien
dels elegits, és necessari demostrar-los que hom no els vol demanar res.»
En uns altres paràgrafs afegeix: «Les obligacions, esdevingudes professionals, dels diputats, els impideixen d'actuar com cal, de reflexionar
i disposar de temps per a coses serioses...»
L'acritud d'aquest llenguatge, que és més intensa encara en altres
fragments, mostra el fons de desengany que té la seva posició; i no ha
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deixat d'haver-hi qui s'ha adonat que la manca de fe mai ha estat una
bona deu d'inspiració per a regenerar el que sigui.
La critica que està fent del sistema parlamentari, o millor dit, de la
manera com l'enlèn la política francesa, és d'un verisme i d'una realitat
colpidors; al seu costat, però, no es veu clara la solució que proposa.
Els a d i r , no apareix reeixida. Malgrat això, la seva actitud i els escrits
en els quals l'explica, han merescut una atenció poc acostumada à d h u c
fora del país francès, i estan promovent comentaris que, en definitiva,
han d'ésser de profit.
EI Journal de Genève, en un dels que h i dedica, posa aquesta consideració que mereix no ésser oblidada: «La posició que adopta aquest
home que tres vegades diverses ha estat president del Consell, és un senyal del temps. Els parlamentaris que preferiren estrangular el ministeri Doumergue abans que acceptar les ben moderades reformes que
proposava, feren un acte de follia que m é s tard han hagut de reconèixer
a dany seu. El parlamentarisme acabarà morint si no expel·leix els gèrmens de descomposició que minen el seu organisme». En aquesta conclusió està d'acord tothom, si no són els qui han fet de la possessió d'una
acta allò que els francesos gràficament en diuen un guanya-pa.—S. G.

ALTRA VEGADA EL FANTASMA DE LA GUERRA? — Divuit anys després d'acabar la conflagració mundial, torna a sorgir a la inquieta Europa el
fantasma de la guerra, molt més amenaçador que abans, perquè les armes són ara més potents que aleshores. Conferències, organismes internacionals, comitès i comissions, no han arribat enlloc, com no sigui a
embolicar més les coses. La situació internacional actual, que culmina
en la violació del tractat de Locarno per part d'Alemanya, és veritablement complexa, y s'hauran de posar en joc tots els ressorts de la d i plomàcia per evitar que el nostre continent torni a caure en una guerra
les conseqüències de la qual no són previsibles.
En els comentaris que segueixen, el lector podrà fer-se una idea de
la posició en què està situada cada una de les potències interessades,
davant d'aquesta perillosa situació.
La «Kolnische Zeitung», de Colònia, escriu:
«El problema de les relacions franco-alemanyes és cl que dóna la
clau de la solució de la totalitat del problema europeu. Dos pobles que
podrien completar-se meravellosament, viuen, en canvi, costat per costat, en una desconfiança recíproca tan gran, que han topat ja en conflictes, en els quals cada un d'ells, amb un coratge sorprenent, sacrifiquen la joventut de la nació. Ambdós pobles ja no tenen cap necessitat
de donar nous exemples de llur valentia i de llur esperit d'abnegació.
>Però França se subleva, més que cap altre pais, contra el pla de pau
alemany, i faria un gran servei a Europa tota, en canvi, si es decidís a
estrènyer la mà que l'ofereix el Reich.
»Per tant, la responsabilitat de F r a n ç a és enorme, i no es tracta solament de la responsabilitat del seu Govern, sinó de la de tot el poble
francès. Si; en aquest ordre d'idees hem d'afirmar que nombrosos ele-
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menis del poble francès desitgen reconèixer la justicia del punt de vista
alemany, i no demanen més sinó que s'estableixi una pau duradora entre Alemanya i F r a n ç a ; p e r ò en dir això no tenim la intenció d'oposar
la població francesa al seu Govern. Per altra banda, aquesta temptativa
no tindria cap sentit. Però no podem deixar de dir que aquests elements
que sacrificarien de bon grat el punl de vista es'tàtic de F r a n ç a a favor
d'un acostament amb el Reich, lluiten per idees que garanlilzen un millor
esdevenidor per a Europa.
»Per a Alemanya, el problema no ha canviat gaire. Per boca del
F ü h r e r ha fet saber de quina manera pensa organitzar la pau europea
entre les nacions, sobre la igualtat de drets absoluta. Alemanya no solament està disposada a signar pactes de no agressió amb F r a n ç a i Bèlgica per una durada de 25 anys, ans s'ha declarat disposada d'una
manera formal a assumir cl deure d'assistència militar en el cas que
aquesta necessitat resultes de les clàusules de seguretat signades amb els
seus veïns. Més, encara: Alemanya està disposada a tornar a la Societat de Nacions immediatament després de signats els pactes de no agressió que ella proposa, i a prendre, de fet, tots els compromisos que es desprenen del protocol de Ginebra. Altrament d i t . Alemanya s'adherirà en
tal moment al sistema de seguretat col·lectiva dintre del marc de la Societat de Nacions, sistema que França afirma que vol servir amb totes
les seves forces.
»Per tant, si França pensa defensar avui dia la seva actitud reticent
invocant l'argument de la «defensa dels tractats>, nosaltres contestarem
això: i F r a n ç a és d'opinió que no ha de signar cap tractat amb Alemanya, sigui de la forma que sigui, col·lectiva o no? Si és aquesta la seva
opinió, és inútil que ens esforcem, i no cal que assenyalem aci on portarà aquesta actitud.
>Què vo!, doncs F r a n ç a ? Posar en joc la sort d'Europa i , per tant,
la seva pròpia sort, únicament perquè hi ha paràgrafs i capítols que són
bonics? F r a n ç a té la paraula !>
Per la seva banda, el «Sunday Referec», de Londres, deia:
«S'acosta la solució de l'embolic franco-alemany? Per donar-se ben
bé compte de la situació cal recordar que de principis del segle passat
ençà, F r a n ç a ha estat envaïda tres vegades per l'enemic. Cal no oblidar
que això és un pesombre per als francesos, à d h u c després de llur darrera
victòria sobre l'envaïdor.
»França considerà que no estaria en seguretat mentre Alemanya no
estigués lligada. Però per deferència envers els seus aliats acceptà a contracor que la desmililarització de la zona renana servis de prova de les
intencions pacifiques del Reich.
>Si Alemanya vol de debò la pau, la remilitarització de la zona renana
no cal.
»D'altra banda, t l punt de vista alemany sembla raonable: «Volem la
sobirania del nostre propi territori — diu Hitler — i no acceptarem de
deixar de fortificar Renània, fora del cas que França apliqui en el seu
territori una restricció anàloga».
»Aquesta resposta ha d'ésser examinada a la llum de la triple invasió
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de França per Alemanya, només que en cl curs d'un segle. Si F r a n ç a
protesta contra la remilitarització de la zona rcnana, és perquè constitueix per a ella una nova amenaça de mort.
»Cal, doncs, que Alemanya es comprometi a no fortificar la zona renana, que doni garanties eficaces sobre això; que no es decideixi res
abans de l'acceptació d'aquest p r i n c i p i ; que, com a compensació, França accepti de desmiiilaiitzar una zona anàloga, a f i que Alemanya no
pugui negar-se a donar garanties.
>Aquest gest respondria a les legitimes demandes d'Alemanya; finalment podrà saber-se si Hitler és sincer quan només invoca el seu prestigi i nega que tingui cap idea d'agressió.
>En fer aquest gest, que no és perillós, França faria desinflar el globus de Hitler, i en sortiria el gas de la sinceritat... o el de la hipocresia.»
De «La Tribuna», de Roma:
«Torna a parlar-se de «seguretat coUectiva»...
*
»És a d i r : s'oblida que en nom d'aquesta «seguretat col·lectiva», mite
fals i grotesc, inexistent i irrealitzable, s'ha arribat als resultats següents:
>a) A obligar Etiòpia a fer la guerra a fons, en concedir-li la qualitat de pais europeu que ha de demostrar l'eficàcia de l'esmentada seguretat.
*b) A infringir el tractat de Locarno per mitjà de la concentració
naval a la Mediterrània i per la coalició mediterrània anti-italiana, a
canvi de la qual F r a n ç a demanà una contrapartida al continent.
» c ) A donar un nou i greu cop a l'economia europea i mundial, ja
pertorbada, en instituir les més iniqües i absurdes sancions.
>d) A portar la Societat de Nacions a la crisi més greu que hagi
sofert mai.
A destruir aquest minim de solidaritat europea, que era necessària entre els grans països de responsabilitat essencial...
»Dissortadament, sembla que d'ara en avant, la política internacional
es troba davant de l'experiment més perillós, més gràvid de conseqüències; allò que en medicina s'anomena contra-indicació.
»Poden anar parlant altra vegada de la seguretat col·lectiva!»
De «Le National», de Paris, article signat pel diputat Pierre Taittinger:
«Per venjar la humiliació i restablir en tota la seva integritat la
nostra seguretat, hem de fer ús de la força, és a d i r : acabar amb les
tergiversacions de Londres per a exigir per les armes el respecte d'un
tractat? S'admetrà que els homes que tenen la responsabilitat del poder
vacil·len a prendre una decisió tan greu, car corren el risc — i tothom
se'n dóna compte — de desfermar damunt Europa la guerra més terrible
més total, una de les guerres que Charles Maurras anomena «guerres
d'infern». Poc menys de 18 anys després de l'armistici, quan tota la
generació dels combatents guarda encara en la seva memòria i en la
seva carn el record dels anys tràgics, decisions com aquesta fan vacil·lar
els més resolts, especialment en un pais on l'opinió pública està profundament dividida, on la propaganda anti-nacional feta a l'escola per
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boca dels mateixos mestres ha causal estralls profunds en l'esperit de les
joves generacions.
>Heus aci per què — tenint en compte tols aquests elements contradictoris, interessats a la vegada en l'honor i la seguretat del nostre pais,
interessats també en la pau de les nostres llars i la vida dels nostres
fills — crec que cal acabar una vegada per sempre amb l'amenaça alemanya, t s a d i r : reforçar al màxim la nostra seguretat, preparar una
força ofensiva capaç de fer-la reflexionar, i quan tot això estigui fet,
aleshores d i r - l i : ara posem les nostres cartes damunt la taula, de poble
a poble, sota l'espantosa perspectiva d'una nova lluita a mort i de noves
hecatombes. Què voleu, vosaltres? Nosaltres, ja ho hem dit.
»Penso que d'aquest xoc brutal, p e r ò lleial i decisiu, de les proposicions concretes, tenint en compte que els països es necessiten uns als
altres i les necessitats vitals de cada pais, seria possible de trobar un
«modus vivendi» que ens assegurés una pau duradora, garantitzada per
la força.
»Qaan veiem quina mena de garanties ens aporten els tractats més
solemnes, i el poc interès de les potències que h i són compromeses, a
fer-los respectar, hom té el dret de pensar que val més que cadascú es
faci el llit.»
De L'«Universul>, de Bucarest:
t A partir del moment en q u è les tropes alemanyes ocuparen la zona
desinilitarilzada de Renània, hem anat donant la veu d'alarma, i hem
insistit sobre el fet que la violació dels tractats per part d'Alemanya trob a r à imitadors segurament, per poc que les grans potències vaciUin en
la ràpida aplicació de les sancions previstes per la Societat de Nacions.
»Ara ha vingut Àustria a confirmar-nos com eren de justificats els
nostres temors. Però aquesta vegada, la Petita Entesa té el deure de demostrar, amb una actitud ferma, que no tolera la política dels fets consumats.
>Ja ha passat la temporada dels discursos i de les protestes platòniques. Davant de l'actitud agressiva dels revisionistes, cal prendre mesures militars immediates i enèrgiques, precisament per salvar la idea
de la pau i demostrar als agitadors que tota provocació t i n d r à una resposta automàtica.
»Pel que es refereix a Romania, el Govern ha de prendre les mesures
de rigor, a f i d'estar disposat en tol moment, per fer entendre la raó als
opressors de les antigues poblacions de la monarquia austro-hongaresa.
La nostra convicció és que caldria una c o n c e n t r a c i ó de tropes, preludi
d'una eventual mobilització.
»La Petita Entesa — ho repetim — no ha d'esperar de veure's situada
davant d'un nou fet consumat.*
El precedent comentari té i m p o r t à n c i a veritable, p e r q u è representa
el criteri de lots els països que integren la Petita Entesa, que amb Rússia, F r a n ç a , Bèlgica i eventualment Anglaterra constitueixen la forçà
oposada a Alemanya. — L. J.
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LA LLUITA CONTRA LA CRISI. — Suïssa, com tants altres països, està sofrint les conseqüències de la crisi que s'ha anat desfermant després de
la guerra europea, i la sent amb especial intensitat perquè, per la seva
geografia, es veu privada de recursos possibles en altres terres, i la seva
font principal d'ingressos, que és el turisme, ha quedat destruïda.
Se l i han presentat, per aquesta causa, els problemes inherents a
aquesta mena de situacions; i l'esgratinyadura de malestar que altre
temps no coneixia, h i ha motivat projectes i mesures de govern, iniciatives particulars, i fins i tot moviments populars encaminats a trobar-hi
solució.
Leopold Boissier ha escrit uns mots de comentari a la situació, que
el Journal de Genève ha inserit en el lloc preferent de primera pàgina
i han tingut un ressò remarcable, perquè realment resulten de gran
actualitat i no pas a Suïssa solament.
Els seus principals paràgrafs, que hom farà bé de llegir substituint
la part anecdòtica, diuen a i x i :
«Gràcies a Déu, no manquen bons cristians que proposen remeis als
mals que està sofrint Suïssa. Uns exalcen els efectes de la desvaloritzacip de la moneda i altres ens inviten a abandonar el patró-or. Mentrestant, a Berna, les Cambres, dòcils a les suggerències del Consell federal,
voten noves subvencions i noves traves al comerç i a la indústria, que
acabaran per evaporar els estalvis del pais.
>Poc a poc, el poble suis va perdent la confiança. Potser vindrà un
dia que, tornant sobre si, es d i r à a si mateix que el malestar econòmic
que sofreix no pot ésser guarit sols amb remeis d'ordre financer i econòmic. Aquesta constatació, que alguns trobaran paradoxal, ha estat ja
feta per altres pobles que, havent passat per una crisi tan greu com la
nostra, n'han sortit vencedors.
>Fixcm-nos, per exemple, en els Estats escandinaus. Des dc fa bastants anys. llurs governs, siguin burgesos o socialistes, han fet llargs i
patents esforços per a donar consciència a totes les classes socials de
la grandesa i les possibilitats de llur pàtria. Han insistit a honorar la
seva història, el seu folklore, la contribució que han aportat a la literatura i les belles arts. Han ressuscitat els abillatges nacionals i han posat
en valor les magnificències del pais, les que són obra de la naturalesa
i les bastides per mà de l'home. Tot sense caure en cap ridícul xovinisme.
>Aixi. a Dinamarca, a Noruega, a Suècia i a Finlàndia, els ciutadans
s'han sentit més ells i han estret els lligams que els uneixen els uns amb
els altres. La p à t r i a , esdevinguda vibrant, els ha unit. Quan han vingut
els temps difícils, tots han acceptat els sacrificis comuns, no sols perquè
tenien fe en l'esdevenidor, sinó perquè veien que l'Estat es sentia identificat amb la nació.
»Podem d i r que aquí passi el mateix? L'Estat, és a d i r , les autoritats
i els serveis públics que en depenen, són una cosa, i la p à t r i a , realitat
terrestre però també afectiva, n'és una altra. Entre les dues apareix un
divorci. Els organismes són absorbits per la tasca de redistribuir les r i queses del pais, l'Estat ignora o negligeix les valors essencials que aju-
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daricn al redreçamcnl. Entre aquestes valors, la més amenaçada és la
cèl·lula indispensable en la qual s'ha format l'ànima del poble i que ens
ha sostingut secularment: el Cantó.
»Estem sofrint un «intercantonalismc» que tendeix a desflgurar-nos
i dessagna greument Ics nostres forces. Al nord de Suïssa, dos mitjos
cantons han decidit fusionar-se després d'un escrutini en cl qual els
electors autòctons han estat derrotats per aquells que, pervinguts de
fora, no tenien competència per a pronunciar-se amb lot coneixement
de causa (1). A l'altre extrem del pais, a Ginebra, regna un funcionari
de correus provinent del cantó de Vand. Ignora totes les tradicions i
totes les forces latents de la ciutat...
»Si, doncs, volem revifar les forces nacionals, cal anar-les a cercar
on són, és a dir, en els nostres Cantons. No es tracta de foragitar de la
política els nou vinguts, sinó d'exigir-los una iniciació adient. La p r i mera cosa que s'ha de fer és fer fruitar el capital de valors morals que
a cada Cantó són propis. D'aquesta manera, la vida pública tindrà major rendiment. Llavors la pàtria fortificada per la solidaritat dels seus
lills tindrà forces per a ésser generosa, es podrà identificar amb l'Estat
i donar-li la vigoria i l'autoritat que l i manquen.» — A.
LA IMPORTÀNCIA ESTRATÈGICA DE RENÀNIA.—El comunista alemany
Rudolf Haus publica al «Kranaia Zvezda», de Moscou, un extens estudi
sobre Renàuia, del qual són els següents fragments:
«La literatura militar alemanya ha mantingut sempre que la vora esquerra del Rin és imprescindible a Alemanya per a crear les condicions
indispensables encaminades a crear un atac contra França. Dominar la
zona renana és dominar França fins el Marne
»Klausewitz, en la seva obra «L'ofensiva de 1914 contra França»,
posa ben de relleu la importància estratègica del Rin, i especialment
de la seva vora esquerra. Parlant de la posició dels exèrcits francesos
després de la batalla de Leipzig, d i u :
«L'exèrcit francès estava derrotat, i no podia pensar a defensar ni el
Rin ni el Mosa n i els Vosgues ni les muntanyoles renanes.»
»I per què? Perquè la seva vora esquerra del Rin estava en mans
dels aliats, de la mateixa manera que en l'actualitat està en mans del
Rin.
»Quiii era, aleshores, el pla d'acció militar contra F r a n ç a ?
»Klausewitz indicava que la primera tasca havia d'ésser un avançament en tres grans columnes sobre Luxemburg, Metz i Nancy, respectivament. Si l'enemic aconseguís ocupar amb les seves forces principals la
carretera de Metz a Paris, hauria calgut que els alemanys es concentressin prop de Verdun i de Chàlons.
»La linia Maginot ha modificat aquesta situació. Però del punt de
vista estratègic, la importància de la zona renana no ha canviat.
(1) Es refereix a Basilea-ciutat i Basilea-campinya. Fa poc foren cridats els
seus habitants a votar la fusió o l'estatu quo; són Cantons situats a la frontera
d'Alemanya, envaïts per gents immigrades i els vots dels forasters per una petita
majoria varen derrotar els del pais.
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»Parlant del Rin, el mariscal Mollke escrivia això en el seu llibre
«La gueira franco-prussiana»:
«La nostra tasca consistia a cercar les forces principals de l'enemic
i atacar ies tan aviat com hi fossin a prop. Kl cap de l'Estat Major (és
a d i r : el propi Moltke) havia elaborat un pla, aprovat pel rei, que preveia l'ocupació militar de la capital enemiga.»
»Mollke havia escollit per a la concentració de les seves forces p r i n cipals, la vora esquerra del Rin, la provincià de Renània i el Palatinat.
En el seu llibre posa de relleu que d'aquesta manera ocupava una posició molt forta, perquè les tropes alemanyes ocupaven tot el Rin, i podien coutenir de la manera que calgués tota l'ofensiva francesa.
»Aquest pla de Moltke continua tenint validesa avui dia per als estrategues alemanys. Ha pogut topar amb detractors, p e r ò l'experiència
de la Gran Guerra demostra que Mollke tenia raó.
»I heus aci el que escrivia Schlieffen el 1905:
«Caldrà atacar l'ala esquerra francesa, a fi de rebutjar-la vers el
Jura i vers Suïssa. L'exèrcit francès haurà d'ésser aniquilat. Aquesta
operació demanarà la creació d'una ala dreta moll forta, que obligui
l'enemic a recular (Gròner, «El testament del comte von Schlieffen»,
1927).
»Realitzant aquest pla, l'any 1914, els exèrcits alemanys feren irrupció a Bèlgica, venint de la zona renana, tal com havia predit Klausewitz, i la batalla decisiva es lliurà no lluny de Paris. La importància
estratègica de Renània resta, doncs, a bastament provada per la història.
»Les condicions no són ara ben iguals, car les fronteres belga i francesa estan sòlidament fortificades. Només resta Holanda, que no té fortificacions, i per Holanda precisament podrien penetrar els exèrcits alemanys a Bèlgica i França. També Suïssa està defensada feblement, i les
tropes alemanyes podrien intentar de prendre aquest camí per a entrar
a França.
»És molt possible que els generals alemanys de l'escola de Klausewilz, Moltke i Schlieffen elaborin plans d'invasió que prevegin la violació d'Holanda i de Suïssa. Tal és el cas del pla de von Epp. que és, d i gui's el que es vulgui, una cosa real i concreta.
»Klause'witz, Moltke i Schlieffen continuen essent considerats encara
com mestre? de l'art militar alemany. Ningú millor que ells per donar-se
compte, de la importància estratègica de Renània. Els darrers esdeveniments els demostren massa que la importància militar de Renània no
ha estat oblidada ni ha passat de m o d a » . — L . J.

LA REMILITARITZACIÓ D'AUSTRIA. — El «Wiener Tag», de Viena, explica
d'aquesta manera la remilitarització d'Àustria:
«El Govern federal d'Àustria es nega de la manera més formal a imitar l'exemple de certs països estrangers. Està fermament persuadit que
el dret no pot ésser substiluït per la violència en les relacions internacionals, í a més, proclama la seva adhesió al respecte tradicional que
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Àustria ha tingut als tractats, però tampoc no deixa d'estar convençut
que és a Àustria mateixa a qui correspon d'assegurar la seva pròpia seguretat, especialment quan aquesta té necessitat d'ésser enèrgicament defensada, en interès de l'existència nacional d'Àustria. Segons expressió
del cap del Govern federal, cal vetllar per l'honor d'Àustria. De fa anys,
el nostre pais sosté una lluita defensiva contra certes forces interiors i
exteriors, dirigides contra la independència i la sobirania de la nostra
pàtria. Amb això defensa un dels fonaments més importants de la pau
europea.
>Cal vetllar perquè aquest baluard no pugui ésser envaït pels enemics
d'Àustria i de la pau.
>L'obligació del servei públic va destinada a elevar el nivell de la
consciència nacional del poble austríac. Per altra banda, el nostre Govern s'esforça contínuament a millorar les seves relacions amb els països
veïns. L'extensió recent dels protocols de Roma, aixi com la conclusió
del tractat de comerç austro-txecoslovac, constitueixen un eloqüent testimoni de lr bona fe que anima el nostre Govern en el terreny de les
relacions internacionals». — L . J.

PREGUEM PELS SOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem en el Crisi una oració
per l'ànima dels subscriptors Srs. Lluis Ferrer-Vidal i Soler,
Ricard Viera de Valls i Joan Barot i Puig, pare del subscriptor Mn. Eduard Barot, els quals ens han precedit en el
senyal de la fe i dormen el son de la pau. Cada mes, LA
PARAULA CRISTIANA fa dir una misa en sufragi dels seus
difunts amics i afavoridors i de llurs prop-parents.

