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PÒRTIC
É s amb una forta emoció i amb un pregon sentit de responsabilitat que comencem a fer sentir la nostra paraula, aspirant a
>ésser paraula cristiana, en mig del cor, cada jorn més divers i
arremorat, de la cultura catalana.
Menats per un daler de perfecció moral, venim a exercir un
apostolat d'espiritualització dins aquest poble català, tan acarat
per tota mena d'afanys i tan distret, moltes vegades, d'allò que, tot
am b tot, és la primera de les necessitats: la puresa moral i religiosa.
Qualsevol que sigui la destinació d'un poble o la missió d'un home,
qualsevol que sigui la seva capacitat d'abstenció, aquesta és una
cosa de la qual no podrà mai passar-se, però molt menys podria passar-se'n un poble com el nostre, de tan nobles ambicions, de tan
exacerbada sensibilitat, de possibilitats civils i culturals tan prometedores.
E n aquest poble s'és parlat ja de tol. Totes les regions de la
cultura i de l'activitat han estat més 0 menys explorades. Tota art
i tota ciència hi ha tingut el seu centre, la seva publicació, o el seu
mecenes. Vint-i-cinc anys, però, de no parlar gaire de Religió, perquè ens dividiria, ja quasi han donat entenent a la gent nostra
que la Religió és una cosa domèstica, sense veu ni vot en els grans
Problemes socials i polítics.
Això que podia ésser justificat quan érem u n partit, ja no ho és
avui que som un poble. L'esperit pairal ha anal prenent corporeïtat a través de totes les capes socials del país català, i ja tothom,
qrui més qui menys, se sent endut per la correntia ètnica. Ara,
doncs, ja podem parlar de Religió sense por de dividir-nos.
Altrament, quina tolerància seria aquella que en un poble adult
imposés el silenci com a condició de mutual respecte?
Tolerem-nos personalment tal com som i obrant cadascú d'acord
amb el seu esperit, i la tolerància tomarà de passiva en activa,
única digna d'ésser admesa en els pobles civils.

LA

PARAULA

CRISTIANA

Creiem que aquesta nova passa de la soóietat catalana és d'absoluta necessitat. L a llei íntima que ha presidit tota la nostra Renaixença ha estat la del retorn als propis principis, única font de
renovellament per a tot ésser. E n llenguatge, en art, en literatura,
en àiència, anem sentint cada dia un xic la delícia de retrobar-nos.
Darrerament s'és preconitzada la necessitat de remuntar-nos a l'estudi dels clàssics grecs i llatins, primeres deus històriques on la
cultura nostra, com la de tots els pobles civils, teriia encara la
frescor de l'aigua naixent. Això mateix és el que ens cal fer en
les performances religioses del nostre temperament terral. Catalunya és cristiana de naixença. Fou el cristianisme romà qui modelà el seu esperit i ha estat sempre ell qui ha informat amb ses
creences i sa moral excelsa el nostre temperament col·lectiu. Les
poques excepcions que hi ha hagut—darrerament augmentades com
en tots els pobles moderns — han d'ésser atribuïdes a aquell marge
que la Naturalesa, sempre rica, deixa a les varietats individuals.
Augmentar aquesta influència del Cristianisme en el nostre tarannà individual i collectiu: heus aquí el nostre propòsit. Factors
estranys, asprors de lluita, defectes propis, l'han afeblida en les
darreres dècades. U n llarg silenci que responia a un criteri de
prudència, però que ja comença a esdevenir endarrerit, ajudava a
aquest enervament de l'esperit religiós. Unes dècades més d'abstenció, i en aquesta Catalunya nostra el Catolicisme no hauria estat més
que un record abocat a l'oblit.
Una reconquesta endins és, doncs, el que volem fer. Per anarhi avençant, tractarem en aquestes planes de totes les qüestions,
de qualsevol ordre que siguin, que es vagin plantejant a Catalunya,
mirant-les sempre sota el punt de vista cristià. Aspirem a dir sobre cadascuna la paraula cristiana, aquella paraula, ço és, que hi
diria el Crist, la que en casos parallels hi ha dit, en nom seu, l'Església, i amb el mateix to de cordialitat amb què el Mestre la
diria.
Voldríem desvetllar en tothom l'aspiració a la puresa, car l'aspiradó sincera j a és m i g camí de l'assoliment. Voldríem dir al
ric l'ús que ha de fer de les riqueses — que no l i han estat donades
en domini absolut—i al pobre la manera cristiana de defensar els
seus drets i complir els seus deures. Voldríem dir a l'intel·lectual
la veritable valor de la ciència, a l'artista la nobilíssima missió de
l'art, al patriota l'austeritat amb què ha de servir a la Pàtria i a
l'artesà la devoció quasi religiosa amb què ha d'executar la seva
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obra. Voldríem provocar en tots els estaments una fecunda emulació de noblesa moral que faci de la Catalunya de l'esdevenidor
un verger d'heroismes.
No desconeixem els esforços que d'altres han fet i fan en aquest
mateix sentit o en sentits paral·lels. Respectem i acatem en primer
lloc les autoritats eclesiàstiques des del Summe Pontífex de Roma
fins als darrers graons de la jerarquia, a les quals retem el testimoni més sincer de disciplina i obediència. Apreciem en la seva
gran valor les tasques evangelitzadores que fan a Catalunya els apòstols del ressorgiment litúrgic amb llur esplèndida revista Vida Cristiana amb la qual ens lliguen llaços de col·laboració i d'amistat;
les ordres religioses amb llurs missions morals i culturals, com la
magnífica revista Estudis Franciscans ; el Foment de Pietat Catalana amb el seu davassall de publicacions piadoses que tant ha
contribuït a purificar la pietat personal i parroquial de Catalunya;
la Lliga Espiritual de N . D . de Montserrat, tan benemèrita de la
Religió i de la Pàtria per a la bella fusió que ha sabut fer de l'esperit terral i el més pur Cristianisme, i les innombrables institucions
d'ensenyament, de beneficència i de propaganda que han anat mantenint el caliu religiós en el nostre poble.
Nombre d'altres institucions catalanes mereixen també la nostra
salutació respectuosa. Rebi-la tota la premsa catalana, sobretot la
premsa consagrada a rams de cultura com la Revista Jurídica de
Catalunya, La Revista, i la Revista de Catalunya. Amb totes vç,
lem establir un corrent de germanor cristiana i catalana. No volem
n i competències, n i polèmiques agres. Una extensa i entranyable
abraçada de germanor i de pau, mai renyida amb la confessió i defensa de la pròpia fe, cal que ajunti tots els que treballem per Catalunya, que només així podrà ésser tan plena i tan forta com la
desitgen els nostres ensomnis i la demanen a Déu les nostres pregàries.

L'egoisme en la Moral Cristiana
A partir de Manuel Kant, tots els partidaris de la Moral independent es fan un honor de proclamar llur desinterès, contraposant-lo al que ells anomenen egoisme de la Moral cristiana. Els
cristians, diuen, observen la llei moral en vistes al premi etern ;
nosaltres, els indepedents, proclamem i complim la llei per la llei,
la moral per la moral, sense mires a cap goig d'ultratomba que
vingui a enterbolir la puresa nitidíssima de la nostra idea del
deure. No seria estrany que el lector recordés alguna expressió
antieudemonística, sentida o llegida en algun dels nostres heterodoxos. No fa gaire que en un diari popular de Catalunya es féu una
temorega invocació a la moral independent que ja llavors i en el
mateix diari fou brillantment contestada.
Kant, home profundament religiós, no gosà encara a suprimir
la sanció eterna de la Llei, però la desarticulà talment de l'arbre
de la moral, que aviat morí dessecada. Què podria ésser la sanció
d'una llei no davallant de la voluntat del Legislador (en la moral
autònoma kantiana el Legislador és la raó humana), sinó de la necessitat de la convergència final entre el Deure acomplert i la Benaurança, ço que reclama un Déu, un premi i un càstig? Premis i
càstigs assignats per Déu a una Llei moral que ell no ha donat, que
s'ha donat l'home mateix, caigueren aviat, junt amb la mateixa
idea de Déu, en les construccions morals a què donà naixença la
filosofia kantiana.
L a moral de la Solidaritat de Secrétan, la moral estètica de Rusk i n i Ravaisson, la moral de la pietat i simpatia de Tolstoi i Desjardins, la moral de l'honor de Vigny, la moral independent del
Deure de M . Guyau, el pragmatisme nordamericà, tota altra teoria
moral que hagi brollat de la deu emmetzinada de Kant ha arreconat
entre les il·lusions metafísiques de l'Edat Mitja els premis i càstigs
eterns del Cristianisme. I aquest menyspreu a l'amor d'un Déu
remunerador i a la temor d'un Déu vindicador es revesteix d'unes
draperies de generositat pròpies a enlluernar qui no s'afanyés a
analitzar el que sota elles s'amaga.
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És egoista la Moral cristiana quan fa esperar un premi i fa témer un càstig? É s altruista quan preceptua l'amor al proïsme, el
perdó de les injúries, la pràctica de les obres de misericòrdia ? Amb
aquesta doble pregunta ja resta contestat que la Moral cristiana és
ensems egoista i altruista, és aquella cobdiciada conciliació entre
l'egoisme i l'altruisme que endebades recercaren Comte, Littré i
Taine a la llum de la filosofia positivista, Stuart M i l l i Hebert
Spencer a la de l'evolucionista, Fouillée a la de les seves Ideesforces.

Hom juga molt subtilment amb el concepte d'egoisme. Els mateixos que no en sospiten la tara en la declaració d'independència
de l'home respecte de Déu, creuen ofesa llur delicadesa moral quan
veuen un màrtir escampant la sang per no negar el seu Déu, tot
esperant de posseir-lo en premi del seu sacrifici. Sense anàlisi ni
distinció, condemnen tot mòbil de perfeccionament propi en el compliment de la llei moral, tota aspiració a la benaurança pròpia de
l'home, llevant així a la Llei no solament tot estímul, sinó fins tota
raó d'ésser.
N i egoisme, ni altruisme no poden ésser els suprems principis
de la Llei moral. N i tot egoisme és blasmable, ni tot altruisme és
lloable. Àdhuc podríem dir que, projectant l'ordre moral al regne
dels fins, l'egoisme preval sobre l'altruisme, car llavors egoisme no
és sinó consecució d'aquell estat definitiu de perfecció a què espontàniament aspira la naturalesa humana, les rutes del qual han estat
assenyalades pels dictats del Deure.
E l suprem principi de la Moral és, en abstracte, el Bé, tant si
ens delecta com si ens repugna, i en concret l'Essència divina, suprema realització de tot bé, en quant és imitable per nosaltres. Aquesta imitació de Déu en l'ordre constitutiu dels éssers és llur perfecció entitativa, en l'ordre directiu és llur perfecció moral (si es
tracta, com aquí, d'éssers dotats de llibertat), formulada per la I n tel·ligència divina, decretada per la divina Voluntat en forma de
Llei eterna, i promulgada per la consciència humana en forma de
Llei natural.
Hem dit, i no ens en desdiem, que aquest és el suprem principi
de la moral, ttant si ens delecta com si ens repugna», però cal que
ens afanyem a aclarir-ho, afegint que, si durant el temps del nostre
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treball per l'assoliment de la perfecció pròpia pot haver-hi conflicte
entre el Deure i el Benestar, aquest conflicte és impossible un pic
s'és aconseguida la perfecció definitiva de cada home. Bona lògica
obliga també a deduir que en cas de fallida en la consecució de la
perfecció pròpia, la incompatibilitat ha d'ésser igual, però inversa :
llavors els incompatibles són el Fracàs i la Benaurança. Fou mogut per aquesta exigència de la justícia immanent, quasi diríem
biològica, que Kant posà com a coronament de la Crítica de la Raó
pràctica aquell Déu i aquelles sancions eternes que havien restat
incognoscibles en la Crítica de la Raó pura.
Que el lligam moral ha de venir de Déu, si no ho provava la
Filosofia, ho provaria la Història. A desgrat de la bona fe de tots
els qui s'han escarrassat a excogitar morals independents, a desgrat
de la rectitud moral dels primers que en feren la troballa, l'amoralisme dels qui des de petits s'hi han educat és un fet que fereix
cada dia els nostres ulls i eixorda les nostres orelles, prova evident
que la rectitud moral dels innovadors no provenia de les idees noves,
sinó de la formació cristiana que reberen en llur infantesa. Escolteu
un mot sincer de Renan : «C'est souvent à ces formules (les fórmules morals de l'Evangeli) que nous devons le reste de notre vertu.
Nous vivons d'une ombre, du parfum d'un vase vide ; après nous,
on vivra de l'ombre d'une ombre. Je crains, par moments, que ce
soit un peu léger.» (i)
I verament, fora de Déu, qui podria lligar la meva consciència?
Si fos la meva raó mateixa, la meva raó podria igualment deslligar-la. Si fos la d'un altre home, savi, honest, tant que vulgueu,
amb quin dret, ni el de la força, podria reduir-me a la més inhumana de les esclavituds, a l'esclavitud de la consciència? La col·lectivitat, dieu? L a societat, la solidaritat, la convivència, etc, e t c ?
És que l i voleu sacrificar els drets de l'home, fent de la societat fi
de l'individu? I encara, la societat podrà regular per coacció els
meus actes socials, externs, mai les decisions de la meva llibertat
íntima, la meva tria d'amors i ideals. Amor imposada, trista amor!
Bé deia un amic : «Si algun home es vol imposar a la meva
consciència, m'hi faré a cops de puny». I un altre, amb més aciençat estil : allna ètica no fonamentada en idees d'eternitat no pot
tenir mai més que una valor convencional i passatgera». (2)
Però Déu, cimal de la Racionalitat, Intel·ligència infinita, no
(1)

E. Renan, Dlscours d'Acadimte; pour la riccption de M. Cherbuliez.

(2) R. Rucabado, La Idea d B l e r n l t a t en feducació moral, pà g. 9.
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podria imposar-me una llei capriciosa, aquella lïei kantiana que
declara les accions bones o males sense raó ni finalitat prèvia, aquella llei dels sentimentalistes tolstoians que ens fa amar per amar,
sense més motivació ni objectiu. Déu no té necessitat de construir
cap filosofia fideista, ni sentimentalista ; quan mana, mana per un
fi, i per un fi òptim, digne d ' E l l : per E l l mateix. Heus aquí el
gran Egoisme Diví, del qual davalla l'egoisme legítim de l'home.
Déu ordena totes les creatures a sí mateix, a la seva pròpia glòria,
tota motivació distinta d ' E l l essent indigna d'EU i radicalment incapaç de moure'l.
Totes les coses brillen de la glòria de Déu, totes ressonen de la
seva lloança. Però cal tenir ulls i orelles per percebre-ho. É s en
l'home que aquesta transcendental i sobirana finalitat de l'Univers
arriba a l'estat de consciència. E l l és l'òrgan d'expressió de tots
els éssers, inconscients reflectors d'una claror suprema. Voler-se
inserir lliurement en aquest corrent universal d'amor i lloança al
Creador és ajudar a complir la finalitat de l'Univers, és complir,
ensems, la finalitat pròpia.
D'aquest contacte amb la llum divina, principi fontal de tot
ésser i de tota perfecció, totes les coses, i l'home més que cap, en
surten ennoblides. Heus aquí com el gran Egoisme Diví és l'arrel
del gran Altruisme diví. No menys gran l'un que l'altre. Les
creatures no donen res a Déu, car la mateixa glòria divina per la
qual són creades, no la fan, la manifesten. Qui pot fer la glòria
d'altri, si abans aquest no se l'ha feta? I altrament, què podria
afegir a la Summa Perfecció la imperfecció contingent i limitada?
És per la seva glòria, doncs, que Déu ha creat les coses existents,
però és perquè amb l'esclat de la seva glòria s'ennobleixin i atenyin
la destinació més alta a què mai haurien pogut aspirar.
Ara, doncs, quina puresa moral és aquesta que acusa l'home d'adelitar-se a aconseguir aquest fi? Sou impurs, ens diuen, perquè
voleu ésser feliços ! Examinem aquesta pretesa impuritat.
Si Déu hagués desvinculat del fi de l'Univers la benaurança de
l'home, si desentenent-se de la sort d'aquest, l'hagués engegat dintre el moviment universal que conspira a la glòria divina, fent coincidir aquesta glòria de Déu amb la malaurança de l'home, aquell
Egoisme diví de què parlàvem no hauria estat igualat per l ' A l truisme també diví que hi vèiem, i per tant, no hauria estat diví,
totes les perfeccions essent en Déu igualment infinites. Llavors,
a ésser això possible, o Déu no hauria posat en el cor de l'home
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aquesta aspiració immortal a la felicitat pròpia, o no hauria fet possible la seva satisfacció. Llavors Déu, infinitament amable en sí,
no hauria estat amable per l'home, no essent bé de l'home. Llavors, en un mot, n i Déu seria Déu, n i l'home seria home. Igualment
absurd fóra un Déu que es desentengués de les seves creatures que
un home que no s'adelités en la contemplació de la Veritat i la
Bellesa divines, baldament fos per mig del reflex que les creatures
i la seva mateixa natura l i en mostren.
Si, per contra, voluntat ha estat de Déu que el nostre fi sigui
altruista (car és per la glòria d ' A l t r i que som nats), i la manera
d'acomplir-lo sigui egoista (lloança de Déu consegüent a la seva
contemplació beatificant), fent així un bellíssim joc de contrast amb
la Natura de Déu que es proposa un fi egoista atenyedor per mitjans
altruistes, el nostre egoisme i el nostre altruisme són justificats
per l'Egoisme i l'Altruisme inversos del Creador, suprema Norma
de puritat moral. Déu ha santificat l'egoisme.
Això és, altrament, llei universal. Tots els éssers capaços de
felicitat sols l'atenyen quan compleixen amb fidelitat les exigències
innates de llur naturalesa. Cada ésser vivent té unes exigències
vitals determinades, el conjunt de les quals, sempre harmònic, constitueix la seva llei. Cada planta, cada animal, el mateix cos humà,
demanen una temperatura determinada per un màxim i un mínim
per al benestar i un màxim i un mínim per a l'existència, un ambient adequat a la respiració, uns aliments propis a nodrir les seves
reaccions biològiques. Quant més fidelment s'acompliran aquestes condicions, més feliç serà l'ésser dintre sa respectiva esfera.
E l nostre cos quan respira aire pur, injecta aliments sans, viu en
una temperatura mitja, fa l'exercici adequat, etc, frueix d'aquell
benestar propi seu que anomenem salut. É s egoisme aspirar a
aquesta salut? Quan el moralista independent, que s'escandalitza
de la nostra aspiració a la felicitat eterna, tria curosament els aliments més sanitosos i el clima d'estiueig més confortable, creu cometre un delicte d'egoisme? Més fàcil fóra l'egoisme en aquest
cas, que no pas en el de l'aspiració al cel dels cristians, atmosfera
pròpia de l'ànima elevada al sobrenatural, terra dels vivents on es
troba aquell aliment únic de l'esperit : la Veritat i la Bellesa infinites, delícia suprema de la vida, de la qual són llunyanes anticipacions els alts fruïments que ens proporcionen les veritats i les belleses jussanes.
Car també l'ànima reclama satisfacció a unes exigències biolò-
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giques (si és permesa la paraula en la vida de l'esperit), sense la
qual no pot ésser feliç i amb la qual no pot no ésser-ho. Ben entès, però, que aquesta felicitat més que l'èxit de l'esforç dictat per
una aspiració capriciosa, és el resultat gairebé automàtic de la fidelitat a la llei pròpia. Si aquesta fidelitat a la llei íntima que condiciona el nostre ésser (en darrer anàlisi fidelitat al mateix ésser) és
egoisme, no h i haurà altra fórmula altruista que el suïcidi. No
costaria gaire d'arribar de la moral independent de Déu al pessimisme de Schopenhauer i Hartmaun.
Ara, la llei pròpia de l'esperit humà, el conjunt de cànons que
li senyalen el grau màxim i mínim de temperatura, i la sanitat dels
aliments i l'ambient propi de la seva respiració normal, és la Llei
Moral. Com el peix és feliç a l'aigua, i l'ocell a l'aire, l'esperit
humà és feliç dins l'ambient del Deure. Felicitat adient a la seva
situació ; relativa, per tant, en aquesta vida, absoluta en l'altra.
Felicitat, altrament, espontània, natural, gairebé fisiològica, no provocada per cap desig afal-lerat de cosa extemporània. Renunciar
a aquesta felicitat seria renunciar a la moral. Seria, a més, una
monstruosa ingratitud envers Déu, a qui ha plagut de fer coincidir
la nostra benaurança amb el compliment del nostre deure.
Procedint en ordre invers, demostraríem igualment que no caldria una sentència positiva de Déu perquè caigués en malaurança
aquell qui voluntàriament es col·loca fora de les condicions vitals
del seu ésser. La tortura del peix fora de l'aigua, o de l'ocell qui
s'ofega és una vivíssima imatge de l'esperit damnat. E l pecat és
la metzina de l'esperit. Tortures d'emmetzinament, d'ofec, de foc
encès a les sangs són conseqüències naturals, espontànies, fisiològiques del pecat. Mentre som en camí, tenim a punt la contrametzina i la senda que mena al medi propi és sempre oberta. En
arribar a terme, el fracàs esdevé definitiu : la immortalitat de l'ànima comporta la immortalitat de la dolor.
L a temor del fracàs personal no ha estat mai cregut cap mostra
d'esperit egoista. Qui això cregués no tindria dret a censurar els
insensats que exposen la salut, la vida, el pervindre temporal per
qualsevol dèria passatgera.

No creguéssiu pas ara, benvolgut lector, que tot desig sigui bo
i tota aspiració santa. En el daler per la benaurança eterna, en
l'enllaminiment pels gustos de l'esperit, hi cap l'egoisme. En la
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seva objecció, els partidaris de la moral independent tenen raó,
com tothom, alguna vegada.
Qui complís la llei moral exclusivament per conquerir el cel i
evitar l'infern, sense cap motiu d'honrament de Déu i disposat a
ofendre'l, si d'aquesta ofensa l i pervingués més avantatge, cometria
el més greu pecat d'egoisme, no menys greu que el pecat de desagraïment i supèrbia d'aquells que menyspreen la recompensa divina com indigna d'un home d'esperit elevat i altruista, de qui compleix el deure pel deure. Són dos extrems igualment damnables.
Aplicant la doctrina exposada sobre el fi de la Creació, la motivació íntima del compliment del deure no ha d'ésser ni la recompensa — mercenarisme moral — n i el deure mateix, que no és fi,
sinó mitjà per assolir-lo. É s el compliment de la voluntat de Déu
que ha ordenat tota cosa a la seva glòria. Si l'assoliment d'aquest
fi coincideix tot naturalment amb la plena satisfacció del nostre
desig de felicitat, cosa avinent serà que, secundant la disposició de
Déu, èns servim d'aquesta esperança com d'un nou al·licient per complir el deure i sentim grat a Déu d'aquesta harmonia per E l l entre
la seva glòria i la nostra felicitat establerta.
Cinc graus d'intenció assenyalen els teòlegs en aquesta mútua
relació entre el deure i el premi : i ) complir el deure per la sola
aspiració al bé delectable consegüent, excloent el bé honest; 2) per
la sola recompensa, però sense excloure el bé honest; 3) per la recompensa i el bé honest ensems amb igual o gairebé igual intensitat ; 4) pel sol bé honest, sense excloure la recompensa ; 5) pel sol
bé honest, excloent la recompensa. E l primer cas és digne de
blasme ; el segon és imperfet, de mèrit molt esquifit, però sense
arribar a pecat, el terç és bo i el quart, perfecte. E l cinquè és el
que hem combatut en aquest treball.
No siguem ni mercenaris de Déu, ni menyspreadors dels seus
dons. Si Déu és bo quan ens senyala un fi, no ho és menys quan hi
fa coincidir la nostra benaurança. Per això entre els filòsofs cristians fi i benaurança és tot u. E l nostre fi és el nostre bé. Si no
fos així, si els abnegats del deure no havien de trobar-hi llur benestar final, si desacord hi havia entre la veu del cor i el seu desig
innat, si el deure duia al mal, la més revoltant immoralitat presidiria els destins dels homes. Llavors si que el món tindria r a ó de
tractar d'insensats els seguidors del bé, llavors si que la follia de
la Creu hauria estat una veritable follia! Llavors el cos seria de
millor condició que l'ànima, car el cos troba plaer a satisfer les se-
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ves necessitats i els seus desigs, però l'ànima no trobaria cap gust
en el seguiment dels seus impulsos, i els més sublims sacrificis
de la sensualitat en ares de l'espiritualitat serien obra de mentecaptes. «Trahit sua quemque voluptas» diu Sant Agustí. A cadascú atrau el seu plaer. Atrauen la carn els plaers de la carn.
Atrauen l'esperit els plaers de l'esperit. I definint el plaer suprem
de l'esperit, diu el mateix Doctor : «Quid fortius desiderat anima
quam veritatem?» Què desitja l'ànima més fortament que la veritat?
La veritat és el clima de l'esperit. Sojornant-hi sent les
més altes satisfaccions de la vida.
Però el gustament de la veritat comporta l'abnegació de si mateix i el renunciament als plaers tòxics del pecat. Heus aquí desinterès, si us en cal. Sacrificar la carn a l'esperit, el present al
futur, consagrar-se al bé del proïsme, desafectar-se dels béns d'aquesta vida, facilitar als nostres germans l'assoliment de la benaurança eterna, àdhuc a despeses del nostre benestar temporal, aquest
és l'altruisme dels herois cristians, mai superat, mai igualat pels
de la Filosofia. La moral independent encara no ha donat al món
un Pere Claver, ni un Joan de Déu, ni un Vicents de Paul.
L'amor al pròxim capaç de sacrificar-se, només el dóna, almenys
com a fenomen normal, l'amor a Déu i l'agraïment pels seus dons.
Sense Déu no hi ha família humana. Sense Pare comú, no h i ha
germans. Per això el Cristianisme posa com a fonament de la seva
moral l'amor. Estima i fes el que vulguis, deia Sant Agustí. Cal
estimar sense manera i sense mesura, que l'amor veritable no en
comporta. Dos amors ens d i u la doctrina cristiana que hem de tenir
a Déu ; l'amor de concupiscència que el mira com a bé nostre i
objecte final de les nostres aspiracions de felicitat i l'amor de benevolença que el mira com a Bé absolut, en si mateix, sense cap ordinació al nostre benestar. Del primer se'n diu Esperança, del segon Caritat. Però la caritat és la regina. L'altruisme diví de
l'home és la més gran possible de les seves excel·lències, és la que
l'iguala als sojornants de la Ciutat de Déu i fins pot arribar a ferlos-hi superar, és l'esperit divinal que vivifica totes les seves obres,
sense el qual res no valdrien, segons ensenya aquell bellíssim elogi
que en fa Sant Pau amb el qual plau-me d'acabar aquest estudi :
«Si parlés les llengües d'homes i d'àngels, però no tingués caritat, seria com bronze sonant o timbal retrunyent. I si tingués
tota profecia i conegués tot misteri i tota ciència ; i si tingués tota
fe, talment que transportés les muntanyes, però no tingués caritat,
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no seria res. I si distribuís tots els meus béns en menjar dels pobres i si lliurés el meu cos a les flames, però no tingués caritat, de
res no m'aprofitaria. La caritat és pacient, és benigna. La caritat
no és envejosa, no obra malament, no s'infla, no és ambiciosa, no
cerca el seu interès, no s'irrita, no pensa mal, no s'alegra de la iniquitat, ans s'alegra de la veritat, tot ho sofreix, tot ho creu, tot ho
suporta. La caritat no caduca mai, ni que s'esvaeixin les profecies,
ni que cessin les llengües, ni que es destrueixi la ciència. Car és
parcialment que coneixem i parcialment que profetitzem, però quan
serà vingut el que és perfecte, s'esvaïrà el que és parcial. Quan
jo era infant, parlava com a infant, judicava com a infant, raonava
com a infant; però quan he esdevingut home, m'he desfet d'allò
que era infantívol. Ara veiem en espill i per enigma, però llavors
fit a fit. Ara conec parcialment, però llavors coneixeré tal com sóc
conegut. Ara romanen aquestes tres coses : fe, esperança, caritat,
però la major és la caritat», ( i )
Heus ací, si cal, un programa d'altruisme cristià.
CARLES C A R D Ó , pvre.

(1)

Sant Pau, Lletra I als Corintis, cap. XIH

La Societat de les Nacions i les idees
de comunitat internacional en els antics
autors catalans
Els temes de què m'he proposat tractar en aquest assaig són : el
caràcter i la finalitat de la Societat de les Nacions, el pensament
de l'Edat Mitja sobre la forma orgànica de la comunitat humana,
i les idees d'alguns autors medievals relacionades amb el principi
de solidaritat internacional. Per als dos primers punts no faig més
que servir-me de conceptes exposats per determinats tractadistes
d'indiscutible autoritat en les respecives matèries ; per al tercer,
he espigolat, d'una manera especial, encara que no pas prou intensament, en les obres dels dos grans enciclopèdics catalans de l'Edat
M i t j a : L u l l i E \ i m è n i ç . Mereixen un treball parallel les idees
de Vives respecte a aquell enunciat ; i potser, en altra ocasió, hi
dedicaré també algunes notes.

EL CARÀCTER

I LA FINALITAT DE LA SOCIETAT DE LES

NACIONS

Com ha dit un il·lustre professor francès, M . Georges Scelle, la
Societat de les Nacions és una obra humana que no conduirà precisament a l'edat d'or, però que, essent una obra de Dret i de bona
fe, ha de produir utilitat i donarà fruits. E l Pacte de les Nacions
no és la carta de l'Estat universal, ni la garantia d'una pau permanent ; però és el fonament d'un organisme jurídic que pot prestar
serveis immensos, la valor del qual estarà en raó directa de la conformitat de les seves regles amb les regles necessàries del Dret internacional. La Societat de les Nacions no realitzarà la felicitat universal, però és un òrgan de cooperació internacional que tendeix
a assegurar el compliment de les obligacions internacionals contractades i a procurar salvaguardar-les contra la guerra ( i ) .
(1) Q. SCBLLE, t e Pacte des Nattons et sa tlatson avec te Tratlé de Patx. (Paris, Slrejr, 1919.)

i4

LA

PARAULA

CRISTIANA

M . Léon. Bourgeois va definir el caràcter del Pacte de les Nacions, de 28 abril de 1919, dient que era el compromís solemne, entre
els pobles lliures, de la unió de tots per a la seguretat i la independència de tots ; la seva finalitat essencial consistia a crear entre les
nacions capaces d'enlairar-se a una consciència comuna del bé i
del mal, un acord solemne per assegurar, dins una pau que fos
durable, l'ordre de la humanitat. aAquesta mena d'aliança universal per al manteniment de la pau constitueix en realitat el reconeixement del dret a la vida i de la solidaritat de les nacions. A l'entorn d'aquesta obligació de principi, s'agrupen tot seguit una sèrie
d'institucions socials d'ordre jurídic, econòmic, comercial i àdhuc
administratiu, el funcionament de les quals ha de crear en els pobles l'estat d'esperit necessari per a la pràctica de la vida comuna ;
el Pacte esdevé així, no sols una garantia de justícia, sinó també
una obra d'educació social internacional» (1).
E l principi d'una comunitat jurídica entre nacions independents
per regularitzar la vida internacional és — segons remarca el
P. Yves de la Brière S. J. — una concepció lloable i útil, que concorda perfectament no sols amb les condicions del món contemporani, sinó també amb els postulats del Dret natural i de la moral
evangèlica.
Diversos autors han precisat ben bé amb referència a la nova
organització internacional, que no es tracta d'un super-Estat constituït per damunt dels Estats nacionals. Aquests estrenyen simplement els anteriors lligams de llur comunitat jurídica per via de
compromís contractual. L a Societat de les Nacions no ha fet més
que consagrar una situació política i jurídica responent equitativament a les necessitats del món contemporani (2). «No era possible — diu M . Bourgeois — pensar en una organització que
s'imposés des de fora als Estats. L a idea d'un super-Estat, d'una
voluntat que obligués els òrgans sobirans de cadascuna de les nacions, hauria produït una revolta del patriotisme. Ço que era necessari i alhora suficient, era que cada una de les nacions comprengués que el consentiment mutual a certs principis de Dret, a certs
acords reconeguts com igualment profitoses als diversos contractants no constituïen de cap manera un abandó de la sobirania,
així com en l'esfera dels interessos privats, el contracte no és una
renunciació de la llibertat, sinó la pràctica reflexiva, i reconeguda
(1) L . BOUROEOIS, L'aavre de la Soelété des Natlons. (Paris, Payot, 1923).
(2) R u m N , Croyez voas a la SocUté des Natlons? (Paris, Plon, 1924).
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com avantatjosa per a les dues parts, d'aquesta mateixa llibertat».
No s'han de contraposar les idees de pàtria i d'humanitat. «La Societat de les Nacions — segons Bourgeois — és a la vegada la més
alta afirmació de la idea patriòtica i nacional i de la idea de solidaritat humana».
D'una recent conferència de M . Politis, l'intel·ligent i eloqüentíssim diplomàtic grec, extrèiem els següents conceptes : «L'obra
de la Societat de les Nacions ha tingut fins ara com a resultat principal el de substituir en el camp de la política internacional, lentament, però d'una manera segura, l'antic concert europeu dominat
exclusivament per les grans potències (els interessos de les quals
es combinaven o es contraposaven) per un sistema al qual és ben
natural que les petites potències siguin fondament afeccionades, perquè per primera vegada s'hi troben davant les altres en peu d'igualtat ; i així s'ha pogut veure de vegades les petites potències posar
l'acord entre les grans. Aquest sistema és tan nou, i encara tan
imperfectament establert, que es comprèn que hagi escapat durant
bastant temps al gran públic el treball i el caràcter veritable de la
Societat de les Nacions, l'esdevenidor i el desenrotllament de la
qual es poden albirar amb confiança, sobretot procedint prudentment
i contenint les impaciències». (1)
Recordant encara paraules de l'eminent defensor de la concòrdia internacional precedentment esmentat, cal advertir que no s'ha
de veure en la Societat de les Nacions una simple imitació d'altres
sistemes ideats anteriorment : projecte de pau perpètua d'Enric I V ,
programa de Vabbé de Saint-Pierre, pla de Kant, etc. «L'objectiu
superior, l'objectiu ideal — d i u Bourgeois — és certament d'assegurar a tota la humanitat el benefici inestimable de la pau ; la idea
cristiana de caritat, de pietat, de la qual la Treva de Déu fou un
esbós, no ha estat pas oblidada, però és segons altres mètodes que
s'ha tractat ara de crear i mantenir un ordre pacífic entre les nacions.»
II
LA CONCEPCIÓ MEDIEVAL DEL SISTEMA DE LA SOCIETAT HUMANA

No h i ha hagut, de molt llarg temps ençà, cap segle — remarca M . Scelle — en què algun pensador no hagi formulat un pla
d'organització pacífica del món o d'un Estat d'Estats, prenent per
(I) yoirno/rfej DíftaM de 23 novembre 1924. Vegi's també t a Revne Weae de 20 desembre 1924.—
A remarcar, d'altra banda, com obra interessant respecte la Societat de les Nacions, el llibre publicat
sota la direcció de MUNCH, Les origines et l'aavre de la Soclití des Natlons.
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model la constitució política més perfecta que la història o l'Europa del seu temps l i oferien ; literatura, de la qual una gran part és
purament utòpica i imaginativa. Les idees relatives a l'organització general de la societat humana han tingut, però, un caràcter
assats diferent segons les èpoques històriques, i és remarcable la
contradicció entre el sistema doctrinal de l'Edat Mitja i la concepció antiga-moderna de l'Estat i de la Societat. La teoria antiga
de la Societat — diu Pange — es resumia en l'omnipotència de
l'Estat, expressada en el principi d'Aristòtil, segons el qual, l'existència del tot és anterior i superior a la de les seves parts. L ' i n d i vidu no tenia cap dret de per si, restant sempre subordinat al grup
a què pertanyia. La religió antiga no era més que una institució
de l'Estat, no adreçant-se pas a la consciència individual; sense
exigir dels ciutadans altra cosa que l'exercici del culte, no els imposava cap article de fe. (i) tDes de la seva aparició, el Cristianisme
va manifestar declaradament la seva independència de l'Estat, al qual
venia a contraposar la idea de l'Església, o sia, d'una comunitat purament espiritual i moral, molt més extensa que l'Estat, puix que
reivindicava la direcció de tota la humanitat. L'Església ensenyà,
també, que els individus, lluny d'ésser simples parts de l'Estat, tenien una valor absoluta i un fi transcendent. Des del seu començament ella mateixa va ésser considerada com un tot autònom i homogeni, com un veritable organisme vivent qui, segons la seva definició
essencial, és el Cos tnistic del Crisi.» Una era nova va obrir-se per a
la humanitat, la qual, per primera vegada, era concebuda com un
sol organisme intel·lectual i moral. (2) L'Església, constituïda en
Societat dels Fidels, a manera d'Estat espiritual i universal, pren
el primer lloc, relegant al domini temporal l'antic Estat, que, perdut el seu culte propi, ha de subordinar-se a l'Església, la qual
el guiarà vers fins sobrenaturals i l i assignarà com a objectiu principal el manteniment de la pau i així mateix el de la justícia, que
(1) Les t/iéorles polítiques du moyen dge p a r OTTO VON QlEBKE, precedies d'une Inlroductlon
par F. W. MAITLAND, Iradultes de lallemand et de l'angtats par JEAN DE PANGE. (Paris, Sirey, 19M).
(2) BOURQEOIS en el seu llibre, abans tsmeaXíX, L'ceuvre de la Soclité des Natlons, m m y i X i
l'Impuls que el cristianisme va dur al sentiment de pietat humana, donant-li una forma i una força
desconegudes abans. • Ço que predica la doctrina del Crist és l'amor de 'ots els homes considerats
com a germans; és la condemnació de la violència: el qui se serveixi de l'espasa, per l'espasa
m o r i r à ; és la comunió cristiana superior a totes les nacionalitats i obrint als Gentils, ço és, a les
nacions de tota la terra, l'esperança d'una vida millor en la qual regnarà, per f i , la justícia. Tota
l'Edat Mitja és la història del desenrotllament d'aquesta doctrina I l'esforç del Pontificat mostra,
durant diversos segles, la voluntat de fer descendir sobre la terra, sinó la justícia mateixa que
sembla ésser en-ara més enllà de les forces humanes i que és confiada al Judici de D i u , al menys
una pau relativa i temporal, la treva de D i u que dóna als malaurats humans un punt d'espera en el
sofriment, un curt instant de seguretat».
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és element indispensable de la pau, perquè sense ella — segons Sant
Agustí — els regnes no són més que lladrocinis. ( i ) Segons la significació que el concepte de la pau té en la Ciutat de Déu de Sant
Agustí, aquella i en general la idea cristiana de justícia no poden
existir sinó dintre l'Estat cristià, car ha de comportar la submissió
a la Llei divina ; i per això la missió de l'Església serà la de lluitar
contra els enemics de Déu en defensa de la Justícia. Aquest ideal
cristià havia d'influir poderosament en les concepcions polítiques
de l'Edat Mitja ; durant la qual, dintre el sistema general de la
comunitat cristiana, el problema de les relacions entre el Sacerdoci i l'Imperi havia de plantejar-se sovint, essent resolt pels
tractadistes en divers sentit segons les respectives escoles.
Ço que, segons Gierke, caracteritza el pensament de l'Edat
Mitja des del punt de vista polític, és que té com a punt de partida
la idea de la Unitat Total, però que al mateix temps reconeix la
valor intrínseca de cada Unitat Parcial (l'individu i tot, el qual
és el darrer terme de la sèrie) i que, d'una part, l'univers enter l i
apareix formant un tot articulat i , d'altra banda, cada existència,
sigui individual o col·lectiva, l i apareix com formant a la vegada
una part i un tot. «Durant tota l'Edat Mitja, i fins un poc més
enllà, el quadre exterior de tota la doctrina política estigué format
pel sistema d'idees grandiós, però d'una homogeneïtat exclusiva,
que havia construït la Filosofia medieval. A l cim d'aquest sistema, tot convergia en la idea d'una Comunitat que, constituïda per
Déu, comprenia en el seu si la Humanitat entera. Aquest sistema
podia ésser exposat en tota sa puresa i integritat, com en el Dant,
o bé podia ésser atenuat fins a esdevenir només que una ombra ;
però, sota una o una altra forma, aquest quadre era respectat per
tothom, excepte, de tard en tard, per algun audaç innovador.» Es
clar que, àdhuc quan la doctrina política s'esforçava a viure dintre el
món de les idees medievals, no deixava de portar un germe de dissolució, car els elements que havia rebut de l'Antiguitat, el seu concepte de l'Estat i el seu concepte del Dret, havien d'exercir necessàriament una acció dissolvent sobre el pensament de l'Edat Mitja, els principis del qual, disgrcgant-se paulatinament i combinant-se amb les idees antigues, havien de donar naixença a noves
maneres de pensar, fins a arribar amb el temps a la destrucció del
sistema medieval. Però quan l'imperi medieval s'esfondra, diversos Estats individuals de caràcter independent, que no reconeixen
(1)
2

«Remota justícia quid sunt regna nisi magna latrocinla». De Clrllale Del, llibre 19, cap. XIV.
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cap poder superior, s'eleven sobre les seves runes, en perjudici de
la solidaritat internacional que rep el contracop — segons frase de
Redslob — de la doctrina de la sobirania, la qual, si bé havia anat
desenrotllant-se ja a partir del segle xrr, realitza llavors en el món
un assalt violent i brusc ; car aquesta doctrina, quan és portada a
l'extrem, té una tendència isoladora i constitueix una barrera per
a l'expansió de la vida solidària, (i) Llavors aquell organisme,
que duent el segell d'una meravellosa unitat estava animat per corrents de vida social que travessaven l'Europa i creaven una solidaritat general, ve substituït pel mecanisme de les grans nacions occidentals de l'Edat Moderna, contra el sistema de les quals clama
el famós escriptor hindú Rabindranath Tagore, mentre fa el següent elogi de l'Edat Mitja europea : En aquella època — diu —
«l'home simple i natural, amb totes les seves passions violentes i
els seus desitjós, s'esforçava per trobar una reconciliació entre la
carn i l'esperit. Durant tota la carrera turbulenta de la vigorosa
joventut d ' E u r o p à , les forces temporals i espirituals varen actuar
fortament sobre la seva naturalesa i en feren una personalitat moral. L'Europa deu tota la seva grandesa dintre la humanitat a
aquest període de disciplina : la disciplina de l'home en la seva
integritat humana». (2)
E n l'Estat modern, posant en ell mateix la seva causa final, h i
hagué la característica que el poder sobirà, concentrat en un sol
punt, va anar duent ses pretensions, cada dia més fortes, a exercir
sobre tots els membres de l'Estat tots els drets eminents que implica la idea de la seva causa final i que es poden fer concordar amb
els drets inalienables de la llibertat individual; i és precisament —
diu Guirke — perquè aquells drets deriven de la idea mateixa del
poder sobirà, que aquest insisteix més en voler exercir-los igualment i directament sobre tots els individus. Però si l'individu, en
ço que concerneix a la seva funció social, és enterament absorbit
per l'Estat, en canvi hom tendeix a emancipar aquest mateix individu de tota altra obligació que no sigui d'aquelles que l i són i m posades per l'Estat. Així es va anar desenrotllant cada vegada més
la idea que l'Estat és una comunitat exclusiva ; i seguint l'exemple
de l'Antiguitat va declarar-se que l'Estat és la «Societat humana» ;
ell és l'expressió única, puix que és universal i s'abasta a si mateix,
d'aquesta vida collectiva que està damunt de la vida individual.
(1) R. REDSLOB, H/stolre des grandsprlnc.'pes du Drolt des gens. (Paris, Bousseau, 1923).
(2) RABINDRANATH TAGORE, Naltonatlsme traduït de l'anglès per Cecil Ceorges-Bazile. (Patis,
Delpeuch, 1924), p . 47.
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L a manera de pensar particular de l'Edat Mitja fou ben distinta, produint la teoria dels agrupaments parcials i del federalisme, que l'abans esmentat Otto Gierke, explica de la següent manera : «Encara que l'Edat Mitja tingui com a postulat que l'Església i l'Imperi són els signes visibles de la unitat de l'espècie
humana, considera, no gens menys, que aquesta unitat no ha de
traspassar els límits que exigeix el fi comú de la humanitat. Així
aquesta unitat no és ni absoluta ni exclusiva ; apareix, més aviat,
com una cúpula que domina el sistema orgànic de la societat humana. En l'Església i en l'Imperi, el cos total es subdivideix en una
quantitat de cossos parcials, cada un dels quals, encara que ell mateix constitueix un tot, té necessitat, no obstant, d'estar en relacions
amb el tot col·lectiu. Cada un d'aquests cossos parcials té una
causa final que l i és pròpia ; domina un conjunt de parts que procedeixen d'ell i cada una de les quals, d'altra banda, representa un
tot. Així entre la Universalitat més enlairada i la unitat indestructible de l'individu humà hi ha una sèrie d'unitats intermèdies,
en cada una de les quals són compreses i combinades unitats d'ordre
inferior. L a teoria de l'Edat Mitja tracta de fixar d'una manera
definitiva el pla d'aquesta organització, i la jerarquia de l'Església
serveix de model per establir un sistema d'agrupaments paral·lels
en l'esfera temporal. Encara que els plans proposats per diversos
autors difereixen en els detalls, solen contenir generalment aquests
cinc agrupaments superposats, per damunt de l'individu i de la
família : la vila, la ciutat, la província, la nació o regne i l'Imperi,
si bé sovint alguns d'aquests agrupaments són considerats com formant-ne un de sol.»
U n dels principals representants de la teoria política medieval és
el Dant, el qual en la seva obra De Monarchia, desenrotlla el sistema
de la societat humana estructurada dintre un imperi universal segons
aquests arguments :
E l fi de la humanitat és el desplegament perfecte de la seva
força inteUectual ; però no pot obtenir aquest fi més que dintre la
tranquil·litat de la pau ; per consegüent, la pau és un ordre volgut
per Déu. La pau troba la seva garantia en un govern ; aquest no
pot ésser exercit més que per una voluntat única, perquè el gènere
humà ha d'ésser conduït segons un mateix pla vers un mateix fi ;
per tant el món, per la seva mateixa destinació, és una monarquia,
un Imperi. Altre raonament encara : L'ordre terrestre no pot ésser més que la imatge del règim celestial que dicta les lleis a l'uni-
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vers ; l'ordre temporal no pot ésser modelat més que segons l'ordre etern ; essent els homes fets a semblança de Déu, i essent Déu
unitat, el gènere humà ho és també, d'on se segueix que de la unitat de Déu deriva la necessitat de la monarquia universal, ( i )
En completa oposició amb la filosofia antiga, la teoria política
medieval, amb una flexibilitat i una continuïtat admirable, segons
remarca Gierke, va manifestar les seves preferències per la idea
de la monarquia ; però identificant l'autoritat amb la funció pública
de manera que representi un servei degut al cos social. E l sobirà
és instituït en interès del poble ; no el poble en interès del sobirà.
Aquest té per missió assegurar el progrés del benestar comú, de la
pau i de la justícia i d'eixamplar com més possible la llibertat dels
seus súbdits. Si obra contrariant aquests deures o traspassa els
límits que l i pertoquen, el poder legítim degenera en tirania.
L'Edat Mitja (malgrat les manifestacions de la idea de la
sobirania a partir del segle x n ) , ignora completament la doctrina
segons la qual els súbdits tenen un deure d'obediència incondicional ; estimant, per contrari, que el deure d'obeir depèn de la legitimitat de l'ordre donada. La contraposició dels drets de la comunitat als del monarca fou una de les traves posades a la tendència
absolutista afavorida per la difusió de les doctrines jurídiques
romanes.
III
LES

IDEES

DE C O M U N I T A T

INTERNACIONAL

EN

LULL
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EN

EXIMÈNIÇ

Diversos conceptes i doctrines dels més importants pensadors
cristians (Sant Agustí, Sant Tomàs, el Dant) que havien anat formulant el sistema medieval de la Societat humana, es troben utilitzats en les obres dels nostres dos grans escriptors enciclopèdics.
Ramon L u l l , en el deliciós llibre de Blanquerna (magnífic retaule en el qual tan gran varietat d'escenes de la vida del seu temps
va pintar amb molta gràcia i animació) presentà, en forma de múltiples episodis que es produeixen al voltant de la figura principal en
els diversos estats de la seva carrera, exemples variats de procediments de reforma de la societat coetània en els seus diferents aspectes i models abundants de formes d'actuació adreçada al millo(I) El resum dels raonaments del Dant, ad exposats, és aprofitat del que es troba en el llibre
abans esmentat, de ReDSLOB, Hhtolre des grands prlnclpet du Droíf ifes p e n » . - L a millor edició
d'aquest tractat polític dantesc és la de L . BERTALOT, D a n l h Aleghert De Monorchla l l b r l U I
(Oln»hra, Olschkl. 1920).
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rament de l'organització de l'Església i al perfeccionament de la
humanitat, que són reflexe i aplicació d'idees i conceptes reiterats
en molts dels seus escrits. E l Papa ha de tenir una influència
mundial, convé que estigui al corrent de tot el que passa a la terra,
per atendre adequadament a la seva missió de procurar l'ingrés
de tots els pobles en la comunitat de la fe cristiana.
Lull imagina una divisió ideal del món, amb aquest fi. Arribat
Blanquerna a la summa dignitat pontifical, féu «de tot lo món... x n
parts, e hac x n procuradors qui anas caseu per sa part e que sabés
l'estament d'aquella terra, per tal qu'l papa sabés l'estament del
món».
La cort pontifical en opinió de L u l l necessita una reforma ;
el programa de la qual naturalment havia de concordar amb la
que Blanquerna, un cop elegit papa, hi introdueix, a proposta de
Ramon, lo foll, qui no és altre que la representació del mateix L u l l .
Dels quinze cardenals, a cada un l i fou encomanada una missió especial, tenint «per tot lo món procuradors qui'ls feessen saber per
letres o per missatges l'estament de les terres, per ço que si neguna estranyedat ni negun mudament hi havia o si mellorament h i
havia mester, que encontinent poguessen tractar ço qui fos bé e
mellorament d'aquelles terres.» Així ajudarien el Papa en la ordenació del món, treballant per la pau i per la justícia dintre l'observància de la llei cristiana. Un d'aquests alts personatges digué
un dia al Sant Pare i als altres cardenals : «Manifesta cosa és que
vós, Sant Pare apostoli, e tots nosaltres cardenals, havem honor
reebuda sobre tots los altres cristians d'aquest món per lo F i l l de
Déu, e per aço és digna cosa e som molt ubligats com per tot lo
món trametam missatgers qui 'ns reconten l'estament de les terres,
segons qual manera és en lo món honrat lo fill de Déu per alcunes
gents, e desonrat e ublidat per altres ; e a precurar aquest negoci jo
deman aquest uffici e deman messió a mos missatgers, los quals
vull trametre per tot lo món, e com sia recontada la sua virtud e
ço que feu per amor de nosaltres en est món. Molt plac a l'apostoli
e a tots los cardenals l'ufici de recontar, lo qual demanava lo cardenal de Domine F i l i i , e fo l i atorgat tot ço que demanava ; e fo
complida la figura com los emperadors de Roma, qui'ls faien saber
tot l'estament de totes les terres, per ço que fossen subjugades a la
sancta fe catòlica.» Aquest record de la monarquia universal de
Roma va obsessionar els pensadors cristians de l'Edat M i t j a ;
I-ant Tomàs en el seu D e regitnine p r i n c i p u m (com abans Sant
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Agustí en el De Civitate Deï) en parla encomiant-ne la missió providencial. L u l l considera el Papa com a l'hereu d'aquell imperi,
transformat en un sentit espiritual i ampliat fins a la màxima extensió, que ha d'incloure tota la humanitat.
E l problema de la diversitat de llenguatges preocupava també
a L u l l , fixant-se en els seus inconvenients i cercant-hi solució amb
el sistema d'un idioma universal, que proposava fos el l l a t í ;
problema que havia atret ja l'atenció de Sant Agustí, el qual en
tracta en el capítol 7, del llibre 19 De civitate Dei. (1) L u l l en el
capítol 94 del Blanquerna en parla de la següent manera : «Esdevenc-se que un missatge del cardenal de Quoniam t u solus sanctus, tramès missatge al cardenal que per desvariació de lenguatges
s'embargava la preycació e les crides de consideracions no'n pudien
declaradament donar devoció de parais a les gents, ni temor de les
infernals penes e turments. Com lo cardenal hac reebut lo missatge, ell lo representà a l'apostoli per tal que fos fet ordenadament
per lo qual los preycadors e 'Is consideradors haguessen major l i bertat a usar de llur ofici. Dementre que lo cardenal representava
a l'apostoli les letres que l i havia trameses son missatge, esdevencse que un missatge del cardenal de recontament venc denant l'apostoli, al qual recontà que grans treballs havia en lo món atrobats
enfre les gents, per ço car eren de divereses nacions havents diverses lenguatges ; per la qual diversitat de lenguatges guerrejaven los
uns ab los altres, per la qual guerra e lenguatges se desvariaven en
creences e en sectes los uns contra 'Is altres. Molt cogità l'apostoli
en los I I missatges damunt dits, e ajustà tots los cardenals, als quals
demanà quin consell puria ésser pres a destruir la diversitat dels
lenguatges, ni a qual lenguatge seria millor que hom feés convenir
(I) Ds dlversllate llngaaram, qaa societat homlnam dlrtmltar; et dt mlstrla btllorum, eHam
ç a a e y a s í a d/coa/u»'.—Post civilatem vel urbtm sequltur orbis terrae, in quo tertlum graduïn ponuot
socielatis humanae, incipientes a domo, atque inde ad urbem, deinde ad orbem progrediendo venientes: qui utique, sicut aquarum congeries, quanto major est. tanto periculis plenior. In quo primum
linguarum diversilas hominem alienat ab hnmine. Nam si duo sibimet invierm fiant obviam, neque
praeterire, sed simul esse aliqua necessitate cogantur, quòrum neuler norit linguam Mterius; facilius
t i b i animalia muta, etiam diversi generis, quam i l l i , cum sint homines ambo, sociantur. Quando
enim quae sentiunl, ioter se commnnicare non possunt, propter solam linguae diversitatem, nihU
prodesl ad consociandos homines tanta similitudo nalurae: ita ut libentius homo sit cum cane suo,
quam cum homine alieno. At enim opera data est ut imperiosa civitas non solum juguin, verum
etiam linguam suam domilis gentibus per paceni societatis imponeret: per quam non deesset, inio et
abundaret etiam interpretum copia. Verum est: sed hoc quam multis et quam grandibus bellis,
quanta strage homlnum, quanta eflusione humani sanguinis comparatum est? Qulbus transactis,
non est tamen eorumdem malorum finita misèria. Quamvis enim non defuerint, neque desint hostes
exlerae nationes, contra quas semper bella gesta sunt, et geruntur: tamen etiam ipsa imperii latiludo
peperit pejoris generis bella, soclalla scilicet et civilla; qulbus miserabilius quatltur genus humanum
sive cum belligeratur, ut allquando conquiescant, slve cum timetur, ne rursus exsurgant...»
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totes les gents en general per tal que s'entenessen e s'amassen e
que a servir a Déu se convenguessen. — Respos un cardenal : Sényer
apostoli! A ço que vos demanats es necesaria cosa que vos e vostra
cort siats agradables e amables als prínceps crestians, e que ells e
lurs sotsmeses concordets en custumes eligent les millors custumes,
e que per cada provincià sia una ciutat en la qual sia parlat latí
per uns e per altres ; car latí es lo pus general lenguatge, e en latí
ha moltes paraules d'altres lenguatges, e en latí son nostres libres.
Après aquestes coses cové que sien fembres e homens asignats a
anar en aquella ciutat per apendre latí, e que retornants en lur
terra lo mostren als infants en lo començament que apendran a parlar ; e enaxi, per longa continuació porets aportar a fi com en tot lo
món no sia mas un lenguatge, una creença, una fe continuant un
papa après altre qui haja devoció a est negoci damunt dit segons
que's cove a tractar tan gran negoci com vos havets empres.—Companyons e senyors, amics, filis amables! dix l'apostoli als cardenals : Per la passió de Jesu Christ a honrar, vos requir que m'ajudets a tractar com tots los lenguatges qui son puscam tornar a un
tant solament; car si no es mas un lenguatge, seran les gents entenents los uns los altres, e per l'enteniment amar s'an e pendranne mills semblants custumes en les quals se concordaran. E per
aquest tractament los nostres preycadors iran als infeels pus ardidament e pus secreta, e enans n'entenran veritat de la vida salutable ; e per aquest negoci pot tot lo mon venir en bon estament, on
poden ésser los errats aduyts a convertiment. Molt plac als cardenals ço de que 'Is pregava l'apostoli, e caseu s'oferi a tractar lo negoci ab tots los poders de son enteniment e voler ; e d'aquell ordenament l'apostoli e 'Is cardenals feeren establiment, e comanaren
aquell ufici a un cardenal qui servis l'ufici e que hagués despesa
abastament a mantenir aquell ofici.»
La idea de treballar per la concòrdia entre les comunitats polítiques, que per manca d'un príncep únic que mantingués la pau
estaven en dissensió, apareix, també, en el capítol 95 de l'esmentat llibre lulià. «Estava lo papa Blanquerna en pensament com pogués tractar pau e concòrdia enfre les comunitats, qui son en gran
discòrdia per ço car no han concordancia en ésser obedients a un
príncep tan solament qui tengués pau e justícia.» A semblant
missió va destinar un altre cardenal, el qual «fahia per los camins
espitals e ponts e sgleyes e bastides, per tal que per les carreres
anàs hom pus segurament, e que per la participació de les unes
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gents amb les altres fos caritat e concòrdia, e la santa fe romana
fos preycada en les terres dels pagans e dels inícels-i Vet aquí,
segons la manera com L u l l ho imaginava, atribuint-lo a l'actuació
d'un cardenal delegat del papa, un pla de millorament material
i de perfeccionament moral del món, tendint a propulsar el benestar
general i el progrés del sentiment de solidaritat humana.
Però quan Lull concep un projecte que ve a ésser com una anticipació, encara que reduïda, del sistema modern de lliga de nacions,
és quan tracta de la manera com, amb la reunió general d'una assemblea anual i amb sancions econòmiques per als infractors dels
acords que adoptessin, podria ésser instaurada la pau entre les ciutats lliures : tPare Sant! dix lo cardenal a l'apostoli : Com puriem
ordenar nostres missatges a tractar pau enfre les comunes? L'apostoli l i respos e dix que los missatges anassen per les comunes espiant
qual comuna ha tort contra l'altra ; e l'apostoli tractà com una
vegada l'any cada potestat vengués a un lloc segur on fossen totes
les potestats, e que segons forma de capitol que's tractas amistat e
correcció dels uns als altres, e puniment de moneda fos en aquells
qui no volrien estar a dita dels difinidors del capitol. On per l'ordenament que feu l'apostoli segons la forma damunt dita, esdevengren les comunes en pau e en concòrdia.» (i)
Altre antic escriptor català molt important, Francesc Eminèniç,
exposà també en alguna de les seves nombroses obres consideracions, si bé no tan interessants com les de L u l l , dignes així mateix
d'esment, respecte el sistema preferible d'organització política del
món per al millor estament general. En Lull predominava l'impuls
generós del sentiment, en Eximèniç una freda tendència discursiva.
E l Dr. Torras i Bages, tractant d'Eximèniç, va remarcar la seva erudició immensa, el seu esperit analític i el talent d'observació (2)
que donen força valor als escrits d'aquest autor, el qual dotat d'una
intel·ligència tan fecunda, no es distingeix, emperò, per l'originalitat de pensament, sinó que és més aviat un ressò, ben interessant,
per cert, de la il·lustració contemporània. Quant a l'origen de la
Societat i del poder i l'estructura general de la comunitat humana,
desenrotlla Eximèniç amb bastanta extensió teories que són generalment repetició d'idees ja explanades per altres autors, però afegint-hi també, de vegades, algun concepte personal. En el capítol
446 del seu llibre De regiment de prínceps e de la cosa pública,
( I ) Ubre de Blanqatrna, escrit a Monlptller devers Pany MCCLXXXI1II, transcripció directa...
per Moss. SALVADOR CALMES 1 EN MIQUEL FERRÀ (Mallorca, I9M), p. J67.
(i( TORRAS I BAOES. La Tradició Catalana.
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tractat polític i sociològic copiosíssim, procura demostrar «que la
millor senyoria que puxa ésser en lo mon per son bon estament
seria que fos tot sots un senyors. «Per tal — diu — quant pau es
axí necesaria a tota gent e a tota nació e a tot lo mon, per tal fonch
gran qüestió antigament en lo mon quina senyoria poria haver lo
mon sots la qual tostemps visqués en pau e fonch determenat per
los grans philosofs que la millor policia que lo mon podia servar a
haver tos temps pau seria que tot fos sots una senyoria e sots un
monarcha qui fos general senyor e governador e regidor e emperador de tot lo mon. E aportaren a aquest propòsit les següents
raons. La primera si es aquesta : tota multitut es en millor disposició si ha un cap que si 'n ha molts, com donchs haver un general monarcha e senyor del mon pos tot aquest mon solament sots
un cap e regidor, donchs en millor disposició sera lavors lo mon que
si'n hi havia mes. L a major d'aquesta rao posa Salamo, Proverbiorum X X X V I I I on diu així : «Propter peccata populi multi principes ejus», e vol dir que per los peccats del poble los dona Deus
molts prínceps. Perquè appar que lunyar-se de unitat de cap es
dat al poble en pena de lurs peccats e que 'Is valdria mes haver-ne
un tot sol en general, e açó volgué dir Aristotil en lo dotzen libre
de la Metaphisica quan dix : «Entia nolunt male disponi, unus est
ergo prínceps» e vol dir així que com natura de les coses creades
am be e requira son be naturalment e son bon ésser, segons que
diu ell mateix in primo Ethicorum, e aytal be ne son bon ésser no
puxa haver ab multitut de regidors, donchs seguex-se que com tota
natura e tot lo mon sia excel·lentment ordenat segons que dien los
sancts e los philosofs qui y concorden que un tot sol es lo príncep
e senyor de natura. Perquè semblantment lo mon deu haver un
general regidor solament e no molts, per son millor estament, com
diga Aristòtil, in secundo Phisicormn, que «ars imitatur naturam
quantum potest» e vol dir que la art de viure entre los homens resembla la manera que te natura en coses semblants aytant com pot.
E pot-se confermar aquesta rao per ço que posa Aristòtil en lo huiten llibre dels Phisics qui prova per la concòrdia e unitat e ligament
de les coses que apparen en lo mon e aquí conclou que per força ha
haver lo mon un movent e regent aquell altament lo qual es sobre
alt en sí e sobres excel·lent. Vet, donchs, com natura ensenya a
art e als homens del mon de haver un sol regidor seu, ço es, emperador general quil '1 governas. La segona rao es aquesta, segons,
que posa aquell gran doctor Dyonís : aytant com les coses corpo-
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rals mes se acosten e resemblen les espirituals, aytant son mils
ordenades e en millor disposició e stament, com donchs, ço diu, les
jerarchies celestials sien cascuna ordenada sots un cap qui es un
Déu tot sol, donchs si lo mon tot era aixi ordenat sots un cap tot
sol lavors seria en millor stament; e per aquesta rao vol ell concloir que la jerarchia de la Sancta esgleya catholica deu semblantment ésser sots un jerarcha que sia son cap, car tota jerarchia diu
que requer solament un jerarcha per cap e per son governador e
aço dien que dona a entendre sanc Symon apòstol quan dix en lo
credo : «Credo in unam sanctam ecclesiam», aquesta universalitat
entenia a ésser per caritat ajustan tots los feels crestians sots un
cap e regidor, lo qual es lo papa. L a terça rao es aquesta : tot
així com molts homens han mester un princep qui 'Is govern, aixi
molts princcps han mester un sobiran princep qui 'Is pos en pau
quant ells son en contesa e fan guerres a gran destructio del poble
qui mal no y mer; e aço es aixi clar per experiència que no y cal
res provar ne duptar. La quarta rao es del philosof en lo dotzen de
la Metaphisica on diu aixi que l'orde e esguart del stol al seu duch
es molt pus alt e pus bell que l'orde quel stol ha entre si mateix ;
donchs en millor e en pus bell orde seria lo mon si tots los homens
eren sots un princep, que no si son sots diversos reys. Aquest mateix propòsit es damunt argüit largament on es proposat que aytant
com la senyoria es major aytant la dita senyoria es en millor disposició per lo be del poble, doncs com no puxa ésser major si es
monarcha, donchs haver monarcha posa lo mon en la millor disposició del mon. ítem, lavors lo mon es en la millor disposició que
pot quant entre les gents viu concòrdia e unitat e pau e justicia :
com donchs la millor disposició qui 's pot dar a les dites virtuts si
es que lo mon sia posat sots un mateix regidor e sots una mateixa
senyoria, donchs aytal senyoria posa lo mon en la millor disposició qui ésser pot. ítem lavors poden ésser mils punits los mals,
car no han on fugir, lavors van pus segurs los viandants, car los
ladres no han on fugir, lavors cessen los homeyers e les injuries,
car aquells qui aço fan no 's poden anar salvar ni recullir en negun
loch puys tot lo mon es sots un senyor. ítem lavors lo princep es
pus fort e mes temut e per consegüent lavors cascun pot haver dret
de qui '1 demana e de tot hom qui l i faça injuria per gran que l'altre
sia. ítem lavors los homens viuen tots sots unes leys mateixes e
sots una pecunia e per consegüent poden mils conservar ensemps e
viure en major consolació, e ab menor treball fan lurs contractes
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e ab major seguretat. Per totes aquestes coses apar que lo mon
seria en la pus alta policia que poria e en la millor manera de
viure que pogués en aquest cors mortal que tot fos regit per un tot
sol hom qui fos general monarcha del mon.» (1)
Creu Eximèniç, (i així ho exposa en el capítol 447) que aaytal
senyoria seria millor si un mateix regia lo mon, aixi en l'espiritual
com en lo temporal» ; planteja (en el capítol 448) el cas de si de fet
hi havia hagut mai algú que durant les tres primeres edafs del món
(segons la divisió històrica de Sant Agustí) hagués tingut semblant senyoria ; passant després a explicar (capítol 449) ten quin
stament fonch lo mon en la quarta edat del mon, e com Jesu Christ
fonc del mon general senyor e monarcha, així en l'espiritual com
en lo temporal» en la sisena edat. E l problema de si en el seu
temps olo mon ha negu qui sia de fet plen senyor en l'espiritual e
en lo temporal» comença a plantejar-lo en el capítol 450. Els canonistes sostenen que el Papa és ver monarca i general senyor, així
en l'espiritual com en el temporal, i aporten en demostració d'aquesta conclusió diversos raonaments que Eximèniç, en els subsegüents
capítols (fins el 465) explana detingudament, així com també hi
exposa els arguments contraris dels legistes i escriptors adversos a
la supremacia pontifical : examinant particularment una decretal de
Bonifaci V I I I , tractant del problema de la suposada donació de
Constantí i manifestant la seva opinió favorable a la tesi de la suprema senyoria papal. Parla després d'una profecia, que no accepta, sobre el futur domini universal del rei de França ; així com d'altres temes prou curiosos, tractats tots tan extensament que fan
d'aquesta obra un magne dossier en el qual estan conservats, segons
una ordenació ideològica, força documents interessants pel coneixement de l'avenç de la ciència política de Catalunya en l'Edat
Mitja. Així, per exemple, en les seves doctrines referents a l'organització política, Eximèniç mostra la seva conformitat amb el
principi de la sobirania popular declarant que Déu vol que la comunitat pugui elegir senyor o regidor el qual, mitjançant pactes, la
regeixi, temporalment o per tostemps, per promoure-la a bé i preservar-la del mal, i per mantenir els homes en llur llibertat. (També
L u l l havia manifestat que el poder dels reis és de fora d'ells, està
en la gent i té son origen en Déu). Tan sols la consideració de les
dificultats de l'elecció de príncep fa que Eximèniç declari més
(1) Llibre dotzè del Crestlà de Ira FRANCESC EXIMÈNIÇ, primer volum (únic imprès).
edició incunable de València. (Llambert Palmart; 1484).

Es una

28

LA

PARAULA

CRISTIANA

convenient que aquest ho sigui hereditàriament, però assenyalant ensems la manera d'arribar a la deposició si fos necessari.
Tanmateix el major interès de les idees polítiques d'Eximèniç està
en la seva doctrina referent a la llibertat política i al pacte social,
en la qual fa un elogi de la llibertat humana i , prèvia afirmació de
la naturalesa social de l'home i de l'excel·lència i necessitat de la
vida comuna, assenyala com a cèl·lules primàries de la composició
social les famílies, de les quals són extensió les societats polítiques,
constituïdes per mitjà de pacte, que és llur dret positiu o constitucional, però no l'origen del dret, car Eximèniç, que en diversos punts
segueix a St. Agustí, sosté l'origen celestial de la societat humana, la
qual és un reflexe de l'eterna Ciutat de Déu.

Recerques practicades en els escrits d'altres autors catalans medievals no m'han donat, en general, fins ara, resultat suficient.
No més algunes idees estimables sobre la pau i sobre l'organisme
de la societat humana puc subratllar en certs sermons de Sant
Vicents Ferrer ; en un dels quals exposa el concepte que tot el món
és la casa de Déu i per tant cal que en ell hi hagi pau, invocant a
seguit el text de l'Escriptura que diu : «Solliciti servaré unitatem
spiritus in vinculo pacis,» en un altre recorda que la salutació habitual de Jesucrist era «pax vobis», remarcant que ; «non dicebat : salus, vel bona dies ; sed pax, in qua consistit omne bonum». E n altre sermó desenrotlla Sant Vicents la imatge del cos natural com a
representació de la humanitat, de manera semblant a la d'altres autors medievals que havien exposat concepcions antropomòrfiques de
l'organisme de la societat humana. D'altra banda, Gorce acaba de
posar novament de relleu, l'interès del Tractatus de moderna Ecclesie Scismate, ( i ) en el qual el gran predicador valencià estudia en
termes clars el principi de la societat humana, recollint els grans
pensaments dels Pares de l'Església o dels doctors medievals respecte l'organització de la monarquia cristiana i precisant d'una manera viva l'ideal de Cristianitat que amb copioses i dilatades predicacions tractà d'infiltrar a l'univers. {2)
L'aplicació d'aquestes recerques a major nombre d'obres d'es(I) Publicat pel P. FAOES, Les aavres de Saint Vlncent Ferrler, I .
C) QORCE, S a M Vlncent Fírr/ír(I350-H18). (Paris, Plon, 1924).
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criptors medievals catalans i l'aprofundiment en l'estudi de la producció abundosa dels grans tractadistes esmentats podrien indubtablement proporcionar més dades, contribuint encara en major grau
a demostrar com els treballs dels actuals devots de la pau i de la
solidaritat humana s'entronquen amb la rica tradició de la cultura
catalana medieval.
FERRAN V A L L S I T A B E R N E R

El sentit melòdic i la música gregoriana
Si demanant ajut a l'autoaudició ens escoltem per dintre, podrem constatar un fet : que la música, qualsevol que sigui la forma
que adopti per manifestar-se, dóna origen a una línia ; és a dir, que
àdhuc sí es tracta d'una projecció o sèrie d'harmonies, aquesta
sèrie no l'entenem com a pura harmonia sinó que per entendre-la,
ens cal veure a dintre nostre una línia.
Aquesta idea de línia que ens produeix una successió d'acords
prové de què n'individualitzem uns sons. E l major relleu que trobem en aquests sons — per regla general els superiors — fa que
s'erigeixin en línia melòdica i , aleshores, el fet harmònic es transforma en un element que en diríem de coloració, d'aspecte sonor
que es transmet als sons que la nostra ment accepta i recull com a
sèrie o línia melòdica.
Aquest fenomen d'introspecció aplicable a cada moment musical,
ens dóna una noció positiva i una noció negativa. Noció positiva.
La música és entesa, sempre, com a línia constituïda per aquells
sons que en primer terme s'ofereixen, malgrat es tracti d'un conjunt polífon. Noció negativa. U n conjunt polífon, una successió
purament harmònica deixa d'ésser música en quant no pugui ésser
traduïda i entesa com a línia o no ens pugui donar idea de quins
són els sons eficients destinats a individualitzar-se de faisó tal que
s'erigeixin en successió melòdica.
Aquestes dades que ens dóna rígurosament establertes l'introspecció, són precioses i eloqüentíssimes, car d'elles es dedueixen
coses molt interessants, una de les quals, en el moment actual de
la música religiosa i per relació amb la melodia gregoriana, té una
grandíssima transcendència. És la qüestió del sentit melòdic.
E l sentit m e l ò d i c

Que la primera idea musical trobada per l'home fou exclusivament melòdica, segurament no trobarem ningú que en pugui dubtar.
Que aquesta idea melòdica, fossin les que fossin la seva categoria
i la forma en què es manifestà, excloïa d'una manera absoluta tota
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idea harmònica, ço és, tota idea de combinació simultània de sons,
no podem dubtar-ne, car tot allò que hom coneix respecte a ço que era
la música abans de l'Era Cristiana, ens en dóna una confirmació palesa. Que en aquells nuclis humans, la civilització dels quals es
troba en un estat de primitivisme, les seves músiques són, essencialment, exclusivament, homòfones, sense el més lleu símptoma
que hi intervingui una idea de combinació de sons o de sobreposició de melodies, tampoc en podem dubtar, perquè els documents que
avui poden ésser consultats ens ho posen de manifest amb aclaparadora eloqüència.
Tenim, doncs, que tot ens parla a favor d'un principi melòdic,
millor diríem, d'un primer ascendent absolutament homòfon sense
el qual hom diria que la música no podria prendre realitat. Tant
és que ho mirem en l'antigor més remota, com en l'home qui avui
es troba, encara, vivint en ple primitivisme, com a dintre de nosaltres mateixos que ens trobem submergits en un ambient de civilització moderna i coneixem les fesomies musicals més avençades.
Però bo i essent tot ço que havem invocat raons indubtables,
veritats inconcuses, també és veritat un fenómen que pot ésser observat girant els ull's ençà i enllà de la nostra civilització, i és l'afebliment extraordinari del sentit melòdic. Diem fenomen, però millor
seria dir concretament resultat, perquè les causes que el determinen
ens poden ésser ben conegudes per -poc que mirem, amb llambregada
retrospectiva, què és ço que ha succeït a llarg a llarg dels temps i
les influències que pot haver rebut el nostre sentit musical.
Acció de la música moderna

Les fórmules harmòniques que utilitza la música moderna, tenen
una tendència marcadíssima a destruir tota idea de funció tonal ;
preté, sembla, ignorar-les àdhuc quan la tesi del polifonisme cerca
una raó justificativa dels seus procediments invocant aquest funcionalisme. Aleshores succeeix que la línia melòdica, que de grat o
per força es manifesta i pren naixença en el nostre intern — car
d'altra manera no hi hauria sensació musical pròpiament dita — es
troba trontollada perquè ni l'harmonia l i dóna un suport lògic, n i
les agregacions de sons utilitzades harmònicament són prou comprensibles en presència d'aquella línia que és percebuda a dintre
nostre. Aleshores, si bé es mira, trobem que la línia melòdica no
legitima les harmonies i , amb prou feina, aquestes justifiquen
aquella.
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En aquestes condicions, el sentit melòdic es troba pertorbat i
no pot actuar amb prou eficàcia i amb justa eficiència. La conseqüència inevitable és que aquesta línia que es genera esdevingui
un element de doble pertorbació que impossibilita la percepció global de totes aquelles valors que, concorrents a un únic fi, integren
el fet musical. Per una banda, aquest sentit melòdic que ens fa
percebre i entendre els sons disposats en sèrie no ens deixa veure
i compendre les combinacions de sons que constitueixen la projecció
harmònica, i , per altra banda, aquestes no ens deixen percebre i
entendre musicalment la línia.
Una volta iniciada aquesta pertorbació, fàcil és de preveure
cap on ens ha d'aconduir, i és, justament, a la desaparició o, quant
menys, a l'esmortuïment del sentit melòdic. Malgrat que en el nostre
intern es generin línies melòdiques, aquestes resten privades de la
capacitat d'imposar-se'ns, car no troben una base prou ferma en
les harmonies sota elles col·locades.
Acció de U n à s l c a clàssic»

Si en lloc de mirar envers el sector de la música moderna en
les seves fesomies avençades, dirigim els ulls envers el sector del
classicisme, hi trobarem el sentit melòdic amb tota efectivitat, però
no isoladament, sinó conjugant-se amb l'harmonia, la qual ve a
descansar damunt un altre sentit que en diem sentit tonal.
Aquesta concreció del classicisme ve a condicionar el sentit melòdic, car l i imposa la comprensió de les línies musicals segons la
llei de l'estabilitat o inestabilitat dels sons.
Tot acord, tota fórmula harmònica que no sigui apta per
dar-nos una sensació de repòs, no pot servir per a terminal cadencial ; la línia musical no pot ésser deixada en suspens, per tant ha
de continuar-se, en una direcció qualsevulla, fins a aconseguir el
moment terminal d'una faisó tal que després d'ell no s'esperi res
més.
Aquest formulisme harmònic clàssic no pertorba el sentit melòdic, però l i lliga la llibertat, el condiciona. Les línies no són, en
veritat, lliures d'anar d'ací d'allà, perquè no són línies homòfones
sinó línies intervingudes per la successió harmònica, la qual ve
automàticament a imposar-los un funcionalisme tonal. Aquest funcionalisme, al mateix temps que condiciona la línia melòdica, la
coordina i aleshores la successió harmònica i la successió melòdica
es legitimen mútuament.
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El sentit melòdic, en la música clàssica, actua, és eficient, malgrat trobar-se subordinat a les caracteritzacions diverses que poden
derivar-se de les funcions tonals que s'estableixen a llarg a llarg
de la línia musical.
Coractcristlqaes del moment actaal

En el moment actual de la música, nosaltres, fills del classicisme, ens trobem situats en plena oscil·lació entre dos plans oposats
i amb tendència a destruir-se l'un amb l'altre, perquè no poden
conciliar-se.
Un d'ells, de fet, ens col·loca fora del sentit melòdic. Les manifestacions modernes i les temptatives més avençades de la música
no semblen perseguir altre finalitat que fonamentar el sentit musical, estrictament i exclusivament, en la percepció del massís harmònic, o sigui de l'agregació de sons entesa més com a agregació i
menys com a component o coadjuvant d'una línia en la qual els
sons sostinguin per pròpia aglutinació entre ells, tal com s'aglutinen els fonemes que constitueixen els mots verbals.
L'altre pla ens col·loca i ens manté dintre del sentit melòdic estricte, però no lliure, sinó subordinat. La tonalitat vol que les agrupacions de sons vinguin ben caracteritzades i la color que presenten no prové de la pura sensació melòdica, sinó de la funció tonal
que tenen encomanada, mitjançant la qual distingim netament quan
ens trobem damunt una línia de repòs i quan damunt una línia de
moviment ; quan la línia ens representa una evolució, ho distingim
netament de quan es troba en declinació resolutiva o en resolució
efectiva.
Aquesta oscil·lació, gairebé podríem dir-ne trontolleig, que en
l'actualitat experimenta el nostre sentit melòdic, és causa que en
certes ocasions ens trobem en un sobtat desplaçament, car unes
voltes el sentit harmònic no ens serveix per justificar certes agrupacions de sons, i altres voltes certes agrupacions de sons no se'ns
concreten en veritables imatges musicals, puix trobem que tenen
una tendència a segregar-se del context harmònic que no poden legitimar.
Així, el sentit melòdic es va afeblint notablement sense que vingui substituït per una altra base de percepció i de comprensió, la
qual, ara com ara, no ens pot ésser coneguda, puix per més que ens
mirem dintre nostre, per més que demanem ajut a la introspecció, a l'andició interna, no la descobrim, car sempre ens trobem
1
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al principi, o sigui a la generació espontània de la línia, única manera d'entendre el fet musical.
Música bomòfona

Però havem considerat únicament dos sectors : la música moderna i la música clàssica. Cal que en mirem, encara, un altre i
és el de la música homòfona, la música anterior a tota temptativa
harmònica, la qual desconeixia tota possibilitat de combinació de
sons i tota idea de funcionalisme tonal ; aquella música que és indiferent a la sensació de repòs i en la qual no es troba que les agrupacions s'organitzin segons l'aspecte d'inestabilitat o d'estabilitat
que ens puguin oferir.
Es comprèn que el sentit melòdic és tant més fort i es troba
tant més desplegat quant més prescindeix de la idea de combinació
de sons. És a dir, serà tant més eficient, quant més lliure es trobarà de tota intervenció d'una valor que no sigui essencialment melòdica, car lliure de tal intervenció, no ha de subordinar-se a cap
exigència i , així, pot manifestar-se amb tota sa esplendorosa vitalitat donant origen a línies d'una altíssima valor modal.
La línia homòfona gaudeix d'aquesta prerrogativa inestimable ;
en ella, el sentit intensament melòdic, té plena efectivitat i pot manifestar-se sense cap mena d'entrebanc, sense que en cap moment
la línia melòdica es trobi constreta a seguir en una direcció determinada que no sigui la que l i imposa la pròpia genuïna melodització
estranya a tota altra valor.
D'aquest sentit, lliure de tota imposició externa, lliure de tot
condicionalment, viuen dues magnes concrecions : la melodia gregoriana i la cançó popular. No les trobarem ací o allà, les trobarem
per tota la terra, com si, embolcallant-la amorosament, regnessin
damunt d'ella. No són mortes, malgrat ésser moltes voltes seculars, ans al contrari, es manifesten amb forta alè de vida ; no han
desaparegut perquè la causa de llur supervivència a llarg a llarg
dels segles i a través de multitud de generacions es troba en el cor
de l'home, el qual, malgrat la contínua evolució i profunda modificació dels mòduls estètics, malgrat la transformació lenta i implacable de les fesomies musicals, no ha pogut canviar la seva manera
d'ésser i de percebre.
Si trobem en el poble la cançó ancestral és perquè s'hi conserva
viu aquest sentit melòdic fonamentat en la línia homòfona. Però
una dada important que pot explicar-nos moltes coses és el fet que
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avui no ens presenta les mateixes característiques que, segurament,
oferia abans, quan encara no havia sofert el contacte amb música
no homòfona.

I

7

Inllnènclcs tonals

E l sentit melòdic, que durant segles visqué nodrint-se en la més
pura homofonia, arribà un dia que no pogué evitar el trobar-se amb
íntim fregadís amb altres músiques, les quals, lentament, l'anaren
separant dels fonaments de les modalitats homòfones que esdevingueren substituïdes per la valoració tonal. E l sentit melòdic, abans
lliure, es trobà, així, condicionat.
La tonalitat va anar filtrant dintre les línies musicals de la
cançó amb tanta força, que aquesta cançó, que en el seu origen fou
línia homòfona modaltnent compresa, esdevingué línia homòfona
tonalmenl compresa. La melodia va despendre's voluntàriament
d'aquelles caracteritzacions belles i d'aquella llibertat de moviment
que la feien rica en elements d'expressió i que abans venien a constituir la seva única finalitat. Les estructures fòniques estrictament modals esdevingueren estructures tonals. E l sentit melòdic
abans lliure, a poc a poc va deixar de cercar l'expressió en la pròpia
melodització dels trets específicament modals per anar a cercar-la,
per transformació evolutiva, en la melodització dels trets tonals.
Com a element de demostració del que diem pot invocar-se el
fet que les cançonístiques populars ens ofereixen una proporció
molt petita de tonades d'alta valor modal en relació amb les que
ens ofereixen d'estructures fòniques essencialment tonals.
I n c o m p r e n s i ó modal

Si de la cançó popular girem els ulls envers la melodia gregoriana, trobarem que l'educació del sentit melòdic dirigida envers
la tonalitat és la causa de la incomprensió modal, perquè tonalitat
i modalitat són dues coses ben distintes, encara que sigui un fet
corrent la confusió entre una i altra.
L'egrègia melodia de la nostra Santa Església, s'ha mantingut,
com qui diu, immunitzada i s'ha transmès a nosaltres sense modificacions ni alteracions apreciables. Els treballs d'investigació, de
comparació i d'anàlisi, treballs pacientíssims i acuradíssims dels
benemèrits monjos benedictins de l'Abadia de Solesmes i , entre nosaltres, de l'iHustre Dom Gregori M.* «Sunyol, del Monestir de Montserrat, ens demostren que si alguna modificació s'hi ha esdevingut.
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és en algun detall que per a la nostra qüestió no té cap importància.
Doncs bé : precisament d'aquesta persistència i fixesa de la melodia gregoriana, en la qual no ha pogut filtrar-se la més lleu influència d'altra mena de música, d'aquesta inalterabilitat, prové
que avui, quan ja hauria d'estar del tot actualitzada, no sigui
compresa tal com hauria d'ésser-ho.
Evidentment, el sentit melòdic, tal com es troba educat i més o
menys privat de la seva llibertat per les lleis de la tonalitat, no
capeix la intrínseca bellesa de les modalitats gregorianes.
Canse* de la I n c o m p r e n s i ó

La música d'orgue i la música a veus que de tan llarg temps
viuen al redós de l'Església, no han contribuït a conservar el sentit
melòdic de faisó tal que pogués arribar un dia que es trobés incapacitat per a compendre la modalitat i la melodització gregorianes,
sinó que, justament, ha succeït el contrari.
.Aquest sentit melòdic pur ha arribat a afeblir-se tant, que avui
j a no pot capir les modalitats intenses. La pròpia constitució de
la música harmònica fonamentada en la tonalitat no podia donar
altre producte, sinó aquest afebliment, car la comprensió musical,
malgrat es fonamenti en la percepció d'una línia que, espontàniament, extrèiem d'un conjunt polífon, no descansa en un estímul
melòdic, sinó en un estímul i una justificació de caràcter harmònic.
L'acord i el seu funcionalisme tonal legitima les agrupacions melòdiques perquè l'harmonia concreta l'aspecte o color sonor que
aquestes agrupacions deuen oferir musicalment; per aquesta raó
es comprèn que aquest sentit melòdic, avui, no sigui lliure ; no actua cercant el tret o l'ondulació meloditzant, justificant-se per si
mateixa, sinó que actua cercant l'harmonia, recolzant-se damunt
l'agregació o combinació dels sons que, a la vegada que l i concreten aquella color i aquell aspecte sonor, per un fenomen d'inducció l i fan capir la línia melòdica que damunt de la projecció harmònica gravita.
La percepció musical, en aquestes condicions, ha esdevingut,
potser, un xic més complexa, però evidentment, menys subtil, car
demanant ajut a les harmonies trobem cohonestades, encara que
no justificades, certes coses que, una volta sospesades i analitzades
bé, qui sap si se'ns manifestarien com una mena d'atemptats a la
lògica musical.
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E l moment actaal I el cant gregorià

j

»

Amb aquesta educació, bàsicament harmònica, que ha transformat radicalment la modalitat melòdica, s'ha escaigut el renaixement del gregorianisme, l'actualització reivindicatòria per l'Església d'aquell cant que l i és propi, que l i pertany de dret i que, gelosament, vol que estigui col·locat en el lloc preeminent que l i pertoca
per tal de poder-li donar preferència per damunt de tota altra música.
Però a l'entorn d'aquesta actualització, a l'entorn d'aquesta preferència justíssima, com també a l'entorn de la possibilitat de substituir amb la melodia gregoriana l'altra mena de músiques, s'han
suscitat varis transcendentals problemes, la solució dels quals requereix un acuradíssim i aciençat estudi.
Un d'aquests problemes és el que es deriva dè la qüestió que
estem tractant, o sigui la incomprensió de la melodia gregoriana
per causa de la incapacitat en què es troba el sentit melòdic actual
que no sap gaudir de la intrínseca bellesa de la línia homòfona modalment constituïda.
Per veure demostrada aquesta incomprensió, no cal que mirem
què ha succeït entre el poble fidel ; no cal que anem a investigar
si senten o no l'absència de la música polífona, ni si comprenen i
gaudeixen espiritualment de la melodia gregoriana. No volem cercar arguments de prova en el poble ; els volem anar a cercar més
amunt perquè així seran molt més convincents, els anirem a cercar
en aquella esfera d'acció que es troba situada en una posició del
tot favorable, per tal de poder ésser eficient en la direcció i en l'orientació i , per tant, amb més o menys responsabilitat en les decisions adoptades.
Aquesta incomprensió resta virtualment demostrada pel fet
de trobar, primer, una tàcita coincidència a admetre l'harmonització del cant gregorià i , més tard, una general adopció de tals harmonitzacions.
L'intent d'harmonitzar el cant gregorià pot ésser justificat si
la finalitat perseguida és de fer-lo més comprensible i assimilable
al sentit musical actual ; trobem, però, que l'harmonització porta
involucrat un dualisme antagònic entre la constitució modal de la
melodia homòfona, perfectament atonal, i la funció de l'acord que
no pot evitar-se que en certs indrets i en certes agrupacions donin
idea de l'establiment d'un pla tonal.
A més d'aquest dualisme, esdevé, encara, un agreujament qui
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ajuda, si més no, a mantenir-nos allunyats dels viaranys que s'haurien de seguir per tal que el sentit melòdic anés avençant en la seva
estructuració reeducativa. Aquest agreujament el porta el fet que,
ara com ara, l'harmonia no pot donar-nos idea de les distintes valors modals que tan fortament caracteritzen l'homofonia gregoriana.
E l fet sol d'admetre aquesta harmonització significa un renunciament a la reeducació del sentit melòdic, per tal de capacitar-lo per
compendre modalment.
Prové de no haver-se tingut en compte el factor absència de
sentit modal} No ho sabem, però si que podem dir que els fets vénen, o gairebé, a contestar afirmativament l'interrogant.
E l cant g r e g o r i à no dea harmonltzar-ac

Evidentment, en el fons de la qüestió no es tracta de saber a
quin formulisme ha de subordinar-se la projecció harmònica, és a
dir, no es tracta de saber com ha d'harmonitzar-se la melodia gregoriana, sinó de saber s» pot o deu harmonitzar-se.
Rumiant bé i serenament aquesta qüestió, abans de procedir a
l'harmonització, s'hauria arribat, segurament, a la conclusió que la
melodia gregoriana no podia n i devia ésser harmonitzada, perquè
defuig tota idea de combinació de sons ; és melodia pura de constitució modal i essencialment, absolutament homòfona ; l'harmonia
sempre serà un element sobrevingut perquè és un fet posterior de
segles a la formació de les modalitats homòfones ; per tant, la pretensió de tal harmonització cau, de ple, en la categoria d'absurd,
tal com és absurda la pretensió inexplicable del gran teòric alemany
H u g Riemann d'engabiar — diguem-ho així, amb mot gràfic — les
línies gregorianes entre les ratlles divisòries de compàs, tant si hi
vénen bé com si h i vénen malament; com és absurd d'anar a esbrinar en quina tonalitat està escrit aquest Gradual o aquell Kyrie.
I és absurditat qualsevulla d'aquestes pretensions, perquè tota línia
homòfona i d'estructura modal, com és la gregoriana, de creació
molt anterior a tota provatura rudimentària de caràcter harmònic,
exclou tota idea de metre, d'harmonia i de tonalitat.
Ritme i Mode són la seva essència, la seva raó d'ésser. Però
aquest Ritme i aquest Mode no són els que han format el nostre
sentit melòdic. E l Ritme no és el de la música profana que arriba
a l'extrema subdivisió de les unitats temporals representada per
l'altemància de fuses i semifuses amb unitats de negra o amb acumulacions de blanques i rodones.
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E l Mode no és l'esquifit cercle del «major» i «menor» de consuetud, dintre del qual es troba tancada, per dir-ho així, la música
clàssica. Ritme i Mode gregorians són quelcom que defuig tota
comparació amb la música que ha constituït l'ambient cultural en
què ens havem trobat submergits i dintre del qual s'ha anat estructurant i constituint el sentit melòdic que avui es troba incapaç de
gaudir de la bellesa de certs girs i trets meloditzants que provenen
de les constitucions modals.
És per aquestes raons que, parlant sincerament, pensem que
deuria refusar-se tota intervenció de l'harmonia en el cant gregorià i , per tant, tota idea de dotar-lo d'un acompanyament.
Si ho rumiem bé, si sabem situar-nos en el lloc més just, trobarem que no ho necessita, ans el contrari, l i fa nosa, i en lloc
d'ésser un bé ens apar que és contraproduent, car el sentit melòdic
continua trobant-se empresonat per l'harmonia i descansant damunt
ella. Les mateixes causes que ens l'han empobrit contribuiran,
si més no, a mantenir-lo en aquest estat depauperat i d'incomprensió per manca d'elements que puguin vigoritzar-lo.
Pobresa en les harmonitzacions

Seria un mal menys accentuat si les harmonitzacions podien
manifestar-se riques, però res d'això, perquè la mateixa estructura
modal de la melodia gregoriana imposa una limitació de mitjans.
Així ens trobem que les tals harmonitzacions no satisfan el sentit
harmònic tal com es troba actualment educat.
Per demostrar el que diem, sols havem de pensar que cap solució no s'ha imposat virtualment. S'ha partit, en aquesta qüestió,
de la simplicitat de la línia que es pretenia harmonitzar, creient que
aquesta simplicitat obligava també a la simplicitat harmònica, cosa
que ha donat lloc a certes harmonitzacions que, ben mirades i j u dicant-les rectament, hauríem de concloure que són indignes d'un
harmonista que posseeixi una regular tècnica.
I és que la modalitat gregoriana ve a empresonar la mateixa
harmonia dintre d'un sistema d'acords possibles que tot seguit
resta esgotat musicalment ; és a dir, l'harmonia que en altra música es pot manifestar opulent, esdevé limitadíssima en presència
de la melodització modal gregoriana.
El sentit harmònic es troba cohibit i col·locat en una posició oscil·lant entre dos plans antagònics : per una banda, per la pròpia
funció de l'acord, és atret envers el pla de la tonalitat, i per altra
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banda, per la pròpia funció modal de les agrupacions melòdiques,
és atret envers el pla de la modalitat. Així esdevé una confusió
de valors que no poden satisfer ni el sentit tonal harmònicament
manifestat, ni el sentit melòdic modalment desplegat.
ConclusIA

E l sentit melòdic d'avui, harmònicament educat, cerca en la
melodia gregoriana un suport, i no l'hi troba. Pensem que mentre
de la riquesa harmònica moderna no hagin estat extretes i seleccionades aquelles valors aptes per a un funcionalisme modal fixament
establert i organitzat, — valors que han d'ésser aptes a satisfer i
ensems reeducar el sentit melòdic alliberant-lo de tot condicionament — aquell suport no podrà ésser trobat.
És més qüestió d'eixamplar, reeducant-les, les nostres percepcions musicals, que no pas de cercar solucions acomodatícies, que
sols tenen la virtut de col·locar-nos fora de la realitat i mantenir-nos
en un sensible estat d'indecisió.
Creiem que hom faria un gran bé i hom donaria un pas en ferm
envers la solució del problema de la reeducació de què parlem, si
deixant la pretensió de dotar la melodia gregoriana d'un element
harmònic acompanyat, hom fes totalment al revés i hom precedís a
despullar-la de tota harmonia inoportuna, restituint-la a ço que per
voler de Déu ha estat, és i hauria d'ésser eternalment : melodia
homòfona que quant més senzilla es manifesti, més intens recolliment pot donar al cor del fidel qui fervorosament prega al seu Senyor.
JOSEP B A R B E R À

ENSENYAMENTS
BÍBLICS I E C L E S I À S T I C S
Després dels estudis de la secció anterior que alguna vegada,
sense intenció de llurs autors, podrien deixar l'ànima sequívola, bo
serà de parar l'orella a la veu d'endalt, illustradora i amonestadora
de l'esperit cristià. É s amb aquesta finalitat que instituïm aquesta secció que pot tenir amb el temps desplegaments magnífics. Textos bíblics, roents tothora de l'alè divinal que els inspirava, fragments de Concilis, Encícliques i altres documents pontificis
ai·alorats per l'autoritat inapel·lable d'aquella qui és portantveu autèntic del Crist en tots els temps, trossos escollits de Sanis Pares,
Doctors i altres escriptors de coses d'esperit admesos en l'Església,
documents pastorals de la jerarquia, especialment la de la nostra
terra, disposicions canòniques regulant la vida social de l'Església
universal o particular, frases triades d'autors piadosos, pròpies a
elevar la moral de l'esperit, exemples d'alta virtut dels herois del
Cristianisme: tot això tenim intenció d'encabir en aquest segment
de LA PARAULA CRISTIANA, que per ésser el que més pròpiament
respondrà a aquest títol, serà mirada per nosaltres amb especial
afecte.
Els nostres fidels, o no són gaire afectats a lectures espirituals,
o han d'heure-les en fonts no sempre tan clares com caldria. Per
això es camina molt d'esma en la vida interior. Donar un ensenyament de primera mà serà sempre una obra purificadora de l'esperit. E l criteri cristià, tan necessari per a judicar rectament dels
afers de la vida, i no sols de la estrictament espiritual — res no és
indiferent a l'esperit — anirà clarificant-se i estructurant-se sòlidament amb la lectura assídua dels mestres de la vida religiosa,
començant per Aquell que és, en puritat, l'úttic Mestre, com ens diu
ell mateix en l'Evangeli.
Sacerdots i fidels, pastors i ovelles, podran reportar grans avantatges d'aquesta secció, sens dubte la més autoritzada de la Revista,
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car si els fidels hi trobaran ensenyaments flairosos encara de la mà
ungida que els dictava, els sacerdots podran tenir-hi a l'abast una
tria de textos aznneuts per a l'ensenyança i la predicació, textos
que tots els coneixen, però que ací s'oferiran seleccionats i posats
en un català tan triat i elegant com sabrem fer-ho.

Sagrada Escriptura
SERMÓ DE L A MUNTANYA
S l . Maten, cap. V

Estesa l'anomenada de Jesús per tota la Palestina i la Síria, per
virtut dels grans miracles que feia, guarint tota llangor i tota malaltia, grans corrues de gent el seguien de la Galilea i la Decàpolis
i de Jerusalem, i de la Judea i d'enllà del Jordà. Jesús, llavors,
veient aquesta munió, pujà a la muntanya i seient ell en terra, se l i
acostaren els deixebles. Tot això era el començament de la seva
vida pública.
Llavors, obrint la boca, els ensenyava, dient :
Benaurats els pobres en l'esperit ( i ) , perquè d'ells és el regne
del cel (2). / Benaurats els mansuets, perquè ells posseiran la
terra. / Benaurats els qui ploren, perquè ells seran consolats. /
Benaurats els que famegen i sedegen de justícia, perquè ells seran
assaciats. / Benaurats els misericordiosos, perquè ells hauran misericòrdia. / Benaurats els de cor net (3), perquè ells veuran Déu. /
Benaurats els pacífics, perquè ells seran anomenats fills de Déu (4). /
Benaurats els que pateixen persecució per la justícia, perquè d'ells
és el regne del cel. /
Benaurats sereu quan us maleiran i perseguiran i diran en mentida tota mena de mal contra vosaltres per causa meva. / Gaudiu-ne
i exulteu-ne, puix la vostra paga és gran en el cel : és així com
perseguiren els profetes qui foren abans de vosaltres. / Vosaltres
sou la sal de la terra. Si la sal torna fada, amb què l i tornaran la
(1) Ço i s . aquells qui no posen la felicitat en la riquesa I encara que en tinguin, són prestos a
perdre-la sense detriment de la pau del cor.
(2) Regne del cel, en l'Evangeli significa de vegades rEsglésií-, aqui. però, vol dir la benaurança
de l'altra vida i la seva anticipació possible en aquesta.
(3) No basta la puresa efectiva, cal també l'atectiva, la del qui té el cor lliure de males passiona.
(4) Suprema noblesa de l'home que el fa digne de conviure, ara i després, amb el Donador de tot
consol veritable.
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salabror? Ja no serveix per a res, sinó per a ésser llançada i calcigada de tothom ( i ) . / Vosaltres sou la llum del món. No pot
amagar-se una ciutat posada al cim d'una muntanya. / N i tampoc
no enceneu el llum i el poseu sota el mesuro, sinó damunt el canalobre, per tal que faci llum a tots els qui són dins la casa. / Talment ha de resplendir la vostra llum davant els homes, a fi que
vegin les vostres bones obres i glorifiquin el vostre Pare qui és en
el cel (2). / No penseu pas que sóc vingut a desfer la llei ; no sóc
vingut a desfer, sinó a acomplir (3). / Car jo us dic en veritat :
fins que no passin cel i terra, ni un iod (4) ni una titlla no fallarà
de la llei, que tot no sigui acomplert. / Aquell, doncs, qui trencarà
el més petit d'aquests manaments i així ensenyarà als altres, serà
tingut per mínim en el regne del cel, però el qui els guardarà i ensenyarà serà tingut per gran en el regne del cel (5). /
Perquè jo us dic que si la vostra justícia no està per damunt
de la dels escribes i fariseus, no entrareu en el regne del cel (6). /
Heu sentit que fou dit als antics : No mataràs, i qui matarà serà
reu en judici. / Doncs jo us dic : Aquell qui s'irarà contra un germà seu serà reu en judici. I qui el tractarà d'orat serà reu en consell i qui l i dirà malvat serà reu de la geenna del foc (7). / Si, doncs,
presentes la teva oferta a l'altar i allí et recordes que el teu germà
té un ressentiment de tu, / deixa la teva ofrena allí davant l'altar
i ves primer a fer les paus amb ton germà i llavors torna i fes l'oferta (8). / Fes ben aviat l'avinença amb el teu adversari mentre
vas pel camí amb ell, no sia que el teu adversari et lliuri al jutge
i el jutge al carceller i siguis empresonat. / En veritat et dic : no
n'eixiràs fins que hauràs pagat el darrer quart d'as (9). / Heu sen(I) El bon exemple i la bona doctrina del seguidor del Crist preserva de corrupció la terra. SI
ell es corromp tota preservació esdevé impossible.
(3) Única finalitat legitima del bon eiemple és la glorificació de Déu pels homes: tota finalitat vanitosa és equiparada al mal exemple.
(S) La llei aqui esmentada és la llei moral I la doctrina dels israelites quejesucrist dugué a perfecció. La ritual no essent de tota la humanitat, sinó exclusiva del poble jueu.s'acompli en la persona
de Jesús, prealgnat per ella.
(4) tod era el senyal gràfic més petit de la llengua hehralta.
(5) En aquest lloc el regne del cel significa pròpiament l'Església que venia a fundar Jesucrist.
(6) Escribes 1 fariseus eren els doctors i xeladors de la U e i Antiga, molt remirats a complir les
observances externes i molt negligents en la puresa del cor.
fT) Jesús declara aci la culpabilitat dels pensaments I desigs dolents, ni que no sien posats en
obra. Judici era un (utjaraent ordinari per mancaments petits; consell un juljament solemne pels delictes greus; geenna era una vall on antigament els |ueus havien sacrificat llurs fills, cremant-los a
honor de déus falsos; Jesucrist en ta símbol de l'infern, el qual, per tant, és intimat a qui Insulta
greument,
(8) L'odi al germi o l'ofensa feta i no reparada és incompatible amb l'honorança de Déu.
(9) As era la unitat monetària més petita d'aquell temps.
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tit que fou dit als antics : No faràs adulteri. / Doncs jo us dic :
Tot aquell qui esguarda una dona desitjant-la ja hi ha fet adulteri
dintre son cor. / Si el teu ull dret t'és motiu d'escàndol, treu-te'l
i llença'l : més et val de perdre un dels teus membres que no si tot
el teu cos fos llençat a la geenna. / I si la teva mà dreta t'és motiu
d'escàndol, talla-te-la i llença-la ; més et val de perdre un dels teus
membres que no si tot el teu cos anés a la geenna ( i ) . / També fou
dit : aquell qui deixarà sa muller, l i donarà una acta de repudi. /
Doncs jo us dic : Tot aquell qui deixarà sa muller, sinó per fornicació, la fa ésser adúltera, i el qui la pren en muller també fa adulteri (2). / Així mateix heu sentit que fou dit als antics : No perjuraràs, ans compliràs els teus juraments al Senyor. / Doncs jo us
dic : No juraràs de cap manera ; ni pel cel, car és el soli de Déu, /
ni per la terra, car és l'escambell dels seus peus, ni per Jerusalem
car és la ciutat del gran Rei (3), ni pel teu cap no j u r a r à s , car t u
no pots fer tornar un cabell teu blanc o negre. / Sigui la vostra
paraula : Sí, s í ; no, no. Tot el que s'hi posa de més, és del maligne. / Heu sentit que fou dit : U l l per u l l i dent per dent. / Doncs
jo us dic : No us torneu contra el dolent, ans si algú et pega a la
galta dreta, para-li l'altra. / I a qui volgués pledejar per prendre't
la túnica, cedeix-li mantell i tot. / I si algú et forçava d'anar amb
ell mil passes, ves-hi dues mil més (4). / Dóna a qui et demana, i
a qui et vol manllevar no l i giris l'esquena. / Heu sentit que fou
dit : Estimaràs el teu proïsme i odiaràs el teu enemic. / Doncs j o
us dic : Ameu els vostres enemics, feu bé als qui us odien i pregueu pels qui us persegueixen i calumnien. / Per tal d'ésser fills
del vostre Pare qui és en el cel, el qual fa eixir el seu sol per a bons
i dolents i fa ploure per a justos i injustos. / Car si ameu els qui
us amen, quin guasardó n'haureu? No ho fan també els publicans (5). / I si saludeu només els vostres germans, quina gran cosa
feu? No ho fan també els gentils? / Sigueu, doncs, perfectes,
així com el vostre Pare celestial és perfecte (6).
(1) L'ull i la mà simbolitzen els amics i parents pròxims; si la convivència amh algun d'ells ens
és causa d'ofendre Déu. ens n'hem de separar, per agradable I profitosa que ens sigui en altre ordre
tal companyia. Més val salvar-se sol, que condemnar-se acompanyat.
(2) En la Llei Antiga hivla estat permès el divorci. Jesucrist aboleix aquesta mitigació passatgera
de la llei natural. Ningú, doncs, no pol deixar la seva muller, llevat del cas d'adulteri d'ella, però
fins en aquest cas tot segon matrimoni de qualsevol dels dos és prohibit i invàlid. L'Incis t l n ó p e r
fornicació afecta exclusivament la primera part del versicle.
(3) El gran Rei era el Mesiies promès qui des d'ella havia de regnar espiritualment en tota la
humanitat.
(4) La dura llei del tallà és substituïda per la llei de la generositat, amb el compliment de la qual
tota lluita entre germans seria evitada.
(51 Public tns eren els funcionaris de l'Imperi Romà a la Judea; molts d'ells estrangers I per tant
idòlatres.
(6) ld;al inesgotable de perfecció moral pel cristià és la santedat de Déu mateix.
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Sants Pares i Doctors
E L PREMI D E L A F E
Sant A^nsti (I)

Deia el Senyor a aquells jueus que creien en E l l : Si persevereu
en la meva paraula... (2) Per què diu si persevereu} Perquè ja hi
sou iniciats, perquè ja heu començat a viure en ella. Si persevereu
en la fe en la qual heu entrat vosaltres, els creients, fins on arribareu? Considerem aquest principi, mirem fins on ens mena. Si
has estimat el fonament, confia arribar al cimal, i d'aquest abaixament, espera'n assolir l'excelsitud. Car fe vol dir humilitat;
però coneixença, immortalitat, eternitat, no vo'.en dir humilitat sinó
excelsitud ; no enclouen abaixament sinó ascensió ; no comporten
cap risc d'atacs per part de l'enemic, ni temor de defallença, sinó
estabilitat.
Gran és tot quan té en la fe son principi, però és menyspreat.
També el fonament d'un edifici sol ésser menyspreat dels ignorants.
El sot es fa ben profund, hi aboquen les pedres de qualsevol manera, cap elegància no s'hi veu, cap formosor ; així com tampoc no
hi ha cap bellesa en la rel de l'arbre ; tot, no obstant, el que en
l'arbre et delecta, tot brosta d'ella. T u , però, veus la rel i no t ' h i
complaus, veus l'arbre i t ' h i embadaleixes. O estult, això que tant
admires neix d'allò que, en esguardar-ho, tan poc et plau. Tan
petita cosa et sembla la fe dels creients, que no trobes balança per
pesar-la. Escolta, amb tot, el què en resulta i esguarda, la seva
grandesa, tal com la descriu en altre lloc el mateix Senyor : S i teniu fe com un gra de ínostassa (3). Vols res tan humil i , alhora, tan
fort? Vols res tan petit i a la vegada tan coent? Per tant, vosaltres, diu, si perseveràveu en la meva paraula, en la qual heu posat
fe, on arribaríeu? Verament serieu els meus deixebles. I quin
guany en treuriem? / coneixeríeu la veritat.

' 1

Què és, germans, això que promet als qui creuen? / coneixereu la veritat. Però, no l'havien ja coneguda quan el Senyor parlava? Com, doncs, cregueren, si no conegueren? No van creure
degut a haver-la coneguda, ans fou a fi de conèixer-la que van creure.
Creiem, en efecte, per conèixer, no coneixem per creure. Ço que
coneixerem, n i l'ull ho ha vist, ni l'oïda ho ha sentit, ni ho ha capit
(I) fn loannlt Brangellam Tractalas CXXIViTrac. XL.)
(ï) St.]oan,8.3l.
(3) St. Mal., 17, 19.
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el pensament de l'home ( i ) . Què és fe sinó creure el que no veus?
Fe és creure ço que no has vist, veritat és creure ço que veieres,
segons diu en altre lloc el mateix Apòstol.
Per això el Senyor, per tal d'establir la fe començà per venir al
món. Era home, s'havia fet humil, de tots fou vist, més no de tots
conegut, fou de molts rebutjat, fou occit per les turbes, per ben pocs
fou compadit, i encara ni dels pocs que el compadiren fou conegut
tal com E l l era. Tot això fou com un esbós de la fe i de l'edifici
en projecte. Com esperant-lo, deia E l l mateix : E l qui m'estima
observa els meus manaments: el qui m'estima és estimat del meu
Pare ; jo l'estimaré i m ' h i manifestaré (2). Prou el veien els qui l'escoltaven ; i , amb tot, els prometia que si l'estimaven el veurien.
Tal succeeix amb les paraules coneixereu la veritat. Com? E l
que heu dit no ho és, la veritat? Sí, ho és ; però és encara la veritat que hom creu, no la que hom veu. Si persevereu en la creença, arribareu a l'evidència.
Degut a això, Joan l'evangelista, en la seva epístola — Amadtssims — exclama — .s"otn fills de Déu, més no ens ha manifestat
encara allò que serem (3). Ja som, i serem més encara. Què és el
que serem, més del que ja som ? Escoltem-ho : No s'és manifestat
encara allò que serem ; sabem que quan ell apareixerà l i serem semblanls. I això, com? Perquè el veurem tal com E l l és.
Magna promesa, és premi de la fe. Si aspires a aquest premi,
guanya'l per endavant amb obres dignes. Reclama'l, si ets creient,
el premi de la fe ; però, si no ets creient, amb quina cara demanaràs
el premi?
Si — per tant — persevereu en la meva paraula, verament sereu els meus deixebles, per tal com podreu contemplar, tal com ella
és, la mateixa veritat; no per mitjà de paraules sonores, sinó per
l'enlluernament d'aquella llum esplèndida de què parla el Salm :
Has 'imprès damunt nostre la llum de la teva faç, o Senyor! (4)
Diner som de Déu, monedes esgarriades del tresor diví. Per
l'error ha estat esborrat de nosaltres ço que hi era encunyat. Ve
el qui ens reformarà, el mateix que va formar-nos ; cerca E l l la seva
moneda, tal com la seva cerca el Cèsar : i així diu : — Torneu al
Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu (5), al Cèsar les
(I)
(?)
(3)
(4)
(5)

I Cor. 2,9.
St.Joan. 14, 21.
Sí.Joan.S.Z.
Salm. 4,7.
St. Mat.. 22, 21.
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monedes, a Déu vosaltres mateixos. Llavors serà exposada la veritat
en vosaltres.
Què més he de dir-vos? O, si els cors glatissin dalerosos vers
aquella inefable glòria ! O, si passéssim sanglotant aquest peregrinatge, sense estimar les coses del món, clamant perpètuament amb
ànima pietosa vers aquell que ens ha adreçat la seva crida ! E l desig és talment la sina del cor ; arribarem a comprendre si eixamplem el desig tant com podem. Aquesta tasca la realitza en nosaltres l'Escriptura divina, els aplecs del poble cristià, la celebració
dels Sagraments, el Sant baptisme, els càntics de lloança a Déu,
aquesta mateixa conversa nostra, per tal que el desig no sols sigui
sembrat i germini en nosaltres, sinó que s'engrandeixi fins a assolir una capacitat que el faci apte per rebre allò que ni l'ull ha vist,
ni l'oïda ha sentit, n i ha capit l'enteniment de l'home.
Estimeu com jo estimo. No estima molt el diner qui estima
Déu. Coneixedor com sóc de la feblesa humana, no he gosat a dir
tno estima el diner», sinó «no estima molt el diner» ; que equival
a dir que les riqueses poden ésser estimades, però no molt. O, si
estiméssim Déu com E l l mereix, poc estimaríem gens les riqueses
Fóra el diner per nosaltres un ajut del peregrinar, però mai un es
quer del cobejar ; l'empraríem per la necessitat, no en fruiríem per
la delectació. Estima Déu si reconeixes que ha fet quelcom en tu
que el món, però, no et faci esclau. H i ets vingut, hi fas camí, vingueres per eixir-ne, no per romandre-hi. Ets caminant, hostal és
aquesta vida. Serveix-te del diner igual que el caminant de l'hostal es serveix de la taula, del vas, del gerro, del llit, talment com
el qui ha de deixar-ho, no com el qui ha de romandre-hi.
Si sou així, alceu els cors, els que podeu, i escolteu les meves
paraules ; si sou així, obtindreu el que ens és promès. No se us
demana pas massa, car generosa és la mà del qui us ha cridat. Us
ha cridat? Doncs crideu-lo. Digueu-li : No ens heu cridat? Per
això us cridem. No us hem escoltat en cridar-nos Vós? Doncs,
en cridar-vos nosaltres, escolteu-nos. Porteu-nos on ens heu promès, completeu el que haveu començat. No deixeu abandonats els
vostres béns ; no abandoneu el vostre camp, que les seves collites,
omplin el graner. Cert, les temptacions del món són fortes, però
més gran és qui ha fet el món. Abunden les temptacions, però no
manca el qui es refia d'aquell que desconeix tota mancança.
Trad. de VlCENTS P I E R A , prcv.
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Escriptors piadosos
Proverbis del Beat Ramon t a l l (I)

D E L PRÒLEG

Com l'home sigui creat per conèixer i amar i membrar i honrar
i servir Déu, per aço fem aquests mil proverbis, amb què donem
doctrina com hom se sàpiga haver en la fi a la qual és creat.
I , com sigui açò, que proverbi sigui «instrument que breument
certifica veritat de moltes coses» ; i car les maneres siguin moltes
i diverses, amb les quals és hom molt tingut d'amar i honrar Déu,
i d'haver caritat a si mateix i a son proïsme ; per açò fem molts
proverbis i diverses maneres, amb les quals pot hom haver matèria
a parlar de tots bons costums, donant per ells exemple al començament de ses paraules.
D E DÉU

1. Hagi's u alegre, per ço car Déu és tot bo i complit.
2. Car Déu és més bo que tot quant és, ama més Déu per la
seva bondat que per lo teu bé.
3. Contra la bonesa i grandesa de Déu, no vulguis ésser bo
ni gran.
4. On més sovint membraràs i entendràs Déu, més sovint l'amaràs i el temeràs.
5. Qui més tem Déu que no l'ama, més ama si mateix que Déu.
6. Sigues bo, per ço que Déu hagi en t u bona obra.
7. Amb pecat, no creguis ésser en gràcia de Déu.
8. Molt més ama l'obra que Déu ha en tu, que l'obra que tu
has en ell.
9. Més de bé pots fer amb Déu en un dia, que amb tu en mil
anys.
10. Més ama Déu tu per sa bondat que per la teva.
I I . Prega Déu segons les seves condicions, i no segons les teves.
12. Car a Déu convenen grans obres, pots a Déu demanar
grans coses.
13. Molt coneguis Déu, per ço que molt lo puguis amar.
; i ) Aquesta transcripció, dedicada com í s a acostar-se als ulls distrets de la gent moderna, poc
lets a cercar doctrina espiritual en les virginals pagines dels nostres grans ascetes I místics, ens ha
semblat bé d'adaplar-la (mercè sia dels riglds textualistes) al lèxic modern i a l'ortografia avui generalment adoptada, tot respectant-ne la sintaxi arcaica que és el seu millor encis literari.
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Qui les obres de Déu no ama, Déu no ama les obres d'aquell.
Tothom qui amb Déu se baralla, és vençut.
16 Sense bondat, no hagis en Déu esperança.
Cerca la teva fi en la fi de Déu.
18 Lo teu poder, en lo poder de Déu lo cerca.
19 Fes amb Déu companyia, per ço que no hagis fretura.
20 No creguis més honrar Déu amb los béns temporals que
amb los espirituals.
14

Transcrip. d'Ai.FON.s R A M Í R E Z MORAGAS, prev.

Disposicions canòniques
Les decisions de la Seu Apostòlica i dels Bisbats de Catalunya
que constituiran la matèria d'aquesta secció seran les que tindran
interès general o atanyeran de manera més principal a la nostra
terra. En aquest primer número, extractem les més importants
de l'any 1924.
Sagrada Coacregacló del Concili.

Mamar I altre» 9 febrer 1924

L a Congregació del Concili respongué a la pregunta : Si en els
llocs on, per disposició especial de la Santa Seu, en la Quaresma
es trasllada l'abstinència del dissabte al dimecres, els pelegrins
(forasters) vénen obligats a guardar-la i en quin dia? — Que en
l'un o l'altre de dits dies, mentre s'eviti l'escàndol.
Sagrada Coneregaclú de R l t H .

Bergam. 22 febrer 1*24

Manifesta en aquesta data la intenció de la Congregació en la
resposta de 28 d'octubre de 1922. D'ella resulta que en ésser portat processionalment el Santíssim, s'han de tenir per norma les disposicions del Cerimonial de Bisbes per a la diada de Corpus i els
Decrets de la Congregació ; o sigui, que el sacerdot ha de portar
el Santíssim amb les mans, com es practicà en la processó del
Congrés Eucarístic de Roma l'any 1922. Per tant, està prohibit
l'ús de carros arrossegats per cavalls, d'automòbils, etc, i no basta
el motiu de la llarga extensió del curs de la processó per autoritzar
aquest ú s .
El mateix ha d'entendre's en la conducció de les imatges de la
Verge Santíssima, Sants i relíquies.
4

1
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E n aquesta data la mateixa Congregació de Ritus féu pública
la Instrucció que havia dat a algunes diòcesis en 15 de desembre
de 1922, donant normes per a admetre o no dins l'Església, i per
beneir o no les banderes. Segons aquesta Instrucció, les senyeres
o banderes poden ésser admeses a) si no pertanyen a entitats manifestament contràries a l'Església Catòlica, b) si els estatuts d'aquestes entitats no són reprovats, c) si les senyeres o banderes no
porten cap emblema reprovat o prohibit. I essent llur benedicció
demanada com un obsequi i honor a la Religió Catòlica, pot fer-se
amb la fórmula del Ritual Romà.
S a r r a d a Penitenciaria Apoatòilca.

10 |all·l 1924

En aquesta data, la Sagrada Penitenciaria Apostòlica publicà
un decret dictant normes a seguir per atorgar i guanyar la indulgència de la Porciúncula. Posarem aquí les de més general interès :
I I . Les concessions perpètues d'aquesta indulgència esteses en
el sentit que es vulgui, restaran íntegres d'ací en avant, amb la sola
condició que es guardin les normes establertes en aquest decret
per la direcció de noves condicions, exceptuant la que fa referència
a la distància.
I I I . Tots els indults temporals atorgats legítimament i assenyalats sota les frases : ad certum tempus o sine die o ad heneplacitum cessaran i es tindran per abrogats des del dia 31 de desembre
d'aquest any. Si s'esdevenia en alguna banda la postulació de nous
indults en l'avenir, les demandes que es presentaran a la Sagrada
Penitenciaria no seran ateses, sinó que vagin recomanades pel voler
de l'Ordinari i es doni testimoni fefaent de l'oportunitat i utilitat
de la concessió, pesant totes les raons veritables.
TV. Si s'ha d'atorgar alguna vegada el privilegi d'aquesta Indulgència, seran preferits els temples dedicats a la Mare de Déu
dels Àngels o a Sant Francesc d'Assís i aquells en els quals resideixi alguna família franciscana ; si aquestes mancaven en algun
lloc, seran preferides, en general, les esglésies catedrals i parroquials.
V . iLes esglésies o oratoris públics enriquits amb aquest privilegi cal que distin 3 quilòmetres de les altres esglésies o oratoris
que pertanyin a alguna Orde franciscana o frueixin d'aquest mateix privilegi.
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V I . Si per alguna raó particular sembla bé concedir aquesta
Indulgència als oratoris semipúblics, sigui sols en profit de la Comunitat o associació de fidels en bé dels quals foren construïts
aquells oratoris.
V I I . Els Ordinaris dels llocs, els curats i els que regiran els
temples en els quals existeixi aquest privilegi seran facultats per
traslladar el dia de guanyar la Indulgència, quan es doni el cas que
el dia 2 d'agost no caigui en diumenge, al diumenge pròxim següent,
si ho judiquen convenient per motius justos.
V I I I . Mentre els fidels visitaran, segons les prescripcions donades, les esglésies o oratoris per tal de guanyar la Indulgència,
cal que hom posi a la veneració dels fidels les Relíquies de Sant
Francesc d'Assís, o almenys la Imatge o estàtua d'aquest Sant o de
la Mare de Déu dels Àngels. A més, cal que es facin allí mateix,
en el temps que es cregui oportú, oracions públiques a Déu Nostre
Senyor a favor del Sobirà Pontífex i de tota l'Església militant,
per l'extirpació de les heretgies i la conversió dels pecadors i per
la pau i concòrdia de tots els pobles ; i aquesta cerimònia sagrada
que s'ha de començar amb la invocació de la Mare de Déu dels Àngels i del Seràfic Patriarca, junt amb les Lletanies dels Sants, s'ha
de terminar donant la benedicció amb el Santíssim Sagrament.
I X . Qui desitgi guanyar la Indulgència de la Porciúncula, cal
que confessi les seves culpes, i absolt, si cal, d'elles, rebi la Sagrada Comunió, visiti l'església o oratori que frueixin d'aquest privilegi, i resi, com de costum, a intenció del Romà Pontífex, és a
saber, almenys sis Parenostres, Ave-Maria i Glòria, junt amb tot
el restant.
JOSEP A R T I G A S , Pvre.

1J

LES IDEES I ELS FETS
Vida religiosa i moral
L A DIADA D E L A PURÍSSIMA

Fou celebrada amb esplendor. La primera fira de pessebres
tingué lloc, seguint costum immemorial. É s una diada eminentment
catalana, tal com la nostra història acredita ; puix que 400 anys
abans d'ésser proclamada dogma de fe la Concepció de Maria sense
pecat original, ja era incorporada aquesta creença a les Constitucions de Catalunya, com molt bé retreia Llorenç Riber a La Veu de
Catalunya. Vegeu :
Als vuit dies del mes d'abril que s'esqueia en divendres, de l'any
que c o m p t à v e m 1456, convocades al so de la campana major de la Catedral
de Barcelona i en la seva aula capitular, celebraven sessió les Corts Catalanes. Presidia el Sereníssim senyor Joan, Rei de Nabarra, tinent-lloc del
nostre serenfssim Rei natural, i hi assistiren els tres braços : eclesiàstic,
militar i civil. I heus acl que s'alça de peus, Joan Margarit, bisbe aleshores d ' E l n a , en el Rosselló, per ésser-ho m é s tard de Girona, i cardenal,
a la fi ; i obri la boca a semblant parlament :
«No res menys, Senyor molt excel·lent, prega aquesta Cort a vostra
gran excel·lència que li plàcia voler atorgar les constitucions e actes de
cort s e g ü e n t s , ç o é s , que amb loació, aprovació e consentiment de la present Cort, vulla fer constitució que no sia lícit a alguna persona, de qualsevol grau o estament sia, dins aquest Principat, asseverar, predicar e
disputar que la g l o r i o s í s s i m a Verge Maria sia concebuda en pecat original.
ne de tal cosa parlar o dogmatitzar públicament o oculta, sots pena de
perpetual exili.»
E l serenlssim don Joan, a la requesta del bisbe Margarit, parlà a i x í
eloqüentment i sàvia :
«En nenguna cosa tant lo bon Príncep no deu
aquelles per les quals la honor de D é u e de la
altres sants e santes de Paradís és exalçada, c
d'escàndols, de sinistres qui seguir-se porien,

girar la sua pensa com en
sua excel·lent mare e dels
los poblats a ell súbdits,
són preservats. Entre los
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altres sants, la sacratissima Verge, Mare de D é u e Home, és estada per
la santíssima Trinitat singularment preelecta per ésser vaixell de puritat
e sacrari del Sant Spirit, e mitgencera de pau en lo sagrat ventre virginal,
de la qual és estada feta reconciliació e confederació entre D é u e los
hòmens e de molts altres e inefables privilegis e prerrogatives e gràcies és estada per lo Fabricador del m ó n decorada. A la qual tota persona deu e pot segurament recórrer, a i x í com a port de salut e àncora
ferma d'esperança... D ' E l l a reben totes les gents del m ó n infinides misericòrdies e gràcies : los catius, r e d e m d c i ó ; los infirmants, sanitat;
los
peregrins, rèdit ; los encarcerats, liberació ; los navegants, port; los opresos, adjutori ; las pecadors, i n d u l g è n c i a ; los justs, premi; los à n g e l s ,
leticia, e tota la Santíssima Trinitat, glòria. No é s , doncs, meravella si
los feels cristians a E l l a devots de justa ira se commouen quan de la
inefable puritat sua o de la sua santa concepció veu disputar o metre en
dubte, e per alguns curiosos e temeraris ésser públicament predicat ella
ésser concebuda en pecat original...!

L'ANY S A N T

Segons la Butlla de Proclamació de l'Any Sant, llegida a Roma,
el Sant Pare Pius X I va declarar obert i promulgat l'universal j u bileu, que va començar a l'hora de vespres de la vigília de Nadal, i
que durarà fins a la mateixa hora del Nadal d'enguany.
Durant l'Any Sant, és concedida indulgència plenària a tots els
faels que, confessats i combregats degudament, visitin al menys
una vegada al dia les basíliques de Sant Pere, Sant Pau, Sant
Joan de Letran i Santa Maria la Major, durant vint dies, si són
veïns de Roma, i deu dies si són pelegrins.
Es desig vivíssim del Papa que tots els faels catòlics visitin
Roma, durant l'Any Sant.
La solemnitat culminant serà el dia de Pasqua de la Pentecosta, o Pasqua Granada, en la qual Pius X I celebrarà de pontifical a
la basílica vaticana, i rebrà l'ofrena de les almoines de tot el món
catòlic, en commemoració de l'universal Jubileu.
E L S E S T U D I S TEOLÒGICS

El bisbe d'Oviedo ha publicat una pastoral sobre les Joventuts
Catòliques. Diu entre altres coses :
«I.a supresión de la Facultad de Teologia en las Universidades ha sido
Una de las causas de que se haya roto el equilibrio entre el progreso
moral y rcligioso de los pueblos. De ahí la necesidad de que los estudiantes tengan sus centres o círculos de estudiós, academias y bibliotecas
ordenadas de un modo serio, aunque no exclusivamente a este fin. E l
futuro abogado, médico o ingeniero, el hombre de estudio en general, no
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puede contentarse con la fe del carbonero y can la simplicidad del catnpesino.»

Ens és molt plaent de subratllar amb la nostra adhesió aquesta
idea, de la qual pensem ocupar-nos en successius números de la nostra Revista.
E L VI C E N T E N A R I D E L A CANONITZACIÓ D E SANT
TOMÀS D'AQUINO. - UNA PUBLICACIÓ N O T A B L E

Una excel·lent publicació que vincularà amb glòria el nom de
casa nostra a la celebració del V I ' Centenari de la Canonització
de Sant Tomàs, l'Angel de les Escoles, és la dels Franciscans Caputxins, amb la «Miscel·lània Tomista», de més de quatre centes pàgines, amb els treballs següents :
«Encíclica de Pius X I : Studiorum ducem.»
«Una Miscel·lània Tomista» en «Estudis Franciscans»? «Introducció pel
P. Miquel d'Esplugues, director d'«Estudis Franciscans».
«La enseiianza de la Teologia en la Corona de Aragón», pel P. Vicents
Be'tran d'Heredia, director de «La Ciència Tomista».
«Subordinacions essencials i accidentals de les causes eficients», per
Pere M. Bocdoy Torrents, Membre de la «Societat Catalana de Filosofia»
i de la «Société Thomiste» de París.
E l Tomisme de Guiu de Terré», pel P. B . Xiberta, Professor de Filosofia al Col·legi Internacional de S. Albert de Roma.
«Einstein y Santo T o m à s ; el concepto relati vista del espacio y la
doctrina del doctor Angélico», ped P. L . Urbano, dominic, doctor en Ciències i ditectí* de la «Biblioteca de Tomistas espaiioles».
«Orígens del Dogmatisme de Sant Tomàs», pel P. J . Puigdessens, professor a la Universitat Pontifícia de Tarragona
«Abusos de la imaginació en Teodicea», pel doctor Ml Vilatimó, p r o
fessor a la Universitat Pontifícia de Tarragona.
«I^a revolution cartesienne», per J Maritain, professor a l'Institut Catholique de Paris.
«Bellesa i Veritat» (notes d'Estètica Tomista), per J . M . Capdevila,
membre de la « S o w t a t Catalana de Filosofia».
«L'Abstraction et l'Analogie de l'Etre», per N. Baltasar, professor de
>fctafisica a la Universitat de I.ovaina.
«Sant T o m à s i Sant Bonaventura», pel P. Antoni Maria de Barcelona,
doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana.
«La tasca de Sant Tomàs», pel doctor L l u i s Carreras, Membre de la
«Societat Catalana de Filosofia».
«Trasllació d'una Relíquia de .Sant T o m à s de Tolosa a Barcelona»,
per R. d'Alòs, Membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
«Fr. Remigii Florentini Ord. Praed Sti Thomae discipuli et Dantis Alighieri Magistri, Trractatus de uno esse In Chisto ex codice Florentino editus», per M. Grabmann, professor a la Universitat de Múnic.
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•Metafísica de la generació, segons Sant Tomàs, Albert ed Gran i
Averrois», per J . Tusquets, llicenciat en Filosofia per la Universitat de
Lovaina.
•Doctrine de Saint Thomas d'Aquin au sujet du Sacrement de Penitence
et de la Confession aux Laiques», pel P. Amadeu de Fedrelghens, doctor
en Teologia per la Universitat de Lovaina.
• E l mestre Pere Correger» (segle X V ) , pel Pare Samuel d'Algaida,
O. M. Cap.
• E l mestre Tomàs de Vallgornera» (segle X V I I ) , per mossèn Pere Bres
i Carreres.
«Un sermó català inèdit de Sant Vicents Ferrer sobre Sant Tomàs».

PSICOLOGIA DE L A RELIGIÓ
D e la «Psicologia E x p e r i m e n t a l »

de J.

L i n d w o r s k y S . J.,

pro-

fessor d'aquesta a s i g n a t u r a a la U n i v e r s i t a t de C o l ò n i a .
• E l problema de la psicologia de la religió avui dia pot només esmentar-se. Son estudi detingut i exacte resta pel futur.
tPrioritat del mcnoteisme. E l s etnòlegs havien considerat, quan començaren a ocupar-se d'aquest problema, que fou primer el politeisme
entre els homes primitius i que m é s tard algunes races privilegiades s'enlairaren al monoteisme.
• Posteriors investigadors que varen conseguir de guanyar-sc la confiança dels indígenes hagueren de confessar que els indígenes mai no
mancaven de religió i que la major part d'ells reconcxien un D é u Suprem,
el Pare de tots, que regnava sobre el cel dels déus.
•Aquest D é u suprem és considerat generalment com l'autor del món
i el guardador de l'ordre moral. L a seva imatge t é els caràcters m é s
dignes, acostant-se molt llur concepte de D é u al que en tenen els pobles
civilitzats.
•No s'ha pogut donar encara solució completament satisfactòria al
problema de per què en el culte oficial de l'home primitiu ocupa un lloc relativament secundari al Pare universal i per què el salvatge solament es
dirigeix a E l l amb oració espontània en els moments de major necessitat
personal.»
*L'Oració. L'irracional, s'introdueix aquí, com en els costums, perquè
la manera de pregar no es desenrotlla al mateix pas que el concepte de
Déu, sino que, com tota cosa revestida i fixada en formes exteriers, ofereix
major resistència a tota variació, fts clar que es va creient poc a poc
en la omnipresència del Ser Suprem, però es pensa que es prega amb
m é s eficàcia fent-ho a crits.
• Les associacions casuals d'idees ocasionen aquí també, com en el
pensar general, molts moments irracionals : el concepte de Déu m é s perfecte conté en sí la immutabilitat, com atribut, però l'home simple, en
pregar es comporta com si hagués de fer que D é u m u d é s allò que j a havia
determinat.
tL'Oració contemplativa. A m é s de l'oració impetratòria natural a tot
home i que generalment va acompanyada de l'oració de lloances i acció
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de gràcies, existeix una altra oració nascuda de la fe viva en la proximitat de D é u i de l a consciència viva del valor suprem de D é u : l'oració
contemplativa o mística.
•Des del punt de vista purament psicològic, la contemplació és un
sojorn amorós i atent en D é u , cregut present i sovint també experimentat
com present.
• A i x ò últim pot compaginar-se en son origen amb allò que Jasper
anomena la convicció corporal. Hom està persuadit, per qualsevulla raó,
de la presència d'un ser no perceptible ; hom pot localitzar-lo, experimentant-se sensacions de tensió unides amb aquesta localització, que la major
part de les vegades no es reconeixeu com a tals, però la realitat de les
quals es pren sovint per la presència d'aquella persona.
«El gran problema de la contemplació, en quant és assequible psicològicament és el següent : quins prerrequisits són necessaris perquè la
persuació de la immediata presència de D é u arribi a absorbir l'atenció
en l'alt grau que observem o podem observar en els místics no cristians?
«Quines condicions es requereixen perquè l'estar envaït per la presència de Déu condueixi als estats d'extraordinària felicitat dels contemplatius que sovint van units a les m é s rares manifestacions corporals concomitants?
•Una resposta satisfactòria fundada en fets no pot donar-se avui d i a . ·

EVOLUCIONS R E L I G I O S E S

Evolució religiosa de la joï'entut.

E l que p r i m e r s ' h a estudiat

en aquesta m a t è r i a ha estat l ' e v o l u c i ó religiosa dels joves.
Segons Starbuck, depenent del període de la pubertat, es presenta
ja una vida religiosa m é s activa, j a un temps de dubte. E l fet no està
demostrat amb garanties suficients sota tots els aspectes particulars, encara que sigui indubtable a gran Unies.
L'explicació no es podrà donar recolzant-se solament en una condició psicològica. E s tracta sens dubte de circumstàncies molt complicades en les
quals pren part el sentiment que m é s vivament interessa en el temps de
la maduració.
Evolució religiosa ulterior. Si s'ha superat el temps o període de dubte
sense perdre l'estimació religiosa lla\ors amb els anys va arrelant-se la
religiositat.
Amb això segueixen els individus diversos camins o direccions. James
ha estat el primer que ha pretès deduir tipus religiosos, distingint el tipus
optimista i el pessimista.
Altra divisió es funda en les vocacions religioses, particularment en les
diferents ordres : els piadosos contemplatius m é s inclinats o dedicats a
l'oració i els actius.
E n tal evolució és decisiu, primerament el caràcter individual, després l'influx exercit pel medi ambient.
Evoltéció retfgiosa en la santedat. I.'evolució fins a la santedat requereix estudi m é s detingut encara.
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E n aquest cas, la qüestió és la s e g ü e n t : quins són els requisits psicològics, per tal que els valors religiosos adquireixin en certs homes un valor
tan superior, al que adquireixen en la generalitat?
A i x ò no pot dependre de l'estat, ni del sexe, de l'estat ni del medi
ambient. Per tant t é de fonamentar-se en allò sant, o com hom prefereix avui dia, concebint l'assumpte m é s àmpliament, en el geni
religiós.
També aquí s'haurien d'investigar els tipus de santedat i llur evalució. Però falten lencara en aquesta mlatèria investigacions empíriques,
que no s'acontentin amb retalls i concepcions genials sinó que aspirin a conseguir resultats ben fonamentats en l'incansable entusiasme de recollir
dades, principalment segons els mètodes estadístics i dels comptes de correlació.
L'autor cita com a bibliografia escollida l'obra de W. James. The verieties
oj religions experience, tçj·p i A. Rademacher, Das Seelenleben der Heiligen,
any 1917.

E L S FUNCIONARIS I LA N A T A L I T A T

I

Sota aquest títol escriu Severin Canal al Mercure de France, un
substanciós article. Retreu que, segons una estadística de l'any
1922, feta per tal de donar a conèixer el nombre i el repartiment de
les «indemnitzacions de famíliai servides per l'Estat als seus funcionaris, hi ha a França 200,000 d'aquests que són celibitaris, i
280,000 que són casats, però que no tenen fills. I diu :
t A i x í , la lliçó es desprèn ben neta : els funcionaris representen la classe
de francesos en la qual l'esterilitat sistemàtica es troba amb els seus m é s
marcats caràcters. Al fons, per qui vulgui prendre's la pena de fixar-s'hi,
no hi ha res d'estrany.•

L'articulista tracta d'explicar-ho, si no justificar-ho, amb un seguit de consideracions d'ordre purament, tristament econòmic, a la
llum d'un criteri materialista. P e r ò e l seu llenguatge no deixa d'ésser interessant i colpidor. Vegeu :
«I per altra banda i n o és simptomàtic de veure societats immobiliàries
que constitueixen veritables ciutats de 4 a 5,000 pisos per la classe mitja,
preferentment pels funcionaris, i que no destinen a cada pis m é s que
quatre habitacions? Res no obliden per al confort! Però evidentment—
els constructors prou que ho saben—en aquesta mena de clientela, el
bany i l'ascensor han eliminat el breçol... I veus-aquí perquè hom pot dir
sense cap exageració que els funcionaris són avui en dia a França els
portaestendarts del neo-maltusianisme.»
•No n'hi ha prou de palesar el mal i determinar-ne les causes. Cal
també veure quines són les conseqüències socials. E l s funcionaris d'ambdós sexes són avui a França en nombre gairebé d'un milió, proporció
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forta si, com a i x í ha d'ésser, hom sols té en compte els francesos en edat
d'exercir una professió. A més—tant si hom se n'alegra com si li sap
jíreu—els funcionaris gaudeixen d'un cert prestigi, d'una certa consideració entre els estaments als quals pertanyen. Si es tracta de ç o que avui
hom anomena els treballadors intel·lectuals, enginyers, lletrats, magistrats,
representen, no hi ba dubte, una categoria de l'élite intel·lectual de la
Nació.i
• L'exemple é s deplorable, i, m é s , fàcil a seguir. Massa ho ha
estat : després d'haver-se infectat els uns als altres, els funcionaris han
contribuït a estendre els estralls d'aquesta tara al si de tota la població
francesa.!

A seguit l'articulista de Mercure de France advoca pel
tabliment d'una sèrie de mesures econòmiques i d'altres
cions per part de l'Estat a l'objecte de minvar el terrible
la despoblació que d'una manera tan alarraadora — i ja fa
assota la França, i diu :

ràpid esintervenflagell de
temps —

• En resum, si hom vol evitar que els agents dels serveis públics continuïn agreujant el perill mortal de la despoblació tant amb llurs fets
com amb l'exemple que donen a llurs ciutadans, és qüestió de dictar i
de posar en vigor sense trigança un conjunt de mesures, un veritable
sistema coherent, senzill però complet, destinat a donar al funcionari
nco-maltusià la impressió, i àdhuc la convicció profunda que el seu company, que consent a donar la vida a nombrosos fills, adquireix d'ara en
avant no solament l'estima i la consideració dels seus principals, ans
també avantatges materials dels quals n i n g ú no pot prescindir.!

i Voleu una cosa més esgarrifosament freda que aquesta veu,
que, més que una veu humana, apar el tequetecleig d'una màquina
calculadora? A h ! pla bé que ell se n'adona; i noresmenys acaba
dient :
• E s a dir que d'avui a demà. els costums es modificaran, i els serveis
públics esdevindran a la carrera un jardí de famílies nombroses? Oh, no!
no pas m é s ara que adés, puix que adés i ara, el fet de posar un fill
al m ó n . fins entre els privilegiats de la fortuna, E S U N A C T E D E F E ,
un acte de fe en la Providència, o al menys en la vida.i

MOVIMENT D E POBLACIÓ A FRANÇA

Heus aquí l'estadfstica del moviment de població a França del
i.r de gener al 30 de setembre de 1924, i estat comparatiu amb l'anterior any 1923.
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193.1

261,966
I7.776
573.435
24,031
49,958
471,299
521,297
52,138

261,817
i5.699
584.458
25,672
57>l86
448,821
506,007
78,451

Resulta — escriu Le Temps — de les xifres precedents que el
moviment demogràfic de 1924 és més desfavorable encara que el de
l'altre any. Si hom considera el conjunt dels nou primers mesos,
hom constata en 1924 en relació a 1923, una minva de 11,023 liai"
xences, i un augment de 15,290 defuncions ; també l'excedent de
naixences sobre les defuncions, que l'any 1923 era de 78,451, davalla a 52,138, l'any 1924. Els matrimonis resten estacionaris ;
però els divorcis han crescut en 2,077 més, o sigui a raó de 14 per
cent.
D E F E N S A DE L A FAMlLIA

Sota aquest títol apareix a E l Dia, de Terrassa, un substanciós
article, signat P. Antoni M . de Barcelona. H i diu :
•Davant les escomeses que té avui dia la F a m í l i a , cal fer un front
únic de defensa seva ; el mot d'ordre hauria d'ésser : defensem la L l a r !
H i ha dos sentiments anteriors a nosaltres, que són, però, els més
forts ; l'amor a la Llar, que no ens hem triada, i l'amor a la pàtria que
tampoc havem escollit. Potser perquè no són voluntaris i són rebuts
de la m à providencial de Déu, arrelen tan profundament, que esdevenen
indestruct;b!es. I heus aquí : tenim un sol D é u i una sola Família i
una sola Pàtria, la dolcíssima trilogia de la vida.»

CONFERÈNCIES M O R A L S D E L'-ACADÈMIA
D E L A J O V E N T U T CATÒLICA" D E B A R C E L O N A

L'Acadèmia de la Joventut Catòlica de Barcelona, amb ànsia
d'exercir una salutífera acció d'orientació cristiana, organitzà un
cicle de conferències d'Advent, a càrrec de persones de reconeguda
competència. Tenim la satisfacció de poder consignar que la tanda d'aquestes conferències, especialment encoratjades i beneïdes pel
nostre ExceHentísim senyor Bisbe, han anat assolint un èxit franc,
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tant pel que pertoca a l'organització com a la concurrència que hi
anava, i per la claredat i abundor de doctrina dels conferenciants.
Plau-nos de donar ací els resums de les dues primeres, les dels senyors canonges Josep M.* Llovera i Carles Cardó. La primera versava sobre :
Els fins i la direcció de la vida humana segons la filosofia racional
Aquesta «filosofia racionalt, segons el conferenciant és la filosofia estrictament humana, elaborada per la llum natural de la raó ben dirigida. E s
aquella filosofia que Sant Climent Alexandrí anomena pcedagogus ad Evangclium, i Sant Gregori Taumaturg ChrisUanismi praludiunt et auxilium,
és a dir, una filosofia que és pedagoga, ço és que mena a l'Evangeli, una
filosofia que és el preludi i l'auxili del Cristianisme. E s l'especulació
racional, basada en el fet real i positiu del viure humà, sencer, tal com é s ,
vivent i íntegre ; però no una especulació mutilada per la falsa modèstia de
l'agnosticisme positivista.
Per seguir les lliçons d'aquesta filosofia en ordre als fins i l a direcció
de la vida humana, ens havem de preguntar primerament : quò és viure?
Una cosa ben fàcil é s , en general, distingir allò que viu d'allò que no
viu ; però dificilfssim és definir la vida.
E n tractar de definir o, si m é s no, d'explicar d'alguna manera què és
la vida, hem de cuidar recollir els «caràcters exclusinsi dels éssers vivents,
i alhora «comunsi a tc<s els éssers vivents. L a noció de la vida és presa
dels animals, per tal com en ells la vida és m é s visible : els Grecs per significar vida en general deien C i fzoé), de l'animal en deien Cúou (zoon) ;
sols tractant de la vida humana deien |ï,or, (bíos).
L'fndex o exponent de la vida és el moviment, però un moviment propi,
immanent, no com é s ara el d'una màquina moguda per un motor o pel
braç de l'home o per aplicació d'una força animal qualsevulga, é s un moviment que naix dintre del mateix ésser, en una paraula, és un «moviment
biològic». Cal cercar, doncs, les característiques d'aquest moviment biològic : són «espontaneïtat» i «immanència». H i ha punts que a penes hom
pot distingir d'un ésser vivent un no vivent : tan insignificants són les
manifestacions d'aquelles característiques. A mesura que l'animal va ascendint en l'escala de la perfecció, m é s clares apareixen. Així els graus
de vida, els graus de perfecció de la vida estan en raó directa dels graus
d'espontaneïtat i immanència : i aquests graus de perfecció de vida veiem
que estan en raó directa del fi de l'animal : a fi m é s noble, m é s immanència
m é s espontaneïtat, é s a dir major autodeterminació. Per tant, la conseqüència es desprèn i si la vida està motivada, condicionada, qualificada pel
fi, és que la vida i c l seu fi són dues coses estretament vinculades : la vida
tendeix, és el camí cap al fi. I tan m é s perfecta i superior és la vida com
amb m é s espontaneïtat tendeix vers el seu fi. L a vida de l'home serà,
doncs, la superior, per tal com la seva espontaneïtat és «lliure».
Cal remarcar bé la diferència de vida entre els homes i els éssers inferiors, per fer-nos càrrec de quin és cl fi dc la vida humana.
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L a vida humana, a diferència de la vida de D é u , se'ns presenta en
moviment, com seguint un curs. L'home és un «viador», ço és que està
fent una via, un camí, està construint quelcom : el seu fi és arribar al
terme d'aquest viatge, a acabar aquest edifici, ço que ara només està iniciat.
Aquest és precisament el sentit que té la paraula «fi» en grec : TCXOC; (tèlos),
que significa acabament, acompliment, realització.
Comunament hom expressa el fi amb aquesta paraula : benestar, ço que
vol dir «possessió del bé amb estabilitat». A r a si estudiem el contingut de
la paraula benestar, el fi es desdobla i ramifica. E l benestar comprèn tres
caires : •excellència·, a la qual respon el «bé honest» ; «suficiència», a la
qual respon el «bé útil» ; i «delectació», a la qual respon el «bé delectable».
Sense aquestes tres bases fermes no podem haver total benestar ; l'una
amb l'altra es lliguen i es completen harmònicament.
E s refereix el doctor Llovera a les concepcions fragmentàries de la vida,
i per tant del seu fi, del benestar ; són, sintèticament, tres : l'utilitarisme o
eudetponisme, l'hedonisme o epicureisme, i l'estoicisme; que el conferenciant refuta en poques paraules demostrant llur plena insuficiència.
Tracta de la jerarquia ordenada dels tres béns : de la utilitat com a medi,
de l'honestedat en si, amb intenció primària, i de la delectació només pel camí
de l'honestedat i no mai com a condició sine qua « o n .
L a intenció desordenada dels fins mena als «pecats capitals» ; la intenció ordenada dels fins està explícitament continguda en els Deu Manaments. E l fi de l'home comprèn l'ànima i el cos. E l treball per la consecució d'aquest fi engendra uns deures i correlativament uns drets, ç o és
l'ordre moral. Però aquest fi no és una cosa que hom pugui voler o deixar
de voler, és obligatori, perquè respon a la tendència natural de l'ésser
cap a la seva perfecció.
Ara per tendir vers aquest fi, dues direcc'ons hi ha : la una «objectiva», per la llei moral i la llei relijfiosa ; parla de ç a que representa la
moral desvinculada de la religió, i la religió desvinculada de la moral ;
l'altra direcció és «subjectiva», per la jerarquia de les facultats humanes i
el govern propi, entrant com a factors el temperament i la força racional,
el caràcter.
Acaba, finalment, parlant del govern propi en la vida social, en els
medis de cultura superior ; desenrotlla els conceptes de progrés material i
moral : resta D é u , sempre, i la felicitat eterna com a suprem fi de la vida
humana.

Les concepcions naturalistes de l'ideal humà
E l canonge Cardó va parlar en la seva conferència de les desviacions
que la raó humana, desentesa del guiatge de la revelació, ha fet sofrir a
aquell ideal de la vida, que el canonge Llovera havia exposat.
E l sentit
de la paraula «naturalista» és aquí c l d'exclusió d'allò sobrenatural. Per
no donar a la conferència uns termes desmesurats es limita el doctor Cardó
als moderns sistemes naturalistes, partint del «dubte metòdic» de Descartes.
Tots aquests sistemes, diu, parteixen d'un mateix punt, que é s el
defecte comú : la negació de la metafísica : no admeten cap metafísica, no-
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m é s volen «fets». Aquests sistemes poden ésser acoblats en quatre agrupaments cabdals : morals egoistes, morals altruistes, morals mixtes i morals
pessimistes.
L e s morals egoistes posen el fi de la vida humana en el plaer : benestar
material, plaer estètic, honor, plaer sensible.
Hobbes és el primer representant ; segons ell l'única norma de la moral és el plaer, el plaer present i futur ; cal, en conseqüència seguir una prudent economia, una contenció, per no desgastar tot el plaer en un moment ; i cal, també, una contenció per poder viure en societat. Bentham resumeix el seu sistema : tant
com m é s benestar reportarà una acció, tan millor serà ; norma : maximitzar els i laers, xr o tmitzar les penes, tant en la vida personal com en la
vida social. Aquesta concepció es refuta considerant que moltes vegades
l'avantatge serà favorable al crim ; i si l'egoisme é s el principi suprem
no é s possible cap altruisme.
Ravaisson i R u s k i n són els principals propugnadors de l a moral del
plaer estètic.
L'amor a la Bellesa, diuen, és el que inspira les belles
accions. A h , però no sempre!—diem nosaltres.
Vénen A. de V i g n y i Prévost-Paradol, dient que la guarda de l'honor
s é qui ha d'inspirar el bé moral. Però i l'honor, qui el defineix ?—preguntem.
E n el primer pla dels sistemes altruistes trobem A. Comte ; veusaquí
la seva m à x i m a : «Vis pour les antres». Però la moral ha d'ésser explicada per la biologia i la fisiologia, car tot ha de rajar dels fets experimentals, d'acord amb la jerarquia de les ciències. É s una necessitat biològica, per exemple, que els fills obeeixin als pares, doncs heus aquí el
deure moral : els fills «ham d'dbeir els pares.
Però, diem, en nom de
què, amb quin dret, del fet hom passa al «deure» ? I ja no é s metafísica
a i x ò ? I quines conseqüències funestes no portaria ?
Littré dóna encara m é s importància a la Biologia.
Les dues tendències morals, egoisme i altruisme, són derivacions de les dues «necessitats»
fonamentals del vivent : nutrició i generació ; i com que aquesta és m é s
avençada en evolució, és m é s perfecta i cal donar-li preferència.
De manera que, segons Littré, tot instint i tota manifestació altruista derivaria de
la necessitat sexual. 1 aleshores, doncs, com s'explica l'amor filial, el
patriotisme, la r e l i g i ó ?
Taine diu : «el b é d'un ésser é s el grup de fets essencials que el constitueixen.
L'acció que té per motin aquesta m à x i m a universal o una de
les seves conseqüències universals é s virtuosa. Aquestes dues frases són
tota la moral.» Deixant de banda l'obscuretat d'aquest joc de paraules,
podríem nosaltres dir ; i tot interès egoista no es pot fonamentar en un
judici universal ?
Secrétan y Marion estableixen la «moral de la Solidaritat» : som solidaris tots els homes, doncs ens «devem» al conjnnt.
L'individu és per la
societat.
Però l'egoista amb el mateix dret pot d i r : som solidaris, la
societat ha d'ésser per m i .
Tolstoi i Desjardins representen la moral de la pietat i l a simpatia.
Diuen : deixem estar d'una vegada la metafísica, i el buit que ens deixa
suplim-lo amb sentimentalisme i poesia.
« N o es tracta de saber, s i n ó
d'amar», «hom ama les multituds per necessitat d'amar», «ameu i obreu».
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faisoncu en vosaltres l'home nou i faisoneu-!o en els altres.• Tot a i x ò ,
efectivament, pot ésser molt bonic, i molt simpàtic, però no serveix per
norma : amor sense saber què, no és admissib'e, ni és possible : si no
coneixem una cosa, i d'aquesta cosa les bones qualitats no ens hi podem
adherir, ço és no la podem amar.
Ouyau estableix la moral independent del Deure. L a moral ha d'ésser
una generositat: provem, treballem, sacrifiquem-nos en tots els ordres,
fent provatures, fins que la humanitat esdevingui millor i feliç, fins
que, a còpia d'errors i de turments, la humanitat ossoleixi l'Edat d'Or.
B é : i mentrestant q u è ? I , doncs, nosaltres no som homes, o som únicament carn d'experiment?
Entrem a les morals mixtes. Trobem Kant en primer terme, el pare.
Segons Kant, D é u , el D é u de la raó pura essent una noció forana a les categories de temps i espai, no pot ésser pensat, ni podem saber si existeix fora
de nosaltros. Pertany a l'ordre dels noumena incognoscibles. D'aquesta però,
en surt amb un acte de fe en la certitud absoluta i objectiva del deure, però un
deure autònom. I,a raó pràctica es mana a si mateixa. Per tal, però, que el
deure i la benaurança coincideixin a la fi, cal l'existència de D é u , el qual
ha d'ésser just, omniscient, omnipotent, per poder fer-ho. Cal també,
doncs, la vida futura, l'ànima, la immortatitat, la llibertat, cl bé absolut.
E l deure és pel deure, sense aJtre fi. Prohibició d'aspirar a la felicitat.
L a felicitat és un element estrany al deure i perjudicaria la seva autonomia.
Solament ens n'hem de fer dignes «Fes allò que et pot fer digne
d'ésser feliç». Ni menys hem de saber si l a cosa comanada és bona o no.
És el comanament que la'n fa.
L'ideal moral de Kant é s el legalisme moral. Abans de la llei moral,
ni bé, ni mal. I,a ciència ara absolutament bona és la «bona voluntat»,
ço és, la voluntat conforme amb la legalitat excloent tot altre motiu,
bellesa, moral, benaurança, desig de perfecció. Aquesta legalitat ha d'ésser
universal, absoluta, aplicable a tots els éssers racionals. D'acf la m à x i m a
«Obra de manera que la teva conducta pugui servir de regla a la conducta
de f · t h · a n · . E l bé suprem no é s , doncs, l'egoisme, ni l'altruisme : é s el
bé universal d'hom i dels akres. Però, ben entès, que el criteri moral,
no és la utilitat, s i n ó l a raó.
Malauradament, Kant encara no ha dit per què hem de complir la llei,
quin bé suprem hi hem de cercar. Car evidentment deure, llei, són mitjans,
no fins. Una regla no és mai una finalitat.
Vénen Renouvier t els neo-criticistes. A la moral kantiana manca una
fórmula abstracta de bé, de mal que doni raó de la llei.
Renouvier la
senyala en la humanitat «fin en soi». No sentits, ni passic«is, ni potències, sinó la persona humana, la seva felicitat en tots els individus, cadascú
dels quals ha de cercar-la per a ell i respectar-la en els altres. E n cas de
cenflicte entre el meu bé i el dels altres, diu Renouvier que cadascú ha de
sacrificar la seva.
Però nosaltres podríem dir que la persona humana no essent la perfecció absoluta, no pot ésser primera norma de moralitat. E n cas de conflicte, la meva persona és tan inviolable com la dels altres.
Parla a seguit de l'utilitarisme modernt i evolucionisme individual de
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Stuart Mill, de l'evolucionisme social d'Herbert Spencer, i de l'evolucionisme idealista de F o u i l l í e , els sistemes dels quals tots fallen, si m é s no,
per voler passar dol «fcti a l «dret» o al tdeure•.
Passa al quart agrupament, ço ós as saber les morals pessimistes, començant per Schcipenhauer.
E l punt de partida d'aquest alemany és
l'escepticisme filosòfic de Kant.
S i l a Natura ens enganya, és dolenta.
Cal destruir-la. S i Kant se'n ix amb un acte de fe, Schopenhauer ho fa amb
un acte de voluntat, amb un «cop d'Estatt. L a cosa en si ens la donarà
la voluntat cega ; ell mateix, doncs, és voluntat; voluntat impersonal i
absoluta, fons de
la substància universal. Atribut essencial de la voluntat és la llibertat.
L a voluntat essenciaJ t é dos aspectes : i) l'acte
primitiu pel qual «volgué viure», pecat radical, bestiesa absoluta, que ha
causat tot el mal de l'Univers i dels homes, els quals, altrament no haurien
eixit mai del nores absolut, del repòs etern. 2) l'acte suprem del qual la
Voluntat absoluta, reconeixent son primer mancament, cerca de reparar-lo,
renunciant a la vida i anorreant-se per tornar al repòs etern. Nirvana,
o son sense somni del qual no hauria hagut mai de sortir. E l primer
acte és blasmable; el segon, lloable. S ó n , doncs, lliures. Aquesta llibertat, però, no s'estén a la vida temporal de l'individu, d'on resulta suprimit el Deure. L a seva moral no té preceptes.
Ideal moral del pessimisme és l'anorreament de l'ésser individual humà i la seva absorció en l'Ésser universal. Existint un sol Essier de qui
la follia de «voler viurei féu brollar, com fantasmes, tots els altres, el
retorn d'aquests a la unitat, renunciant al viure propi, é s la negació mateixa
de l'egoisme, principi de tot mal. Qui s'és convençut d'aquesta identitat
se sent u amb tots els éssers. També en els fantasmes d'éssers individuals,
el C f t t e viure» és el primer origen del m ó n fenomenal, de la individualitat, de l'egoisme, de l'odi. E l primer pas per extirpar aquest egofisme és
la pietat, «el gran misteri de la moral».
Totes les virtuts, justícia, beneficència, heroisme, en davallen. E t qui mor per la pàtria, no limita son
ésser a les fites de sa persona : se sent part d'un tot qui continuarà. E l
segon pas (perfecció) é s el suïcidi de la voluntat al qual s'arriba per la
castedat absoluta que impedeix al sofriment de perpetuar-se, l'ascetisme
que extingeix en nosaltres l'aferrament a la vida i en fi el nirvana, fet suprem de lliberació, pel qual la voluntat es desprèn (desferra) completament de k s formes i necessitats de la vida sensible.
Aquest suïcidi de
la voluntat individual no sembla, però, suficient a Hartmann, el qual
preconitza un procediment col·lectiu : el suïcidi còsmic, fer esclatar el
planeta.
Per acabar, trobem Nietzsohe, deixeble de Shopenhauer, el qual treu
del principi pessimista conseqüències oposades. Romp la presó subjectivista
kantiana amb nn acte de fe en la Vida, essencialment mala i impossible de
millorar a l'home tal com ara és.
L'Univers, cssencialnwmt constituït
per la vida és un immens esdevenir sense causa ni finalitat, condemnat
a un dolorós avortament. L a seva conclusió, però, és totalment oposada.
Cal distreure's del trist espectacle d'aquest món amb una orgia de vida,
«exuberant, luxuriant, tropical», desplegar tots els instints de la naturalesa
que expansiona la voluntat de viure i reprimir tot el que la fa minvar
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com un mancatament o una decadència. t E l riure i el bon humor, aquesta
corona de roses, a vosaltres, germans meus, jo tiro. Jo he santificat el
riure».
Sobre aquesta voluntat de viure Nietzsche edifica una moral pagana, d'un egoisme monstruós, crit esfereïdor de revolta i odi contra D é u ,
la llei moral, la societat i la humanitat.
Contra D é u : tOn és D é u , jo us ho vull dir. L'hem mort, vós i jo.
Tots nosaltres som els seus assassins. Però com ho hem fet ? Com ens
hem pogut beure l'Oceà ? Qui ens ha donat l'esponja amb la qual hem
eixugat tot l'horitzó? D é u restarà mort! I nosaltres l'hem occit! Com
ens consolarem, nosaltres els assassins entre tots els assassins ? AUò que
el m ó n tenia de m é s sagrat, de m é s potent, ha sagnat sota els nostres
coltells!»
Llavors naix un altre D é u , l'Ubermensch qui romp tots els lligams amb
què havien cohibit la seva infància i adolescència i surt bramulant com
el lleó del desert. tSuperior a la gramàtica moral, pot permetre's totes les
llicències». Zarathustra baixat del nou Sinaf trenca les taules de la llei
anunciant l a mort de D é u . Per dilatar el seu Jo, pot usar de la duresa,
la crueltat, l'engany astuciós i esclafar el bé, la virtut, l a veritat. É s immoralista, car la moral é s el pitjor de tots els perills. tDe part de qui són
els m é s grans perills per l'esdevenir dels homes? No és de part dels bons
i ois justos ? Esclafeu-me els bdns i els justos!»
Contra la societat.
L'home de rapinya, de presa, egoista, voluptuós,
cruel, superb, l'tobrer ciclòpic» ha de fugir de la societat, institució «contra natura, domesticadora d'homes. Sols els febles s'uneixen, els forts
es separen».
Contra la humanitat. E l mateix Nietzsche diu que l a seva moral no
pot adressar-se sinó a un petit nombre de privilegiats, prou forts per elevarse sobre els altres homes.
«Cal ésser superior a la humanitat, en força,
en altura d'ànima, en menyspreu».
E l que pot sacudir el jou, el que
és primer motor, el que pot forçar els estels a .voltar entorn seu ha de
viure a despeses del ramat humà, clavar ses arrels dins una llar humana,
tot menyspreant-la. E l que no és aixf, ha de restar dins el munt dels mediocres i dels vulgars, la «canalla».
«La vida, diu Zarathustra, és una deu de joia, però arreu on va a beure
la canalla, les fonts són emmetzinades».
L a dominació dels forts, sobre els febles, conseqüència lògica, altrament,
de la llei de selecció darviniana.
«Quina é s la cosa m é s noïble que qualsevol vici ? L a pietat que experimenta l'acció p d s febles: el Cristianisme! Morin els febles! Ajudem-los
a desaparèixer! L l u n y de tu tota pietat, tota compassió : D é u é s mort ;
el que l'ha occit és la seva pietat pels homes». «Jo he somiat una associació d'homes sencers i absoluts, que no guardarien cap bona forma i
es donarien ells mateixos el nom de destructors. L a humanitat, en tant
que massa, sacrificada a la prosperitat d'una sola e s p è c i e d'homes m é s
forts, heus aquí un progrés».—No cal refutació.
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Malgrat la limitació de temps que ens imposen els nostres compromisos
de coUaboració a data fixa en altres publicacions, hem acceptat amb goig
la contribució periòdica als treballs d'aquesta REVISTA ; no hem gosat a
refusar la soUicitació afectuosa de bons i estimats amics. Però no podrem escriure aquí tan extensament com ens plauria. llaurem de concentrar en notes breus, sintètiques, els nostres judicis i les nostres informacions.
Algun cop demanarem a triats companys que ens ajudin, per tal que
el present noticiari vagi esdevenint ben complet, no sols en allò que es
refereix a la producció literària de Catalunya, sinó a la dels països estrangers. Aquestes primeres notes seran per força molt incompletes i
escrites apressadament, a causa del temps curtíssim que s'ens ha concedit
per a redactar-les.
Seran molt agraïts, la tramesa de llibres, les invitacions a lectures, els
avisos, les informacions que puguin interessar als nostres propòsits.
J . Maria López - Picó. — Elegia.

Maturitat del treball raaturitat de vida. Aquest poeta,
així Josep Carner i altres que alguns primaris voldrien fer
considerar com a esperits superficials, lliurats a un joc banal,
estetecista i retòric, és amb la matèria de la pròpia vida,
amb el millor i més profund dels seus dolors i de les seves joies
que plasma els seus versos. És curiós d'observar dc quina manera
la incapacitat de molts els fa moltes vegades creure sincerament
superficials o retòriques, belles i vives pàgines que la pròpia limitació cultural i vital els priva de compendre. Sobretot, aquí entre
nosaltres, on encara és defensada sovint com a productora d'art
i literatura una espontaneïtat de salvatge, tot fruit de refinament i
de cultura sembla fred artifici i buida insinceriat. Ben cert, no
pot compendre que un altre sigui cultament sincer, l'home privat
de cultura.
Maturitat de vida, adolescència de l'obra ; la plena joventut de
l'esperit retarda una mica relativament a la del cos ; domini de l'expressió, ja ferma personalitat. Solament els anys i un treball obstinat, la possessió adquirida lentament i dolorosa d'una riquesa espiritual, d'una experiència vital, confereixen la personalitat original i depurada. Avís als joveníssims impacients qui encesos per la
pujada vital tenen la il·lusió que ella sola els donarà l'originalitat.
Mirem entorn nostre, el bell florir de revistes molt joves ; les influències, les reminiscències, la franca imitació és el que més hi
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abunda. La precocitat genial és sempre una excepció, més rara
que no sembla ; i no cultivada i treballada, condueix a les pitjors
desil·lusions i caigudes.
López-Picó un moment es va inquietar per unes tendències popularistes qui suara entre nosaltres semblaven anunciar, una renovació—heus aquí una d'aquelles il·lusions jovenívoles qui fa creure
les coses noves i originals perquè les veiem, amb ulls nous—i eren
un retrocés i una caiguda ; i oblidava una mica temes i formes habituals, per donar-se a mant assaig com el llibre «Popularitats», el
títol del qual, les formes del qual, considerades vora el contingut,
resultaven una veritable ironia, i la demostració més palesa de com
la pretesa nova orientació no era viable. Ara torna francament als
seus temes de sempre, així l'estatuari antic qui per insistent labor
perfeccionadora, per successives proves i eliminacions sobre un mateix assumpte, assoleix l'estàtua ideal. Així, per compendre bé
un llibre d'aquest poeta, ja ho hem dit altres vegades, és necessari
conèixer tots els altres. Aleshores apareixerà clar i explicat, depuració i concentració i síntesi de coses ja dites, allò que sense el
coneixement de l'obra anterior pot semblar obscur, incomprensible.
I a qui ens presentés com una exigència indisixmsable la immediata
comprensió d'un seu volum isolat, responem si la lectura d'un
isolat capítol d'una sola pàgina d'un llibre, novel·la o tesi de pensament, no demana per a la seva perfecta comprensió la lectura dc les
qui precedeixen. Aital és la viva unitat en l'obra d'aquest poeta.
Complexa i senzilla alhora, puix que la seva diversitat d'aspectes i
episodis espirituals, pot agrupar-se sota aqueix parell de diades
verbals expressades per uns mots qui eren títols d'uns seus llibres
primicers : Tonnent-Fortuent, Amor-Senyor. La poètica d'aquest
llibre és la mateixa dels altres llibres de López-Picó, tan seva, que
ha d'ésser perillosa sempre de seguir, d'imitar. No més ell pot extreure beutat i pur lirisme d'aquell element, clau de volta de tota
la seva poètica, que hauríem de nomenar concepte poètic : no pur
concepte, ni pura imatge, ni concepte evocador d'imatge, ni imatge
símbol o al·legoria de concepte, sinó això, concepte que és ensems
imatge, concepte vivent, imatge pensadora. No insistim ; hem donat de tot això més amples explicacions altres vegades. Hem insistit no més, per respondre un cop més a la insistència amb que és
acusat el nostre poeta d'obscur, d'incomprensible. No insistim a
defensar-lo. Recordem no més un mot recent de Pau Valery, en
una conversa : «l'obscuretat d'un text és el producte de dos factors :
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la cosa llegida i l'ésser qui llegeix. É s rar que aquest darrer s'acusi
ell mateix».
Reconeixem, però, que López-Picó té pàgines difícils. I algun
cop, no tan sovint com molts voldrien, obscures. E l més greu
motiu de la seva obscuretat és aquest : les intuicions del poeta lluny
d'ésser, ja ho hem dit, producte d'artifici o literatura, són tan
aprop de la vida, de la seva vida pròpia, que sovint tenen per objecte
una anècdota personal de la qual ell esborra no més els contorns
més particularitzadors, sense efectuar-hi aquella depuració, aquell
treball de generalització que l i donaria, diríem, la universalitat
poètica. Tal episodi amorós d'un Ausias-March ha estat depurat,
universalitzat, de tal manera que tot lector h i troba al·lusions d i rectíssimes, a vegades a episodis de la pròpia vida. Un altre poeta,
al contrari, no vacil·larà a descriure amb tota minuciositat particularitzadora les circumstàncies d'un moment viscut. La fluctuació
entre el concepte i la imatge que dèiem suara en el poeta nostre,
troba correspondència en aquesta fluctuació entre el cas general
exemplar i el cas viscut anecdòtic. A vegades els qui el coneixem
particularment, tenim la clau de tal mot obscur, de tal adjectiu, de
tal imatge en la recordança de tal episodi de la seva vida, tal dia
en tal lloc i en tal hora. É s rar, però, que la dificultat dels seus
versos exigeixi aquest coneixement biogràfic per a ésser perfectament resolta. Per regla general el moment viscut, roman, gràcies al treball poètic, suficientment elaborat, espiritualitzat, perquè pugui ésser intuït fàcilment pel llegidor. En tot moment la
tonalitat severa d'aquells versos pren ressò d'una ànima íntimament dolorida i altament asserenada, els confereix gran valor i
sígnificança en el tresor de la nostra poesia. H i ha versos qui es
recordaran ja sempre més, com bells i aconhortadors preceptes espirituals. H i ha imatges a les quals l'originalitat i la profunda
significació donen el relleu de les més belles formes poètiques de
tots els temps. I àdhuc les asprors, els prosaismes, els mancaments, són en les pàgines de l'cElegia» la revelació d'un esperit
intensament treballat per la vida, recercador inquiet de noves formes i expressions, arriscat experimentador damunt la matèria
poètica.
Quan treballa un esperit en aquestes regions elevades, serà escàs tot el respecte que hom l i tingui, àdhuc en considerar les seves
equivocacions i caigudes : sempre ens donarà un exemplfe fecund,
molt més digne d'admiració que el feinejar rutinari, fàcil, agradós,
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i de cara als èxits populars i nacionals, de tanta gent qui es donen
i reben, crèduls, el nom de poetes, i són els pitjors enemics de
la poesia.
Sebastià Sànchez-Juan. — Fluid

Malgrat que les nostres apreciacions sobre l'avantguardisme
no l i hagin estat sempre falaguers, som lluny de compartir els desdenys que ha suscitat entre nosaltres sovint. La pretesa obscuritat
d'un poeta, la temptativa original d'un artista, l'opinió sincera d'un
pensador, provoquen reaccions exagerades, dignes, certament, de
causes millors.
Cal ben cert, no contemporitzar amb allò que lleialment creiem
inferior o pervers ; ens cal però anar aprenent de conviure amb el
qui no pensa com nosaltres, suportar amablement vora nostre, la
temptativa original, àdhuc l'excentricitat i l'extravagància, i donar, en fi, a les qüestions les justes i decents proporcions
degudes.
En f i la nostra opinió sobre aquest jove qui ha publicat tFluid»
és que el ser un avantguardista no el fa creditor a què ens el mengem de viu en v i u . L'avantguardisme, per ell mateix, no és tampoc una mala cosa. Mallarmé son precursor gloriós, Marinetti, Apollinaire, el mateix Tzara són homes qui mereixen totes les consideracions i moltes admiracions. Amb els seus experiments i provatures, han suscitat discussions, reflexions profitoses per a la
moderna literatura, han privat que s'ensopís en la repetició vulgar
i en la rutina, i han deixat manta obra plena d'espiritualitat i de
bellesa.
Eren necessàries algunes de llurs innovacions? Nosaltres per
exemple no hem cregut mai en l'eficàcia estètica del caHigrama.
Ens ofèn com tota expressió exagerada, tota gesticulació pretenciosa, tota imitació massa material, la diversa combinació de tipus
d'impremta per tal d'accentuar les intencions del poeta o l'escriptor. H i ha en això alguna cosa de material, de groller, poc digne
d'una sincera espiritualitat. Després bastaria a llevar justificació a aitals procediments el fet de llur absoluta inutilitat. A la
poesia no calen aitals procediments exteriors, massa materials, per
assolir els seus efectes més intensos. I tal vers d'Homer ricament
sonor, imatjat bellament, de ritme vivíssim i ja eternalment original, assoleix més intensos efectes i més perdurables i més purs,
que molts pretenciosos poemes, arquitectures, rares de tipografia.
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amb les paraules espaiades segons conveniència de l'autor calligramàtic, i els blancs entre paraules i lletres sàviament calculats. Tot
això en el fons és aliè, exterior a la veritable obra d'art.
Eren més necessaris a l'efecte poètic altres procediments qui
toquen jade més aprop al treball de l'esperit? Aixís, observem-ne
exemples en l'interessant volum del Sr. Sànchez-Juan, aquesta supressió o millor dit ocultació de lligam lògic, conceptual, entre els
mots qui expressen coses, imatges, impressions ; com si aquests
elements, evocats, expressats per ells sols, posats simplement segons combinacions de lloc els uns vora els altres haguessin de produir, en l'esperit un efecte semblant al de la mera combinació de
colors diversos, o d'instruments musicals diversos. Observem, però,
i és aquest un fenómen psicològic que tal volta no ha estat usat
encara per demostrar la inutilitat d'aqueixes temptatives, que
nosaltres no experimentem bé l'efecte que es proposa u n autor
en aquests poemes, fins que no hem restablert els lligams de pensament, les relacions lògiques o simpleitíent de sentit comú que havien estat suprimits deliberadament per l'autor. Altres procediments, per exemple, les transposicions de sensacions d'un sentit a
un altre, sobre no constituir, és clar, una cosa nova, si bé produeixen,
usats amb discreció, curiosos i fins bells efectes, a la fi cansen, i
molesten perquè torben la sàvia i lògica ordinació de la nostra vida.
És curiós que l'orella tingui o es pensi tenir, caldria discutir molt
tot això, una sensació visual, o els ulls una sensació de tast ; però
quin avantatge portaria això a la fi ni als nostres esperits ni al nostre viure?
Ara, si penetrem més avant en les motivacions espirituals
d'aquestes provatures, trobaríem més greus retrets a fer-los. E l
predomini de la sensació, de la sensibilitat viciosa, de l'orba emoció,
de l'inconscient i el subconscient i el sotareal ; el rebutjament i el
menyspreu del pensament i la intel·ligència, són coses que no podrem mai acceptar i ens caldrà sempre combatre en les tendències
dites avantguardistes — com se'n dirà d'aquí vint anys? — les
quals, sigui dit de passada, ja comencen a romandre una mica
a rera guàrdia.
Però si a un jove poeta, els entreteniments tipogràfics i els arranjaments més o menys candorosos de paraules damunt la pàgina i
les combinacions més o menys noves de sensacions i d'imatges l i serveixen per desvetllar la seva originalitat i fer-li produir alguna pàgina interessant, graciosa i feliç, no mancada de bellesa, que vagi
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fent; quan l'empenyi una forta personalitat rica d'experiències i
lectures, prou l i mancarà el temps per esmerçar en aquestes coses
tan exteriors a la vera essència de l'obra d'art. Sanchez-Juan
sembla posseir una fina sensibilitat poètica ; ha trobat algunes imatges delicioses, i molt originals ; les seves paraules són elegants i ell
ens sembla de la pasta dels intel·ligents i cultes, més prop de l'estètica avantguardista d'en J. M.1 Junoy, que de la del bon Salvat
Papasseit qui en el fons era un sentimental i un primari. Cal que
no ho oblidin els joves qui encoratjats per les recents, benevolents,
lloances, i presos de l'innegable encís d'aquell malaguanyat poeta,
sentissin velleitats d'imitar-lo.
L a "Bernat Metge"

Acaba de publicar un segon volum de Xenofont ; s'hi han aplegat «L'Economia», «El convit de Callias» «La Defensa de Sòcrates». En parlem aquí perquè, com la major partida de llibres
grecs i romans, no interessen aqueixos únicament a filòsofs i filòlegs, sinó en gran manera als literats, als poetes. L'escisió
tan marcada que avui existeix entre obra de ciència i filosofia
i obra d'art, no existia per als antics ; i la bellesa era sempre
la missatgera i l'oferidora als homes de la veritat. No sols
enclouen aqueixos tractats de Xenofont, com les Memòries de Sòcrates anteriorment publicades, la més rica substància de l'amable
vivent i pura moralitat hel·lènica ; d'aquell seny dolç i enèrgic alhora, i aquella voluntat ferma i graciosa qui a tots ens ha d'ésser
model ; sinó que són a més, exemplars d'estil clar, melodiós, d'una
vivacitat rarament entre els mateixos grecs assolida, on la vida
i l'art es fonen en la síntesi més natural i harmoniosa. Una desfilada inoblidable de tipus, evocats de la manera més viva i sòbria,
qui us seran amics estimats per sempre més. Com oblidar mai, per
citar-ne un, aquella esposa de Iscòmac, tipus immortal de la grega
plena de seny} Quin goig per a un traductor nostre de fer-los
parlar en català, en l'estil sobri, reposat, elegant i familiar a la
vegada, que ha sabut fer-ho Carles Riba.
La dona neta

Gairebé coincideix la publicació d'aquest llibre amb la de la comèdia d'En Prudenci Bertrana «La dona neta», on també se'ns
ofereix, ben traçat, un tipus de muller, de muller catalana, el qual
ens guanya, tot i essent com és, la més cordial simpatia.
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L'exageració d'una virtut és un defecte i la bona Carme és
tan amiga de la netedat que arriba a no viure i a no deixar viure
al seu entorn. Són exagerats però els seus escrúpols? L'haguéssim coneguda, vora gent pulcra, neta i exquisidament educada, escrupulosa i neguitosa per detalls nimis sens dubte ens hauria fet
riure. Nosaltres però, no gosem a riure davant de les seves t r i bulacions, perquè ella s'escarrassa i pateix com una obsessionada ;
per altra banda, la gent qui l'envolta, des del seu marit, fins a
l'oncle groller i la criada barroera, i l'amic bohemi insuportable,
no són gent gaire pulcra ni massa neta n i massa fina de seny, de
fets i de llenguatge ; de manera que rarament els escrúpols de la
bona Carme ens sembla exagerats, i la creiem al contrari digna de
més refinat espòs i més educada família. Sens dubte, l'autor ha
volgut així envoltar-la per tal d'obtenir uns efectes més enèrgics de
contrast. Per altra banda, com l'exceUent casadeta, no sols té l'amor de la virtut, la netedat, sinó l'horror del vici, la brutícia, a
cada moment la veiem envoltada, perseguida per coses i paraules,
qui realment ofenen el gust i els nervis i el tacte ; i ella acaba per
mostrar-se'ns com una víctima sí, però també com una heroïna,
inspirant-nos una simpatia, una admiració semblants a les que, malgrat de Cervantes, ens inspirà el seu Quixot, amb alguna cosa de
més justificat, perquè no és contra coses imaginàries que la nostra
dona neta minuciosament combat. L l i r entre carts la podríem nomenar, flor entre escombraries. I acaba per saber-nos greu, de veure-la obligada per contracte, a dominar la seva critica, les seves accions heroiques ; i més greu ens sap de presenciar, com al final de
la comèdia ha de requerir perdó, com d'una primera falta envers el
contracte, d'haver fet una petita observació sobre la condícia del marit,
qui ens sembla molt justificada. I pressentim que no sols no canviarà
la pobre, sinó que 1* opressió d'aquell compromís, la farà encara
més dissortada. Heus aquí el gran encert d'En Bertrana ; el d'haver sabut amb el seu talent de novel·lista penetrador d'ànimes i caràcters, donar objectivitat i vida a un personatge qui pot ésser j u dicat, així una persona vivent, pels qui la coneixen, de molt diverses maneres.
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La col·lecció de tEls clàssics catalans», acaba de publicar el primer volum de «Tirant lo Blanc», a cura de Josep M." Capdevila.
No hem rebut encara el volum, que anunciem als nostres lectors,
amb joia.
Estranger
FRANÇA

Anys fa assenyalàvem als nostres poetes l'alt exemple de Lluís
le Cardonnel. Sense ajudar-hi reclams ni més o menys interessats
detirambes, la seva curta obra perfecta assolia bon nombre d'admiradors selectes. Ara el jurat qui anyalment concedeix el premi
Lasserre, ha sabut honorar-se honorant al poeta sacerdot. Cal recordar-ho, en aquell jurat s'apleguen tan valuoses i diverses personalitats com Madame de Noailles, Enric de Regnier, Barthou, Josep
Bédier, Lleó Bérard, Gustau Lanson, Emili Fabre.
Poeta-sacerdot; ja fa temps que expressava el seu propòsit d'armonitzar «el gest qui tempra la citarà amb cl gest de beneir». En
son darrer volum «De l'une a l'autre aurore» desitja que l i sigui concedit d'unir «la gràcia antiga a la gràcia de Déu». Admirador, company i amic de simbolistes, prompte la sensibilitat poètica se l i anava depurant, mercès a influències més altes. I encara entre els simbolistes ell ja triava els millors i els més intelligents, puix que rebé
l'influència de Moréas, i ha servat un veritable culte envers Mallarmè, tan mal entès pels simbolismes i encara mal entès per gran
nombre d'escriptors avui. Com Pau Valery, le Cardonnel ha sabut
veure en Mallarmè, no un extravagant ni un impotent qui no arribava a aconseguir els seus propòsits artístics, aquest és el banal,
ridícul, incomprensiu lloc comú aplicat sovint a Mallarmè — sinó un
gran pensador, un gran artista assedegat de perfeccions, realitzador feliç de perfeccions. I no un home de pura sensibilitat, una
mena d'impressionista, sinó ans de tot un home d'intel·ligència, un
home de idees bellíssimes i originals. Cap vers d'ell, per vague i
obscur i simbolista que sembli als incomprensius, on no palpiti una
idea. I per tant Mallarmè, és potser l'únic poeta de la seva edat
qui mantenia la més pura tradició francesa ; i és, a la seva manera
original, un germà espiritual de Racine. Prou ho deu reconèixer le
Cardonnel quan diu en uns versos magnífics, on parla del mestre
amb efecte filial i agraïda memòria :
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I I marquait d'un doigt pur la courbe de idées.
Prou es comprèn que l'admiració de le Cardonnel envers Pau
Verlaine no era així intensa, incondicional; però en el mateix poema recorda d'emocionant faisó, la figura tràgica del gran pecador
penedit, i l i desitja la pau celestial i la gran amor sens terme i sens
remordiments, després d'aquest vers ple de significança on tota la
vida i espiritualitat de le Cardonnel són contingudes ;
d'un compagnon d'antan reçois i c i l'ahsonte.
Enteneu? E l company «seglar aleshores» mesclat a la vida d'aquella
gent, i ara sacerdot ben lluny d'ells espiritualment, recordant-los
però amb l'afecte de l'amistat més depurada i ensems amb l'amor
paternal del sacerdot.
Per interessant que siguin els seus primers tPoemes», és sobretot
en els Carmina sacra, d'on extraiem aqueixos exemples, on la personalitat de le Cardonnel s'afirma plena. E l l ha sabut fondre la
seva inspiració profundament original i moderna, amb l'esperit dels
mestres més purs. Els noms de Racine i V i r g i l i , Dant i Plató són
elogiats per ell en versos harmoniosos.
E n la seva sang celta hi ha una forta infusió de sang romana,
qui a la fi predomina. H i és per la seva família, pel seu lloc de
naixença ; perquè va néixer a Valence-sur-Rhone aux mémcnres roinaines on des de la seva infantesa va conèixer Venchantement de
l'antique Beauté. Després, les seves amors espirituals el portaren
a Itàlia, a rebre intensament l'empremta fina de Florència, l'empremta forta i serena de Roma. Versos purs admirablement treballats, pensament elevat i noble canten en aqueix volum les més altes amors de l'esperit. Ultra bellíssims poemes d'assumpte sagrat,
n'hi ha que expressen moments asserenats i purs del viure humà del
poeta, en dolça i tranquil·la comunió amb armoniosos paisatges.
Entre aquests poemes d'assumpte humà, preferim i creiem definitius la sèrie on expressa l'amor puríssim de le Cardonnel envers
un seu deixeble predilecte ; versos que Plató hauria estimat i hauria
sens dubte inscrit en un dels seus diàlegs. Perquè malgrat de llur
modernitat, no ens faria estrany que aquells versos tinguessin vint
segles.
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Assenyalem als nostres curiosos d'anecdota i biografiia literària,
un llibre curiosíssim Some Victorian Men (The Bodley Head), de
Harry Furniss, veterà, excel·lent escriptor, home victòria ell mateix, amic o conegut de tota la gent de qui parla. Com és també un
dibuixant retratista de gran talent, aquest volum té el doble interès
del document escrit i el document gràfic. Anteriorment Mister
Harry Furniss, havia escrt un volum, no menys interessant, sobre
les dones de l'època victoriana «Some Victorian women».
J. F A R R A N I M A Y O R A L

Joan Maragall
E l dia 20 de desembre es complien 13 anys de la mort d'aquest il·lustre
poeta i prosador, mort santament i cristiana a la barriada de Sant Gervasi,
voltat de la nombrosa família que Dóu li havia concedit com una benedicció.
Hom parla de fer una segona edició, augmentada, de les seves obres completes : una bella manera d'honorar el record dels grans difunts, exemples
de la Pàtria.

Arts Plàstiques
A R T I S T E S I EXPOSICIONS
Josep Maria Marquès-Pnig

Heus aquí que a força d'estudi i de treball, sembla fer una
una revolució en la nostra pintura un artista que no deixa d'esforçar-se ni un moment, per tal de no caure en el perill de la facilitat
que tantes i tantes vocacions malmet. Josep-Maria Marquès-Puig
vol subjectar el color a la forma i no vol fer com tants d'altres que
es rabegen en un bassal de coloraines amb una delectació morbosa
Per arribar al cim de l'art, no hi ha camí, com l'escollit per Marquès-Puig, de més difícil ascensió. Quantes coses no tindrà de vèncer aquest valent artista! Va vencent-ne certament i per això certes teles que ha pintat arriben a fer-nos, fins i tot, emoció; i
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aquesta emoció aconseguida en fred ens sembla que deu tenir força
valor. Altres vegades, però no ens podem sobstreure de veure en
ses pintures quelcom de cadavèric que les explicacions personals
que hem tingut el gust de rebre de l'artista no ens han pogut fer
oblidar. Ja ho creiem que Marquès-Puig va de dret a la pintura,
però, junt amb la seva bona fe extraordinària, creiem que té preocupacions que l i impedeixen rebre amb una franca tendror d'esperit
la benefactora inspiració.

Ignasi Genover

Si en l'obra de Josep-Maria Marquès-Puig manca inspiració,
en l'obra d'Ignasi Genover és la inspiració l'únic que hi ha. L a
inspiració aquí imposa la factura, i per tal d'arribar amb major
subtilitat a l'expressió de diferents moments, Ignasi Genover deixa
la tècnica plana i empra la tècnica moguda. Ignasi Genover és
un descriptiu de les hores camperoles i ho és d'aquella faisó que
adopten els poetes quan diem que pinten bé. La tècnica de Senrat
i de Gignac mai no havia estat tan àgilment catalanitzada com en
aquestes belles obres d'aquest pintor de Palafrugell. En elles estem encara pels «moments», com en la pintura impressionista, encara que, més que la glòria plàstica del color, com en Monet o en
Renoir, és l'intimisme del color el que al pintor Genover captiva.

Marian Llavanera

Llavanera té com a defecte en moltes de ses teles quelcom de
dur i de raspós que voldria despendre's. Molt ho aconsegueix en
els seus paisatges que abastament han estat comparats als del Corot
d'Itàlia i que, si el tema s'ho porta, també són tractats per Llavar
nera a la faisó del Corot més francès. D'Itàlia, n'ha portat el
nostre pintor unes belles notes que ens el mostren com artista de
retina prou àgil per a comprendre, com el cel de Catalunya, el cel
foscà. Llavanera s'ha adonat que l'aire de Florència no és l'aire
d'aquí, que sense aquella boirina perfumada no hauria pogut pintar cap obra Benozzo n iel seu mestre F r a Giovanni. Però com
que la pintura florentina — o aquella cristallina de Piero delia
Francesca a Arepo, el color de la qual el nostre Llavanera no va
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saber copsar — és tan allunyada de la seva grapa realista, el
paisatgista català reprodueix en una de ses obres la cúpula del
Duomo o la torre alta del Palazzo Vecchio amb cert regust material
de Roma. La sabor terrosament realista de la seva pintura és sobretot en els retrats i en el nú on apareix. Són obres d'una gran
decisió, d'una intensa vida, desproveïdes, no obstant, encara molt
del «matís» que les faria més amables.

Domènec Carles

Un altre genial del color que ens ofrena la seva exposició
anyal. Aquest és revolca pel color, es revolca per les deixalles de
la paleta de Renoir i en pasta unes truculentes natures mortes.
Quan és pels camps d'Olot on se deixa caure, sa vista, ses mans
i tot son cos sembla talment que s'amari de sol o que s'amari de
nuvolada, i transparenta en ses pintures tot son goig corporal entremig de l'arbreda.

LLIBRES
A. V E N T U R I

L ' A r c h ü e t t u r a del Quattrocento. Parte prima. (Ulrico Hoepli.
Milano. 1923).
Formant part de la Història de l ' A r t Italià que escriu el professor Venturi, s'ha publicat el més interessant volum sobre l'arquitectura quatrecentista italiana escrit fins avui dia. D'altres anteriors a aquest, sobretot el de Geymull'er, són notables com a
material de treball, com a estudi científic, puix en ells els alçats i
plans curosos i acotats són una joia formadable en l'obrador de tot
bon arquitecte ; però cap com aquest d'En Venturi no té, al mateix
temps que una magnífica documentació, aquest encís líric i aquesta
justesa de qualificatius, parlant de cada un dels arquitectes primorenaixentistes i de totes les obres prodigioses que crearen.
L'arquitectura primo-renaixentista italiana té la seva eclosió
meravellosa a la ciutat de Florència i no caldria els viatges del Brunellesco a Roma per a fer-nos càrrec de la romana inspiració, puix
en la mateixa Florència, a qui el goticisme si bé magníficament sols
esflorà la pell, es veuen monuments romànics d'una tal romanitat
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en molts detalls que, sense res més, ja podien iniciar les formes dolces i serenes de les obres immortals brunellesquianes. De la basílica dels Sants Apòstols, del Baptisteri i de les Arcades de Sant
Jaume sobre l'Arno, pot passar-se sense cap renovació desconjuntadora a les esglésies florentines de Sant Llorenç i de l'Esperit
Sant. Anàlogament, el Palau de la Signoria o l'Orsamichele no
tenen una separació marcada, quant a estil, del Palau Pitti, ni del
Palau Strozzi ni del Palau Mediceo-Riccardi. É s , com han fet ja
remarcar freqüentment els autors, que a la vida de lluita florentina
succeïa una vida de pau familiar, de riquesa, de gaubança, d'un
amor aristocràtic per la literatura i les arts belles, d'un desvetllament dels autors grecs entre els savis, poetes i erudits que voltaven
a Llorenç el Magnífic. É s el temps de Ficino, de Pico delia M i randola i del geòrgic Poliziano; és el temps en què el mateix Medici
actuava de poeta i la vila de Careggi, propera a Florència, era el
sojom de l'Acadèmia Platònica. L'arquitecte medicià, el del Pare
de la Pàtria Cosme, que fou el més formidable protector de l'art
d'aquest període primo-renaixentista — no, com el Magnífic, per
propi gaudi, sinó com a obra social — no fou Brunelleschi : fou M i chelozzo.
Però Brunelleschi és el que senyala genialment e'. punt d'inici
de la renovació, al voler fer, malgrat el que havem dit ara fa una
estona, una separació entre l'arquitectura florentina primo-renaixentista i tota l'altra arquitectura que a Florència mateix és són
antecedent. Abeurat en les fonts nodridores de Florència i de Roma, Filippo Brunelleschi crea aquesta obra mai vista que és la
cúpula de Santa Maria de les Flors, d'una vida en absolut distinta
d'aquella del Panteó de Roma; és la cúpula famosa florentina i n flada d'un buf de gràcia cristiana i aquesta gràcia cristiana i primaveral que anima la cúpula del Duomo no desapareix de l'arquitectura primo-renaixentista florentina potser ni un sol moment.
Aquesta gràcia d'Anunciació, d'Ecce ancilla Domine és la gràcia
que a una altra creació de Brunelleschi, els arcs de la façana del
Palau del Partit Güelf, dóna un immarcescible sentit de proporció;
aquesta mateixa gràcia és la que omplena de pau l'interior de la
capella Pozzi a Santa Croce i àdhuc d'un ponderat misticisme el
seguit d'arcs que flanquegen la nau i el creuer de l'Esperit Sant.
Alberti mateix que és, amb Brunelleschi, l'altre puntal de la Primera Renaixença Florentina té tot el seu humanisme sadollat d'una
serena concepció cristiana i ses franques imitacions dels monuments
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romans tenen damunt d'aquest — despulles de l'art grec fetes per
un Imperi poderós — el somrient avantatge d'ésser una Re-Naixença.
Adolfo Venturi, sadollat a més no poder de totes les qualitats
meravelloses de l'art del seu país, posa a Brunelleschi i Alberti com
a dos pols d'atracció vers els quals van a parar tots els arquitectes
i tots els escultors arquitectitzants de la Primera Renaixença Italiana. Venturi ha sabut copçar d'aquests dos grans artistes les
qualitats transcendentals que els caracteritzen : de Brunelleschi la
superfina ingenuïtat i d'Alberti la ponderada, serena erudició. É s
Brunelleschi l'artista sobiranament exquisit i Leon Battista A l berti el savi més que l'erudit o, si es vol, l'erudit pel qual l'erudició no esvaeix la sava artística. Si Brunelleschi és l'encís, Léon
Battista Alberti és la fortitud, fortitud que es manifesta gairebé imponderada en les columnes elefantines del campanar de la catedral
de F e r r a r à , però en canvi força ponderada en les esglésies que féu
a Rimini i a Mantua i ponderadament esbelta en la florentina església de .Santa Maria Novella.
Per conèixer Brunelleschi per impregnar-se bé de la seva arquitectura sense màcula, cal un viatge a Florència, i ben encertat estigué el Vasari en dir que la cúpula del Duomo va néixer igual que
un nou tossal, i que tots els puigs de les collades florentines la reconegueren de seguit com a germana. Per conèixer Leon Battista A l berti no cal ni anar a Florència, n i a Rimini, n i a Mantua amb el
desig de veure ses estupendes creacions : millor que això serà llegir
els seus llibres sobre la pintura, sobre l'arquitectura, o sobre moral
domèstica. Les obres d'Alberti, no es ressenten, com ja havem
dit, de la seva erudició, del seu excels humanisme; no se'n
ressenten sobretot pensant només en elles i cal, en tot cas compararies amb les de l'arquitecte dàlmata Luciano Laurana, el principal
autor del Palau Ducal d'Urbino, per arribar a dubtar de si l'haver
estat tancat massa temps en son estudi, Leon Battista Alberti per
escriure llibres i més llibres sobre totes les coses, va poder malmetre un xic la vida i la finor de les seves creacions arquitectòniques.
Luciano Laurana és objecte de tot un capítol en el llibre de Vent u r i . De Laurana aclareix certes atribucions Venturi, i , amb ajut
de les dades que ell ha recollit, pot fer noves afirmacions sobre sa
vida obscura. U n dels estudis bells de fer és el de la influència dels
artistes dàlmates en l'art italià — i àdhuc en l'art francès. Dudan
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ha escrit sobre aquest tema un llibre molt bonic que es titula «La
Dalmazia nell'arte italiana» el qual fou publicat a Milà ara fa dos
anys. E l qualificatiu de «cristallina» que Venturi sol donar a l'arquitectura de Luciano Laurana, igual com a l'escultura de Francesco Laurana ens sembla encertadíssim. Pronunciada la paraula,
qualsevol que estigui en antecedents ja sent viure en el record el
pati del Palau Ducal d'Urbino o el bust de la muller de Frederic
de Montefeltro que es pot veure al Museu del Bargello. U n pintor
també mereix, amb aquests artistes dàlmates, igual qualificatiu :
és Piero delia Francesca, aquest home singular que en el seguici de
la reina de Saba que va pintar a l'església de Sant Francesc d'Arezzo va acordar els sons d'un orgue de cristall en els colls tubulars
de les donzelles.
Els artistes dàlmates que després es traslladaren a Itàlia i que
tant de bé van reportar a la Renaixença quatrecentista havien tingut la incomparable sort de fruir en llur propi país del bo i millor
de l'arquitectura romana. Luciano Laurana purifica doncs l'arquitectura romana i amb la seva obra capital que és el Palau d'Urbino
ajuda a la primera formació d'aquests dos excelsos urbinencs que
es digueren Raffaello Sanzio i Donato Bramante.
Com és natural, Venturi no s'ocupa encara de Bramante en
aquest volum, p u i x Bramante ja se surt del període que l'historiador comenta, però en aquest primer Renaixement italià, en el qual
coetàniamnt al nucli de grans arquitectes florentins, amb BruneUeschi com a cap de colla, hi va haver Luciano Laurana que treballava exquisidament a Urbino, les coses es van entrellaçant tan finament que un no se n'adóna que j a el nom de Bramante se l i escorre
de la ploma.
Dividits per Venturi els arquitectes primo-renaixentistes de
Toscana en brunellesquians i albertians, com a brunellesquians considera l'autor — encertadament — la majoria. Més afins de Brunelleschi que d'Alberti són, efectivament, Michelozzo i Donatello,
i ben dintre de la podríem dir-ne escola d'aquell primer mestre, poden ésser situats Giuliano da San Gallo, Antonio da San Gallo «el
Vell» i «El Crònica».
Giuliano da San Gallo, amplifica en la Verge de les Presons de
Prato la concepció de Brunelleschi en la Capella Pozzi de la 5anía
Croce florentina ; poleix en el Palau Gondi la composició de façana
que va adoptar, en el Palau Mediceo-Riccardi, Michelozzo ; simplifica i esquadra — treient-li com un petit punt de dolçor — l'estil de
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Brunelleschi, en la sagristia de l'església florentina del Sant Esperit. Antonio da San Gallo «el Vell» culmina en l'església aretina de l'Anunciació com arquitecte del subtil enlairament sense
exacerbats lirismes. «El Crònica» que tan bé havia estudiat els
monuments romans i al qual, pel detallisme sorprenent amb què en
parlava, l i havien donat aquest renom, és l'home meravellós que es
deslliura de tot el que pogués ésser en ell de personalitat per tal
d'assolir la pura bellesa de les proporcions i formes, i si l'arquitectura de Brunelleschi té — ultra moltes qualitats — l'encís d'ésser
com una emancipació del paisatge, l'arquitectura del «Crònica» és
una creació purament intel·lectual que sols podia arribar en un moment de plenitud, després d'aquest impuls inicial que donaren els
Medici a les arts italianes. Vista l'església de 5fln Francesco al
Manté al coll de San Miniato, de Florència, arribem a un instant
en què ja no resta res a fer i en què forçosament l'arquitectura florentina té de començar la decadència, és quan els Medici passen de
Florència a Roma, i passen a Roma donant alè a una nova arquitectura, en la qual Bramante i Rafael i aquell tros de pa de Baldassare Peruzzi són els que enjoien la cort dels Papes amb esglésies
i palaus.
No descuida Venturi d'ocupar-se amb certa detenció dels escultors-arquitectes : d'aquests pulquèrrims i emocionants Desiderio da
Settiguano, Mino de Fiesole, Antonio Rossellino i fins del seu germà Bernardo que, pel que sembla, no valia de bon tros tant com
aquell, considerat com escultor. D'aquests escultors-arquitectes
n'hi hagué que foren arquitectes pròpiament dits bastant famosos,
principalment el ja esmentat Bernardo Rossellino, notable albertià,
així com Giuliano da Majano, generalment escultor, però també projectista del Palau Strozzi que va finir «El Crònica».
A la delicadesa dels autors esmentats fan contrapès les obres
d'Antonio Pollaiolo — com un Andrea del Castagno dintre l'escultura — i també alguns treballs d'Andrea Verrochio.
Parla també Venturi dels arquitectes vienesos, a partir del v i gorós escultor Jacopo delia Quercia que és dins el renaixementisme
vienès una portentosa embranzida ; i s'ocupa detalladament, amb
tots els honors que les seves creacions meravelloses es mereixen, de
Francesco di Giorgio Martini,, artista poc conegut fins ara, que
pel nostre concepte es pot posar al costat de Brunelleschi i de L u ciano Laurana.
Amb dalit esperem la sortida del segon volum d'aquesta obra de
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Venturi que deurà parlar d'altres nuclis d'arquitectura italiana, de
Venècia singularment, i que ens deurà donar probablement alguna
sorpresa, com en el volum recentment publicat aquesta manera tan
viva i tan extensa amb què s'ocupa de Francesco da Giorgio
Martini.
JOSEP-F. R À F O L S

Moviment internacional
L'agitació comunista
Paraules del Papa Plus XI, en el Consistori
secret tingut al Vaticà el dia 18 de desembre

Creiem deure nostre, per aquella universal paternitat que per Déu
ens és conferida, amonestar i vivament exhortar a tots en el Senyor,
i d'una manera especial els homes de Govern, per tal que tots els qui
es senten amadors de .la pau i del benestar públic, conreadors de la
santedat de la família i de la dignitat humana, amb unànime esforç
procurem allunyar d'ells i dels seus conciutadans els gravíssims perills i els certíssims danys del socialisme i del comunisme, salva, ben
entès l'obligada sollicitud d'enlairar la condició dels treballadors i
de tots els humils en general.
E l s fets Irradladors de Paris

E l fet més important i colpidor que darrerament ofereix la vida
internacional, és la nova fase de l'agitació comunista que s'ha manifestat sobretot a França, i que ha aconseguit un ressò mundial,
jaquint molt a segon terme tota altra qüestió.
U n mateix dia — 4 de desembre — s'esdevenien a París dos ordres de fets ben significatius : d'una banda l'arribada del primer
ambaixador de Rússia a França, Krassin, membre del govern dels
soviets. L a seva arribada donà lloc a sòlides manifestacions populars de part dels comunistes francesos bolxevitzants. E l diputat
comunista per París, M r . Doriot, arengava la multitud, dient que
aviat la França tindria la seva revolució semblant a aquella «que ha
fet la grandesa de Rússia». Gairebé a la mateixa hora que això
s'esdevenia, i que el govern francès obsequiava amb totes les atencions oficials degudes als plenipotenciaris estrangers de primera
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categoria, era detingut, pel director de Seguretat en persona, l'excapità francès Sadoul, condemnat a mort per un consell de guerra,
inculpat d'alta tratoió per haver fet tractes amb els revolucionaris
russos (bolxevistes) durant la guerra. Aquesta detenció provocava
el mateix dia el plantejament d'una urgent i sonant interpel·lació a
la Cambra francesa, pel diputat comunista M r . Berthon. E l president del govern francès, Herriot, refusava acceptar immediatament la interpel·lació, tenint-se en una evident positura vacil·lant,
a posta per rebre escomeses de tots cantons.
Però mentre els comunistes feien la manifestació a l'arribada
del primer ambaixador dels soviets, no lluny d'allí hi havia una
altra manifestació : sortint de l'església de la Mare de Déu de les
Victòries M r . Millerand, el general Castelnau i d'altres campions
de la Lliga dels patriotes, tots eren aclamats per la multitud que
amb ells s'havia reunit al temple, en la celebració de l'aniversari
de la mort de Maurice Barrés.
Els dos fets són ben significatius, tanmateix. I mentrestant, la
premsa d'oposició acusa el Govern i el culpa de tolerància ; aquesta
tolerància — diuen —, si hom no acut a temps, menarà a la guerra
civil. Parlant d'Herriot, evoquen molts la figura de Kerensky, a
la tolerància, a la debilitat del qual, va ésser degut, precisament,
l'èxit i el triomf del bolxevisme.
Encara el mateix dia — 4 de desembre — arribava a París,
amb poques hores de diferència de Krassin, i per la mateixa estació,
M r . Austen Chamberlain, ministre de Negocis Estrangers d'Anglaterra, de pas cap a Roma, per prendre part a les sessions de la
Societat de les Nacions. E l ministre Chamberlain, membre del
gabinet conservador d'Anglaterra, va tenir amb Herriot una sentada de dues hores, quasi sempre sense testimonis. Entre Anglaterra i França prou qüestions hi ha per parlar, amb tants de problemes com h i ha plantejats a la política europea i pròxim-oriental, i
res no té d'estrany que els dos homes de govern esmercessin llarg
temps en col·loquis. Però el tema de la propaganda i de l'agitació
comunista és de tanta intensitat que hom ja diu que França i A n glaterra, i després Itàlia, concerten un acord de defensa mútua
contra l'esmentada propaganda, per la seguretat dels respectius
Estats.
Per últim, en la mateixa data, el grup d'Unió republicana, sota
ia presidència d'Henry Chéron, es reunia al Senat per canviar impressions i resoldre d'anar a una enèrgica contraofensiva davant la
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propaganda comunista i les infiltracions bolxevistes a França. Hom
h i donà compte del descobriment de vastos plans sobre organització
comunista, amb un luxe extraordinari de detalls. (Més avall en donem un cap-breu.)
E l grup d'Unió republicana està resolt a empendre una campanya incessant al Parlament i a tot el país, per acabar amb l'organització «criminal» — aquests són els termes, aquest és l'esperit del
grup — que constitueix «una amenaça directa i intolerable contra
la seguretat de la nació i contra la llibertat dels ciutadans.»
E l president i el secretariat del grup d'Unió republicana són
encarregats de posar-se en contacte amb els altres grups del Senat
a l'objecte de fer ensems — per damunt les diferències d'ordre
polític que els separen — una acció comuna tendint a neutralitzar
i a anorrear els efectes de la propaganda i de l'organització comunistes. Diferents grups s'hi han adherit.
«Si tota aquesta organització subterrània — així posa el crit al
cel un dels diaris cabdals de França — que va obrint mina sota
el sòl de la societat existeix, si tot aquest treball s'organitza, si el
comunisme s'arma «per dissoldre la societat», no és qüestió que els
poders públics, encarregats de defensar-la, la desarmin amb una
indiferència inexplicable, o amb una negligència inexcusable.»
Paraules del Cardenal-Arquebisbe de París

A propòsit de la «panteonització» de les despulles del socialista
Jaurés, que va costar 650,000 francs, el Cardenal Arquebisbe de
París, M r . Louis Dubois, referint-se als «20,000 mobilitzats», que
sota un bosc de senyeres vermelles formaven «l'armada comunista,
compacta i disciplinada» que asistia a l'acte, diu :
«Allò va ésser una esgarrifosa revelació. Un perill que crèiem llunyà
apareixia tot d'una i l'espectre del sovietistne es perfilava al nostre horitzó.
Quants, al pas del corteig on triomfaven els comunistes, obriren de sobte
els ulls i es posaren a reflexionar les conseqüències d'una política que pot
menar la França a les pitjors catàstrofes!»
Ço que dia Mnssolini

A l Senat de Roma, en la represa de sessions del dia 5 de desembre, deia Mnssolini :
«Existeix verament aquell perill comunista del qual molts heu parlat
ací ? Existeix. Després us diré com pot ésser afrontat. Però cal no voler
desconèixer la realitat, cal no creure—amb un facilisme, que fóra enorme-
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ment perillós—, que sigui possible una solució centrista... E n tant us
recordo que a les ú l t i m e s eleccions el comunisme va tenir 400,000
vots.
Però hi ha s í m p t o m e s que no devem negligir. Senyors senadors, havem
d'ésser extramosament prudents quan un ham parla en referència a altres
Nacions... Però a París, l'altre dia hi h a g u í una gran parada comunista,
durant els funerals (la panteonització) de Jaurés.
Cal que insisteixi sobre això, perquè entre els comunistes italians que
s'estan a Paris i aquells que actuen a Itàlia hi ha relacions diàries. Quants
eren els comunistes que van desfilar militarment ? Segons VHumanité cent
m i l ; eren certament cinquanta mil i deien en llurs cartells : « A b a i x e l Govern burgès !»—«Visca e l Govern dels obrers i dels pagesos! •—«A les legions feixistes oposarem les centúries obreres!»—«A la guerra imperialista
de la burgesia oposarem la guerra civil per l'alliberació del proletariat!»
E l dia s e g ü e n t , Cachin, a VHumanité comentava la cerimònia a i x í : «Jornada verament d'essència revolucionària, en la qual el comunisme és estat
vist aclamar per centenars de milers de persones.» I un altre diputat comunista escriu : «Érem cent mil en marxa, que desfilàvem pel barri aristocràtic de Saint-Germain. E l s burgesos aterrats, pàl·lids, cloïen les finestres ; el poble era amo del carrer i cantava.»
Aquests no tenen armes encara, 6s cert; però els mots d'ordre escrits
als emblemes eren breus, tallants com a destrals. I a Itàlia, com pot ésser
el senyor Lusignoli tan optimista i fer l a competència a PangloBS ? A h i r
varen tenir lloc les eleccions a l a Cambra del Treball de R o m a ; i la victòria v a somriure als anàrquics comunistes ; ha estat celebrat a Milan el setè
Congrés nacional dels treballadors de la fusta ; i les directrius comunistes
han estat aprovades pel 93 per 100 de l'organització.»

E l s comunistes contra Anatole France

La revista Clarlé de París, una revista ja esdevinguda cèlebre
per son esperit escometedor, ha publicat un número especial titulat
Clarté contra Anatole France. Els bolxevitzants d'aquesta revista
tracten Anatole France de isocialista-traïdor, socialista-xovinista».
Diu : «repudiem l'obra d'Anatole France... L'obra de France nega
tota la ideologia proletària de la qual ha eixit la Revolució Russa...
France no ha sabut mai ni ha volgut aixecar cap mena de barreres
entre republicans i proletaris. Ha romàs obstinadament hostil a
tota idea de lluita de classes, perquè la violència en tant que necessitat històrica, la violència revolucionària l i ha semblat sempre com
un monstruós prejudici modern... En 1914, Anatole France ultrapassà els límits de la pocavergonya per arribar als de l'abjecció (es
refereix a haver-se sentit tpatriotai), davant la guerra)».
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E l s bolxevistes purs i Trotsky

E l Comitè Central dels bolxevistes, el partit dels soviets que
tenen a les seves mans el govern de Rússia, en la campanya d'isolament i d'inutilització empresa contra Trotsky, ha fet públics, per
mitjà del company Zinovief, alguns dels punts cabdals que separen
l'esmentat Comitè del bandejat Trotsky. Diuen :
«Si d'ençà de 1922, haguéssim seguit Trotsky, els resultats haurien estat:
1 / Els sindicats obrers haurien esdevingut estatificats.
2. " E l partit comunista hauria hagut d'abandonar una part del
seu paper en el govern i en la direcció de la vida econòmica del país.
3. r Els especialistes (els tècnics o intel·lectuals) haurien vist
acréixer seriosament la influència llur a totes les branques de l'activitat governamental. Veu's-aquí el moll de l'os de tot el programa de Trotsky i la causa principal de les nostres divergències amb
ell.
4. ' E l baròmetre de la nostra vida política ja no fóra l'element
obrer, ans la joventut de les escoles superiors, la qual té tota mena
de lligams amb la novella i àdhuc amb l'antiga burgesia.
5. ' No hauria estat feta la reforma monetària, per tal com
Trotsky volia de primer reconstruir la indústria abans d'emprendre
la reforma monetària, obrint d'aquesta manera el fossar que ens
hauria engolit a tots.
6. * E l problema de la pagesia hauria estat menat d'una faisó
desastrosa. E n compte de cercar la soldadura entre la ciutat i el
camp l'hauríem separada per una rasa, i els pagesos, repellits per
nosaltres, haurien trobat altres elements polítics directors als rengles de la burgesia novella.
Aquests són els punts cabdals per ara fets públics i curosament
especificats pel Comitè Central bolxevista. Haureu reparat que
Zinovief insisteix significativament en allò que anomena «burgesia
novella». Què és aquesta burgesia, que sembla que fa tanta de
por al company Zinovief?
Aquesta burgesia «novella», segons ell, és molt diferent de l'altra, de l'antiga, de la passada. Ensinistrada per l'experiència, la
novella burgesia coneix la valor respectiva de les forces antagòniques.
A r a aquesta novella burgesia té les seves esquadres d'«intel·lectuals», s'és avesada a servir-se de la mateixa legalitat soviètica, ha
sabut conquerir-se adhesions en les capes superiors de la pagesia,
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és més subtil que la d'abans, està afinada pels mateixos experiments bolxevistes. É s innegable que el nostre aparell governamental — diu Zinovief, — degut a la seva composició social, es veu
infiltrada per la novella burgesia.
L a novella organització del Partit Comunista a Prança

Dues tendències estaven, i estan encara, en pugna dins l'enorme
massa caòtica del comunisme-bolxevisme rus i les seves ramificacions a l'estranger : són les dues tendències que contrapunten Z i novief i T r o t s k y ; el primer vol el comunisme polític únic i pur ;
l'altre tendeix a una «democratització» dintre el comunisme. Per
ara sembla que el qui s'imposa és Zinovief, mentre Trotsky es veu
contínuament vigilat i seguits els passos per una policia especial
addicta al primitiu puritanisme del comunisme polític, tal com el
representava Lenin, del qual Zinovief és el profeta.
Mentre els uns es decanten per la independència dels sindicats
proletaris de la política, els ortodoxos volen que el comunisme polític ho abassegui tot i ho assumeixi sense distinguos, n i autonomies,
per tal de dur a terme la realització de l'ideal comunista a tot el
món.
«La independència dels sindicats en relació amb el partit comunista és inadmissible. Les fraccions comunistes han d'elaborar als
sindicats un programa de treball concret per cada professió. L a
formació de tendències purament professionals deu ésser combatuda», deia Lozovski al V.è Congrés de la Internacional Comunista.
Una «il·lusió mística» havia dit el mateix Lozovski que era l ' i n tent de limitar l'acció sindicalista a l'esfera del sindicat pròpiament dit.
Doncs, per tallar de soca arrel aquesta «illusió mística» aquesta
«heretgia democràtica», els comunistes «purs» addictes al comunisme polític de Rússia, i d'acord amb la suprema direcció de Moscou, comprengueren la necessitat d'anar ràpidament a una novella
organització del partit comunista. Hom sap que l'organització d'aquest partit, com generalment tots els d'extrema esquerra, i àdhuc
dels altres, eren formats de «Seccions», per districtes, municipis o
contrades. Però en aquest estat de coses, els «intel·lectuals» agafaven ben prompte notòria influència i es feien els amos, pujant
d'aquesta manera una élite que fatalment havia d'arribar a prendre a les seves mans el govemament de les masses, com en qualsevol altre procés democràtic. I el comunisme veritable, l'ortodox,
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no admet la democràcia, és la negació de tota democràcia. Així,
doncs, s'imposava de suprimir la vella organització per tSeccionss.
Com? Anant a la formació d'organismes que en diuen «Cèl·lules»,
formades per individus purament, netament, comunistes, en fàbriques, mines, oficines, estacions, empreses, etc, petits nuclis, primers nuclis vivents de «treballadors comunistes» purs, l'objecte
immediat dels quals és de fomentar la més absoluta «proletarització», per provocar la més ràpida «bolxevització» del partit, amb
exclusió completa d'«intel·lectuals», que poden esdevenir i que esdevenen de fet agents pertorbadors, capaços d'exercir una crítica :
únicament així és possible la creació d'una fèrria disciplina, d'unes
masses compactament enquadrades.

No fa gaire, hom ha descobert interessants documents relatius
a aquesta novella organització. Els reproduïm.

O R G A N I T Z A C I Ó D E B A S E D E L P A R T I T COMUNISTA
CEL-LULES D'EMPRESES

Reproducció de tres fitxes confidencials A , B i C.
Model A

Partit Comnnl·ta (S. F . I. C . )

Federació de
F i t x a de cens dels membres del partit
Secció de
i . " Nom i cognoms; a.011 edat; 3 . " lloc del domicili (adreça ben
precisa) ; 4.' professió o ofici; 5.' nom de l'empresa, lloc de treball (adreça ben precisa) ; 6.' quin és el treball efectuat a l'empresa; 7.* data
d'adhesió al partit; 8.' indicar Ics funcions ja exercides al partit; 9 . '
indicar si hom ha pertanyut o pertany a d'altres organitzacions ; io.è indicar la cooperativa o les cooperatives a les quals hom pertany; n . ' indicar les funcions ja exercides en les diferents organitzacions ; 12.* si hom
no és sindicat dir els motius.
Signatura.
Aquesta fulla de cens ha d'ésser omplenada i signada.
Model B

Partit Comnnlsta <S. P. I . C.)

Federació de
,
Composició de la cèl·lula n ú m .

LA

De l'empresa
Mena de treball
Carrer
Població
A'om t cognoms
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Professió o empleu

Domicili exacte
Partit Comunista (S. F . I . C.)

Model C

Federació de
Fulla de canvi
Avís

de sortida

(A trametre pel secretari de l a
cèl·lula de sortida al secretari del
circuit federal.)
EI company...
que v i u a...
ha deixat l'empresa...
ha declarat que anava a l'empresa...
E l Secretari de l a cèl·lula n ú m . . .
Signatura.

A v í s de recepció
(A trametre pel secretari federal
o de circuit a l secretari de la cèl·lula de sortida.)
E t faig a saber que he tramés a l company interessat l'avís de sortida
del company...
que v i u a...
per tal que faci tot allò que calgui
per assegurar el seu canvi.
E l Secretari federal o de c i r c u i t :
StgtjafMrfl.

A v í s de transmissió
(A trametre pel secretari federal
o de circuit al secretari de la c è l·lula d'entrada.)
E l company...
que viu a...
que ve de l'empresa...
treballa a la cèl·lula,
l'inscriuràs a les teves llistes i el
convocaràs a la p r ò x i m a reunió.
E l Secretari federal o de circuit:
Signatura.

A v í s d'arribada
(A trametre pel secretari de l a cèl·lula d'entrada al secretari federal
o de circuit.)
E l company...
que viu a...
que v é de l'empresa...
ha estat inscrit a les nostres llistes.
E l Secretari de la cèllula n ú m .
Signatura.

go
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FEDERACIÓ COMUNISTA DE L A REGIÓ PARISENCA

1

PLA DE TREBALL IMMEDIAT DEL COMITÈ DIRECTOR
Detalls i previsions per la r e a l i t z a c i ó m e l ò d i c a , ordenada I r à p i d a d'nna acció
r e v o l u c i o n à r i a de g r a n volada
Intensificació de l a propaganda als sindicats, mines, maKatzems, tallers I reunions especials
ORGANITZACIÓ INTERIOR

DEL

PARTIT

1. r E l partit, reconeixent la necessitat d'arrelar-se profundament al si de la classe obrera i pagesa abandona deliberadament la
seva estructura actual, eriçada d'un partit electoralista per organitzar-se damunt la base de les cèl·lules d'empreses. Per tal que
aquesta reorganització sigui completa al dia i de gener de 1925,
tal com l'ha fixada la Internacional comunista, el reagrupament de
tots els seus membres deurà estar fet el dia 1 de desembre de 1924.
A la primera quinzena de desembre seran convocades les conferències de circuits pel nomenament de comitès de circuits. Les
conferències federals pel nomenament dels comitès federals seran
a la segona quinzena de desembre.
Així la reorganització del partit serà definitiva i el partit funcionarà des del dia 1 de gener de 1925 sobre novelles bases ;
2. " Per altra banda, el partit durant el mateix transcurs de
temps haurà de constituir les seves fraccions comunistes allí on
encara no existeixen i reforçar aquelles que ja existeixen a totes les
organitzacions on és exercida l'acció del partit.
3 / A París i a tot arreu on serà possible, seran creats cursets
i escoles marxistes per a la formació de novelles esquadres de corresponsals obrers per a la premsa comunista.
•

ORGANITZACIÓ DE L'ACCIÓ DEL PARTIT AL S I DE LES MASSES

Comprèn 10 articles que no transcrivim, només els enunciem :
1) Treball sindical. 2) Conjunció del Partit i de la C. G. T . U .
3) Treball entre les dones. 4) Treball entre els pagesos. 5) Treball
als pobles colonials. 6) Treball entre els obrers indígenes i de nationalitats estrangeres. 7) Treball dins l'exèrcit. 8) Relacions internacionals. 9) Acció parlamentària. 10) Agitació i propaganda.
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MUSSOLINI I E L FEIXISME
L a baralla encesa

Amb motiu de la represa de les sessions parlamentàries, al Senat
italià ben cert hi hagué fortes estrebades : Giardino hi feu un discurs de tons severíssims. Segons el Corriere delia Sera, poques
vegades s'havia oït una crítica de l'aferisme, ço és, del «negocieig»
feixista tan serrada. L a vida política italiana d'abans de la guerra
no conegué mai un tal clamor d'escàndols, diu, ni tanta massa de
malfiances, de sospites, d'acusacions que resten mig a l'ombra ofegades pel tema cabdal del partidisme, però que de tota manera emmetzinen tot sentit de pública moralitat i de justícia civil en l'ànim
dels ciutadans. E l negocieig (negocis bruts)) no menys que la violència, és la plaga del règim feixista, com dels altres règims que se
l i assemblen.
La baralla entre el feixisme i les oposicions és molt encesa, la
lluita és formidable. H a commós tota Itàlia, i ha repercutit a tot
el món, el darrer gest de Mussolini presentant el projecte de llei de
modificació de l'electoral. Què passarà?
EI projecte de lle sobre la premsa

Tempestuosa va ésser la campanya moguda per tota la Itàlia,
ara fa uns mesos, arran de la publicació d'un Reial Decret sobre la
premsa. Suara el ministre Oviglio presentava a la Cambra un projecte de llei, també sobre la premsa, que és objecte de vivíssims
comentaris, i de veritables polsegueres d'oposició.
Es especialment significativa l'actitud presa per la Federació
Nacional de la Premsa Italiana. Vegeu la seva tònica :
• E l Comitè directiu de l a Federació Nacional de la Premsa Italiana,
convocat urgentment per examinar el projecte de llei sobre la p r e m s a ;
Refermant-se en les afirmacions tantes vegades repetides respecte a la
m i s s i ó i funció del periodisme, i principalment en la resolució votada al
recent Congrés nacional de Palermo..., constata que el novell projecte, fent
créixer desmesuradament dificultats i riscos per l'acció i la mateixa vida
dels diaris, restablint la suprimida iniquitat del segrestament preventiu;
introduint la nova enorme pena de s u s p e n s i ó per dos o tres mesos, que
és com una pena de mort per un d i a r i ; imposant el r è g i m de porta tancada àdhuc en processos de difamació de caràcter polític a evident benefici d'homes públics desitjosos d'escapollir-se de l'ampli control d©
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opinió pública, és una temptativa de legalització d'arbitrarietat partidistes ;
declara la seva absoluta hostilitat al proecte de llei, no solament per
les disposicions i sancions en ell contingudes, sinó sobretdt per les conseqüències de caràcter moral i polític que inevitablement derivarien de la
minvada possibilitat de vigilància i de critica de la premsa lliure.
En conseqüència d'aquesta resolució el Comitè directiu reservant-se l'ús
de qualsevol mitjà legal contra el facciós projecte, exhorta les Associacions federades a illustrar la pública opinió els susdits principis de
defensa d'una de les llibertats més essencials de la vida d'un poble civil.»
Nfetzche I Mussolini.—La base espiritual del Feixisme

E l diari nordamericà N e w Y o r k T i m e s , publicava, no fa molt,
un article titulat : «La base espiritual del Feixisme», signat pel
doctor Oscar Levy, traductor a l'anglès de les obres de Nietzsche.
En aquest article dóna compte d'una interviu celebrada per Levy
amb Mussolini. N'extraiem algunes coses. D i u :
«Quan vaig ésser rebut, fa unes setmanes pel senyor M(usscflini, em
d i g u é amb franquesa : «Jo no escriuré m é s . S ó n tan estúpids.
No capeixen ni un mot.»

Més avall diu Oscar Levy :
«Jo sé que la naturalesa i l'origen d'aquest ideal no són ben bé clars.
He llegit per exemple en escrits feixistes que llur inspiració provenia
d'Hobbes i de Maistre...» I a seguit posa en llavis de Mussolini les stgüents paraules :
En ío lletra que m'haveu escrita, heu fet al·lusió a la calor nietzsxeniana dels meus discursos i dels meus escrits. Teniu tota la raó suposant
que jo he estat influenciat per Nietzsche. F a quinze anys, quan jo era
expulsat de l'un cantó de S u ï s s a a l'altre, vaig llegir els seus llibres. E l s
he llegits, sense deixar-ne cap. E m varen fer l a m é s profunda impressió
E l l s m'han guarit del meu socialisme.
H a n obert els meus ulls sobre el
caló hipòcrita dels homes d'Estat que parlen del tconsentiment dels governats*, i sobre la valor intrínseca de coses com el Parlament i el Sufragi
universal. E m vaig sentir també profundament impressionat pel colpidor
precepte de Nietzsche : Visqueu perillosament. A i x í jo he viscut, em fa
l'efecte...»

Louis Maudin, que reporta aquest article al
afegeix pel seu compte :

M e r c u r e de F r a n c e ,

Ço que dóna a l'article de L e v y una valor particular, és que l a interviu
que relata i els comentaris amb els quals els acompanya han estat aprovats
pel mateix Mussolini, per mitjanceria de l'Ambaixada d'Itàlia.

LA

PARAULA

CRISTIANA

93

LA QÜESTIÓ RELIGIOSA A FRANÇA
Amb la pujada d'Hemot, l'anomenada qüestió religiosa a França prenia una novella actualitat política, en la qual rebrollen animositats antireligioses, i en la qual els enemics de l'Església cuiden
escampar arreu una agror de lluita i de discòrdia. E l motiu d aquesta novella etapa de persecució religiosa, camuflejada amb actituds de tolerància i respecte a la igualtat civil, naix de l'Alsàcia.
Com és sabut, a Alsàcia venia imperant de molt temps un règim
de concordat establint l'ensenyament religiós a les escoles, el nomenament de bisbes d'acord amb les autoritats seculars, i d'altres
extrems interessants per la vida religiosa.
Els alsacians, catòlics d'antiga nissaga, es rebel·laren davant
l'amenaça de supressió del Concordat i recordaven amb gran energia les promeses categòriques del generalíssim Foch i de l ' A l t Comissari francès en fer-se l'ocupació de l'Alsàcia pels francesos.
La premsa francesa de color més descaradament anticatòlica, i
fins part d'aquella que vol passar per lliure i equànime, feren una
campanya de malicioses i vils insinuacions : això — venien a dir —
és una maniobra dels catòlics, una represàlia davant l'anunci de la
supressió de l'Ambaixada de França prop del Vaticà. Alguns diaris arribaren fins a dir que el Nunci, Monsenyor Cerretti, havia
ofert a Herriot que faria cessar la mobilització catòlica a canvi del
manteniment de l'Ambaixada al Vaticà. Els fets han demostrat
que tot això no passava del terreny de suposicions insidioses. Però
les anomenades esquerres, les organitzacions anticatòliques no cessaren en llurs escomeses.
Els catòlics es posaven naturalment a l'aguait. Els cardenals
en un digne gest, sobri i enèrgic, trameteren a Herriot la lletra ja
coneguda. Herriot volgué també mantenir el seu gest : les excepcions pels catòlics d'Alsàcia cauen, segons ell, fora de la llei. La
situació resta vidriosa, mentre, com ja hem dit, les hosts anticatòliques escometen, tencoratjant» Herriot, el qual a hores d'ara potser no sap ben bé on té la mà dreta, ni tal vegada l'esquerra.
Les organitzacions catòliques de França no han donat encara
aquella sensació de fortitud que les circumstàncies requereixen. H i
ha, entre altres, l'organització Union Civique, que per la seva estructura sembla ben prometedora, però que, per ésser novella, no
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ha estabilitzat una situació prou forta per plantar cara eficaçment
a aquesta agudització de «la qüestió religiosa».
Sigui com sigui, haurien d'ésser els mateixos governants francesos els primers a adonar-se que n i per l'interès espiritual de la
França, ni per l'interès moral, ni senzillament per l'interès material no convé l'enfondiment de la ferida : el mínimum que sembla
que hauria d'aconsellar-los el seny francès és, si més no, el respecte a r « s t a t u quo». L a política «religiosa» d'Herriot posa en
flagrant perill d'entredit la unitat moral de la França, fent ressorgir una agitació prenyada de funestes conseqüències, i que la
guerra gran havia apaivagat, mercès al formidable exemple dels
més assenyalats catòlics.
Mentre a la vista esverada d'Herriot esclaten les manifestacions
comunistes amb la màxima virulència antisocial, i mentre unes
veus comprometedores posen cruels interrogants damunt la procedència dels fons de les eleccions, que varen encimbellar Herriot i
els seus, és d'una temeritat incomprensible l'actitud de l'ex-batlle
de Lió. Que no veu que, per voler donar carn a la fera, pot ésser
devorat no sols ell, sinó tot el seu país?
L E S ELECCIONS ALEMANYES

E l diumenge, dia 7 de desembre, tenien lloc les eleccions generals a Alemanya, amb els següents resultats (assenyalem els estats
comparatius de les dues anteriors eleccions) :
Orups polítics

Racistes o ultranacionalistes
Nacionalistes
Populistes
Centre catòlic
Populars baveresos ...
Demòcrates
Social-demòcrates
Comunistes

Eleccions
1920

3
66
66
68
20
39
173
15

Eleccions
Maig 1924

Eleccions
7 Desembre

32
96

14
103

44
65
16
28
100
62

51
70
15
32
131
44
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N O M B R E I D I S T R I B U C I Ó DE VOTS
Any 1920

Racistes
3.300,000
3.600,000
4.000,000

Nacionalistes
Populistes
Centre catòlic
Populars baveresos...
Demòcrates
Social-demòcrates
Comunistes

...

2.200,000
10.000,000
400,000

Maig 1924

7 de Desembre

1.900,000
6.000,000
2.800,000
3.800,000

890,000
6.100,000
3.000,000
4.060,000

I.IIO.OOO

946,000
1.900,000
7.780,000
2.600,000

1.600,000
6.000,000
,3.700,000

Foren emesos, doncs, en conjunt, el dia 7 de desembre uns 35
milions de vots. En efecte, la votació fou renyidíssima i plena d'interès ; les joventuts dels diversos partits es lliuraren a propagandes
molt intenses. E l poble alemany té ganes de viure la seva plena
vida civil dintre la funcionalitat normal de la constitució. E l percentatge general de votants ha estat d'un vuitanta per cent, xifra
realment enlairada (en alguns llocs arribà fins al 90 per cent del
cens).
Del resultat d'aquestes eleccions, que provoca la crisi del govern,
no resta pas ben aclarida la situació política alemanya : els extremismes (ultranacionalistes i comunistes) sofreixen una visible derrota ; aquest és el punt més clar. Però quant és a les dues grans
tendències globals de republicans i antirepublicans, la situació no
apar gaire estable, bastant menys del que resultava, per exemple,
de les eleccions de l'any 1920.
E L P A R L A M E N T ANGLÈS

Dimarts, dia 9 de desembre, va obrir-se el Parlament anglès,
amb la ritual cerimònia del discurs de la Corona. En aquest discurs sobressurten quatre punts cabdals : la situació d'Egipte, el
protocol de Ginebra, les relacions amb Rússia, la política econòmica.
Els quatre punts defineixen clarament i categòrica el sentit tradicional del conservatisme anglès, més cenyit i enfortit per l'experiència del govern dels laboristes, els quals no deixen de preparar-se
per la futura represa de les regnes de l'Estat.
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PLETS DELS POBLES

Egipte Independent

Per fi el govern anglès ha fet notòriament públic que el protectorat britànic sobre l'Egipte havia terminat.
Però en una nota adreçada a les potències estrangeres, Anglaterra fa saber, bo i començar per dir que la prosperitat i la integritat de l'Egipte són necessàries a la pau i a la seguretat de l'imperi britànic, que està disposada a mantenir les «relacions especials»
existents entre Anglaterra i Egipte, i que no tolerarà que cap potència en faci qüestió de debat ni que s'hi fiqui per res ; i així
qualsevol temptativa d'intervenció d'una potència qualsevulga en
els assumptes d'Egipte serà considerada com un acte «inamical».
L'eufonia no lleva l'energia.
Els c a t ò l i c s flamlnKants

D'una lletra adressada al grup de Breiz Atao, nacionalista bretó, traiem les següents dades relatives als
flamingants o nacionalistes flamencs. D i u aquesta lletra que actualment T O T A la joventut catòlica flandresa que cursa a la
Universitat de Luvaina (que són 2,000 estudiants) és, poc se'n falta, ohertament i radicalment nacionalista. Afegeix que s'està fent
d'una manera regular i forta l'organització flamingant a l'estranger. Ja estan fortament organitzats grups de fins a 1,500 flamencs
nacionalistes als Estats Units. A Detroit, per exemple, es troben
prop de 20,000, amb centres i premsa pròpia. Hom ha arribat a
dur a bon cap la conclusió d'un pacte dels flamingants amb els irlandesos republicans dels Estats Units, amb més de 95,000 afiliats.
ELECCIÓ D E P R E S I D E N T A SUÏSSA

E l dia 11 de desembre tingueren lloc a Suïssa les eleccions de
President de la Confederació Helvètica per l'any 1925. É s elegit
J. M . Musy president, per 172 vots entre 220.
J. M . Musy és un gran catòlic. É s una figura de prestigi incontestat. E l mateix Journal de Genève, un dels diaris de més
categoria, i que no és pas catòlic diu ; t É s un dels homes que encarna més bé les idees del mig on viu, de la seva raça... i un polític sense res de tèrbol. D'aquest punt de vista cal rebre amb joia
el fet de la seva elecció.»

Hquesi número de
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