LA PARAULA CRISTIANA
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ANIVERSARI
E l s nou anys que fa de la mort d'aquell gran crist à de Catalunya, d'aquell gran Bisbe el mestratge del qual en esperit s'estenia
per tots eis territoris i per tots els temps a venir de la nostra nissaga, na fan sinó afertnar aquesta destinació providencial seva.
Heus aquí el nostre Doctor racial, la veu de la nostra gent davant
de Déu. Heus aquí la columna de foc durant la nit i el núvol
refrigerant durant el d:a qui, col·locat en el cim més alt de la jerarqvia de l'esperit, guiarà la nostra raça, potser massa humil, en el
seu pas pel desert i en la seva entrada dins la terra dels invents.
A acabar de fer més depurada aquesta missió, conspiraven en
l'autor de Déu i el César dos elements que difícilment es troben en
els temps actuals en els homes representatius: MTM inconsciència d'aquesta destifiació, allunyada àdhuc de tota sospita, i aquella absoluta
manca de tecnicisme que donava a la seva paraula un d-l·lng totalment
-primitiu i inspirat.
Fins en l'ordre de l'esperit, els fenòmens de transcendental fecunditat es produé'.xen dins la naturalitat més planera. Ès clar que la
humilitat del gran Bisbe l'hauria alliberat de tota positura inelegant
davant presents i venidors si hagués estat conscient de l'atenció profunda amb què tots, des del pla de l'eternitat, el contemplaven, però
la castigació de la solemnitat per la virtut no li va caldre. L a solemnitat pogué ésser tota pura i substancial. E l seu ritual extern es
desplegarà a través dels segles.
E n aquestes anyades nostres, tan interessants, el seu venerat
•record té encara un xic de la divina inconsciència d'ell i té ja un
xic de la consciència de segles a venir. Balbuceig tremolós de veneració que comença ja de ritmar-se. Recordem la seva paraula,
fulgurant de claredat interna, obeint a unes lleis de conexió lògica
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superiors a la graviàtica terrena que li donaven un aire d'improvisació continuada, d'ininterromput recomençament. Talment, paraula*
inspirada. E l s qui podem llegir els seus escrits aplicant-hi la seva
veu i la seva entonació, tenim una sensació de llur valor pura en
esperit, més enllà de tota literatura, que els nostres germans de
l'esdevenidor no podran copsar. Però la força germinal d'aquesta
Paraula creixerà per dies. Res de tan fecund com la paraula inspirada.
Ella anirà modelant les performances de l'esperit cristià en aquesta terra beneïda de Déu amb la gran benedicció de la paraula pura.
Ella bandejarà l'esperit de groUeria, de discòrdia, de sumptuositat
vàcua, de conformisme, de superstició exòtica, de pompositat del gest
escanyada per la buidor interna. Si un dia arriba a existir una oratòria religiosa i una ascètica nostrades, seran tallades en la pedrera
de les obres del gran Bisbe.
E n aquesta hivernada del nostre esperit terral, en què tantes obre*
perduradores reben assaonament complit, bo serà que iniciem la tradició torresiana. Tota la vida, tota l'obra, tota la fructificació verbal
dels grans precursors no és més que el cotnenç d'un procés de germinació. De llur vivent, poden setnblar anècdotes fugisseres. E l temps,,
però, destriador del gra i el boll, els dóna primer la turgència de la
fecunditat i després la bella abundor dels fruits.
Als nou anys de la naixença a vera vida del gran Doctor, reprenem la seva commemoració i iniciem temoregament aquella tradició
que serà un dia la m4s espiritualment gloriosa d'aquesta cristiana',
terra.

Al marge de "Saint François de Sales
et notre coeur de chai^,, d'Enric Bordeaux
Dues Francés, dues Catalunyes
En aquest estudi de Bordeaux s'hi endevina tot seguit el novellista qui narra acoloridament i dóna interès a les reflexions;
però aqueixes qualitats eren un p e r i l l : hi havia el perill que ens
donés una biografia del Sant tan pintoresca com pobre de doctrina.
No ha estat així, com ja era de preveure en un estudi d'Enric Bordeaux. E l novel·lista no ha desaprofitat cap avinentesa de donar
interès a la seva obra, però cenyint-se a l'observació estricta, tan
subtil i delicada, que hauria estat Uisquívola en unes mans barroeres.
Bordeaux decora la història, però no la desfigura ; la completa : i
les sgves pinzellades descrivint un paisatge, per exemple, o els costums patriarcals en els chateaux saboians, hi són donades per aclarir
una realitat que la llunyania del temps ja difonia.
A més, Bordeaux ha hagut de desfer les figuracions inexactes
que s'eren donades de Sant Francesc de Sales, i , no llevant-li res de
la seva suavitat divina, el defensa dels qui l i han atribuït dolceses
afeminades.
Comença l'obra descrivint la infantesa del Sant, amb l'ambient
de vida pairal i senyorívola que l'envoltava, els costums i maneres de son temps i de son país, i , sense donar a l'obra aires de mera
biografia, ens duu a seguir tota la vida del Sant, en la seva vocació,
en els seus estudis, en l'apostolat, en la direcció d'ànimes, mostrant
els distintius d'aquella personalitat vigorosa, cada cop més definida,
qui amb la paraula inflamada del Traité de l'amour de Dieu, ens
palesava d'on l i venia la llum serena de Vlntrodutlion à la vie dévote.
Damunt del gran educador ja impera el místic. E l Sant ja no s'entreté en la comprensió de les febleses humanes en el tracte social, ni
d'allò que cal evitar-ne, ni d'allò que cal aportar-hi; ja s'enlaira
directament a l'amor de Déu amb un llenguatge només entenedor
per les intimitats del cor. Però cal no disgregar gaire les ol*-es del
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Sant Francesc de Sales, perquè elles amb elles es completen; i
sempre, venint del Traité caldrà no oblidar aquella Introduction à la
dévole, el llibre de la vida humana més afinada, el llibre del tracte
cristià. Com observa Bordeaux, al final de l'obra, mai les elevacions més altes, privaren al Sant de tprosseguir complint alló que
calia» segons l i reclamava cada hora de la vida. E l seu miracle és
la perfecció de la vida més planera, més activa, més enfeinada.
«Vivia com tothora, diu d'ell Santa Joana de Chantal, però d'una
manera tan divina i cèlica, que feia d'aquell viure comú la cosa més
admirable de la seva vida».
Entorn de Sant Francesc de Sales, Bordeaux descriu acoloridament el viure de la societat que el volta, i ens dóna l'aspecte més
r i u i més noble de l'esperit francès.
Cada poble té un aire característic en les seves qualitats i els
seus defectes. E n aquesta obra de Bordeaux podem aspirar-hi amplament els perfums més exquisits de la vella França. Ben sovint,
d'aquest gran poble, ens n'arriben els defectes amb la picantor doblada, del vici i de l'estrangeria. I tant que podríem apendre en ses
virtuts : en aquella cortesia, aquella abnegació, aquell equilibri,
aquell do de la mesura; i qui tingué aquestes virtuts per manera
exemplar fou Sant Francesc de Sales, qui benauradament no sols en
donà l'exemple sinó també la doctrina.
Bordeaux, en el prefaci defensa Sant Francesc de Sales de la
fador que l i atribuïa Huysmans, i de la sentimentalitat vaga que
li atribuïa Sainte Beuve qui després de dir que era un «dolç cigne
harmoniós» l'anomena «piadós Lamartine». La dolçor d'aquest Sant,
de la qual Sant Vicens de Paul prenia exemple, era extraordinària,
però no tenia caient malaltís ni melangiós : era tota clara, joiosa i
serena. Aquella sentimentalitat sense objecte és una mena de desviació del temperament francès, de vegades èncara pur i ple de
poesia, com en Lamartine, però amb el perill que degeneri en la
vaguedat d'un Rousseau, en el cinisme d'un Musset, en el sensualisme de Manon, o de les novel·letes de Rétif de la Bretonne, o de
les cançonetes de Béranger. H i ha tota una tradició francesa d'aquesta mescla de sensualitat i d'esperit; una tradició oposada a la
genuïna tradició francesa : de Bossuet, de Pascal, de Racine, de L a
Bruyère, de Sant Francesc de Sales.
No voldríem negar a aquell corrent de voluptat totes les gràcies ;
un fons d'humanitat vela amb una ombra piadosa la desventura de
Manon la desesperança de Ralla, el daltabaix de la marquesa de
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Merteuil de Les Liaisons dangereuses i la inutilitat del Julien de L e
rouge et le noir. Però aqueixa ombra d'humanitat gairebé no és perceptible a les cançons de Béranger. I la França que ens arriba més
sovint és aquella de les cançons, que trobà la seva expressió més
justa, tal vegada, en Béranger. Una certa lleugeresa, l'enginy i
l'acudit, repeticions insinuants, un somriure més maliciós que no pas
alegre, donen ales a aquelles cançons qui a estones, es feren admirar
de Goethe, i a les quals Proudhon feia justícia, mentre els incloïa
l'autor en el grup dels autors «femelins».
É s difícil de judicar la gravetat, i encara més de judicar la lleugeresa. No confondre's-hi vol molta finor. I així alguna vegada
s'ha pogut confondre l'agilitat d'Horaci i la d'un Béranger o la d'un
Panard. I , quina diferència! cRes no és menys artista, diu Lamaítre, que un membre de la Lliça cançonetista : i tal vegada Horaci fou,
en sos versos lírics, el més purament artista dels poetes llatins. Les
Odes són, en veritat, d'una bellesa extrema de plàstica i de pintoresc
i no tenen, de segur, gaire res de comú amb les cançons de Béranger».
En Béranger, més que no un fons humà hi ha una desviació humana,
té una gràcia de joglar, de pobre home que es riu de ses misèries, i
que encara en elles h i cerca alguna voluptat, és un Jean Jacques
sense tanta poesia, però amb tres vegades més de cinisme. Encara,
si només fes ironia sentimental sobre ell mateix, per bé que no el
podríem aplaudir per dignitat humana, mentre no passés de joglaries, ens podria dur una mitja rialla als llavis quan l i sentiríem d i r :
Jetté sur cette boule,
laid, chétif et souffranl,
étonffé dans la foule,
fauíe d'étre assez grand,
tme plainte totidiante
de ma bouche sortit;
le bon Dieu me d i t : chante,
chante, pauvre petit!
O bé quan veuríem aquell acontentament dins la pobresa :
Sois-moi fidèle, o pauvre hàbit que j'aime!
ensemble nous devenons vieux.
Depuis dix ans je te brosse moi-méme,
et Socrate n'efit pas fait mieux.
Quand le sort à ta mince étofíe
librerait de ncmveaux combats,
imite-moi, résiste en philosophe :
mon vieil ami, ne nous séparons pas.
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Però la humilitat, si no és cristiana, és tan trista com inútil, i la
pobresa, quan no és cristiana és misèria. La humilitat cristiana
és digna, la pobresa cristiana és una riquesa no gaire fàcil d'adquirir. I per això vora d'aquella humilitat falsa i d'aquella pobresa
miseriosa, hi creix naturalment el cinisme més inhumà. Aquell qui
no té prou dignitat per ell', no en tindrà gaire per ningú m é s ; i així
veiem sollat el cap blanc de l'àvia en una cançoneta lúbrica :
Ma grand'mère, un soir, a sa íète
du vin pur ayant bu dcux doigts
i l'àvia conta a sa néta totes les astúcies d'una vida mesquina i llicenciosa, amb el consell final :
— Comme vous, maman, faut-il faire?
— Eh! mes petits eufants, pourquoi,
quand j'ai fait conimc ma grand' mère,
ne ferie-/-vous pas comme moi ?
Combien je regrette
mon bras si dcdu,
ma jambe bicn faite
et le temps perdu!
I aquesta impietat no s'aturarà ni davant la remembrança dels
morts :
Le souvenir de nos pères
nous doit-il mettre en souci ?
Ils ont ri de leurs misòres;
des nòtres rions aussi.
Lise n'est point inhumaine ;
mon flacon n'est point cassé ;
c'est le jour des morts, mirliton, mirlitaine :
Rcquiescant in pace.
I l'amor mateixa, no té cap aire d'amor ; és un passa-temps, és
una diversió; el patriotisme és una follia quasi ridícola :
Je n'eus jamais d'indifférence
pour la gloire du nom français.
1,'étranger envahit la France
et je maudis tous ses succés.
Mais, bien que la douleur honore,
que servirà d'avoir gemi ?
Puis qu'ici nous rions encore,
autant de pris sur l'ennemi!
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Quand plus d'un brave aujourd'hui tremble,
moi, poltron, je ne tremble pas.
Je possède jeune maltresse
qui va courir bien des dangers.
Au fond, je crois que la traítresse
désire un peu les étrangers.
Certains excés que l'on déplore
ne l'epouvantent qu'à demi;
mais cette nuit me reste encore :
autant de pris sur l'ennemi!
I d'aquesta mena d'amoralitat, d'aquesta lleugeresa que voldria
-volar damunt de tot i munta ingràvida com una fumarola, a l'últim
n ' h a de provenir l'espectacle que descriu així Veillot: en un cafè
•cantant de París, ple de fum de tabac i d'un públic burgès (aquell
públic que també descriví Eudald Duran en un de sos articles últims), després d'unes jovenetes cantatrius, «un baríton, es féu aplaud i r . Tenia una veu joliua i l'aire més fúnebre que pugui haver-hi al
-món... Cantava :
Un nid, c'est un tendre mystère,
un ciel que le printemps bénit.
A l'homme, à l'oiseau sur la terrc,
Dieu dit tout bas : tFaites un nid».
»I aquells senyors fumadors, llunyans aleshores del niu i amb poques ganes de tornar-hi, escoltaven allò amb ulls enternits ; les
«dametes» retenien a penes les llàgrimes ; les dames «comme i l faut»
feien «molt bé!» amb la punta dels dits. E l baríton, fred com un
•glaç, vestit de negre, amb guants blancs, amb barba de quadragenari,
emmelava el darrer coblet sense perdre aquella figura d'home qui ve
de consultar les lleis de Minos. A l'últim féu un salut profund, es
retragué, fou cridat, tornà a saludar, tomà a retreure's de recules i
aleshores una esgarrifança corré tota la sala... Ella anava a sortir :
tm llarg tro d'aplaudiments l'anuncià», etc.
T o t això no és pas esperit francès, com no és esperit català Fra
Tnnneda, ni el Rector de Vallfogona, ni Frederic Soler.
Com hi ha dues tradicions a França, una enlairada i una a flor
de terra, també hi ha dues tradicions a Catalunya : hi ha la bona
tradició, estudiada per En Torres i Bages ; la tradició del Rei Jaume
i del Rei Pere, de Sant Ramon de Penyafort, de Ramon L u l l , de
Francesc Eximèniç, d'Auziàs March, d'En Martí Joan de Galba,
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d'En Milà, d'En Verdaguer, d'En Maragall, d'En Costa i Llobera ;
i vora vora tenim una tradició de cinisme i de grolleria, des de T u r roeda, al cançoner valencià, una grolleria que s'infiltra per ci per lla
en el gust literari, i s'empara de les lletres en els segles de decadència
amb el Rector i els acadèmics qui alternaven els acudits barroers
en català i la fadesa en castellà. Llavors la tradició s'acollia en les
cançons i la parla del poble, lluny de satírics i d'acadèmica i n conscients.
Tot vici sol prevenir d'una virtut perduda en un extrem :
entre eh extrems al mig virtut s'atura.
Aquell clar » català, que fóra una virtut si de més en més s'afinava i s'elevava, esdevé viciós de seguida que s'extrema, davalla i
terreja. Entre les famílies que tenim avui per distingides, quin
recull no es podria fer de màximes immorals, de frases cíniques,
d'un realisme pobre, sense horitzó! I aquelles màximes ingeneroses
0 grosseres, no són inofensives : glacen la bondat, aturen la generositat en aquell moment en què aniria a florir. Avui és una paraula
grollera i demà serà una blasfèmia ; avui és una màxima cínica,
demà serà ura actitud vergonyosa ; avui, és admesa una espiritualitat equívoca : demà haurem de sofrir un exemple més de grolleria,
una d'aquelles caricatures humanes del senyor Esteve o dels dibuixos
de Xavier Nogués. Ja podem haver vist en aquelles caricatures què
seríem si davallàvem gaire.
Amb el gust pel grotesc, ens allunyem de seguida de la tradició
que ens dóna les característiques personals, i la qual cal servar i
engrandir amb noves correnties. Les aigües de la tradició genuïna
no les entorbolirà la confluència de les bones tradicions estrangeres.
1 entre totes les influències estrangeres, aquella que hem de cercar
més és la de l'antiga França, tan amarada de cortesia, tan delicada,
tan profunda ; i dins la tradició francesa, la del mestre més pur
i més gran que hagi tingut : Sant Francesc de Sales.
França era el país de la cortesia. L'antiga França adoctrina i
salva la nova i encara adoctrina tot el món. Lluny d'aquell plaer
egoista d'un Béranger, la cortesia de la vella França és generosa,
cerca només de complaure. I els esperits més selectes, a qualsevol minva de la cortesia, l'enyoren i se'n dolen. «La comoditat,
deia Joubert, ha destruït la religió, la moral i la cortesiai. Guizot,
de la impolidesa creixent, «una de ses causes, deia, no es trobaria
en la cortesia excessiva dels nostres pares ? Llurs fills són grossers.
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per la mateixa llei de natura que dóna a l'avar un fill pròdig. H i
hagué un temps en què hom escrivia als seus iguals i fins als inferiors que es tenia «l'honor d ' é s s e r que s'era «amb respecte», etc,
cosa que sempre era obligadora i que no comprometia a res, perquè
mai no era presa al peu de la lletra». Renan, que havia viscut la
vella cortesia al seminari de Saint-Sulpice, la defineix clarament, a
la vegada que la dóna per perduda dins el món modern, dient : «L'extrema cortesia de mos mestres antics, m'havia deixat un record tan
viu que mai no me n'he pogut desfer. Era la veritable civilitat
francesa, vull dir aquella que s'exerceix no solament envers aquelles
persones conegudes, sinó envers tothom sense excepció. Una tal
cortesia implica un prejudici sens el qual no sé concebre una manera
de viure còmoda : i és que tota criatura humana, fins a tenir-ne prova
del contrari, ha d'ésser tinguda com a bona i tractada amb benvolença. Molta gent, sobre tot en certs països, segueixen precisament la regla contrària, cosa que els duu a grans injustícies. Per la
meva banda, m'és impossible de mostrar duresa envers algú a priori.
Jo suposo que qualsevol que veig per primera vegada deu ésser persona de mèrit i un home de bé, fóra que els fets m'obliguin a canviar
d'opinió (cosa que m'esdevé sovint). Tal és la regla sulpiciana qui,
dins el món, m'ha dut a les situacions més singulars, i ha fet de m i ,
moltes vegades, un home fora de la moda, un home d'antic règim,
estrany al seu temps. La vella cortesia, en efecte, no serveix sinó
que per fer il·lusos. Doneu, i ningú us torna res. La bona regla a
taula és de servir-se sempre ben malament, per evitar la descortesia
suprema de semblar que es deixa als que vénen darrera, allò que no
volíeu. Potser encara val més de pendre la part que teniu més
aprop, sense mirar-la. Aquell qui portés, avui en dia, dins la batalla de la vida, una tal delicadesa, seria víctima sense profit; de la
seva atenció ni ningú se n'adonaria. Pel primer ocupant és l'esfereïdora regla de l'egoisme modern. Observar, dins un món qui no
és fet per la civilitat, les bones regles de bonhomia d'altre temps,
seria fer un paper de veritable ningú, i ningú us en sentiria grat.
Així que un hom es sent empès per gent que volen passar a davant,
el deure és de recular amb un aire que signifiqui : «Senyor, passeu».
Però és clar que aquell que seguís aquesta prescripció en un òmnibus, per exemple, fóra víctima de sa deferència : fins em penso
que mancaria als reglaments. En el tren, quants n'hi ha qui sentin
que, anar ben de pressa sobre l'andana per passar davant i assegurar-se el millor lloc, és una suprema grosseria?
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»En altres termes, les nostres màquines democràtiques exclouen
l'home cortès. Jo he renunciat, ja fa molt de temps, a l'òmnibus ;
els conductors arribaven a pendre'm per u n viatger informal. E n
un tren, si no tinc la protecció d'un cap d'estació, sempre em toca
el darrer lloc. Jo era fet per una societat fundada en el respecte».
Doncs bé, aquella cortesia, aquell respecte profund, veritable
i exquisit, té el seu tractadet perfecte en la tercera part de
la Iniroduction de Sant Francesc de Sales. E n aquesta part
abunden els preceptes sobre l'elegància del viure social, sobre la
pràctica d'un viure elevat i profitós. Enric Bordeaux en cita alguns.
L'estil n'és clar, lleuger : l'estil de la Iniroduction dóna la sensació
d'unes aigües transparents : una sensació de limpidesa. Prenent-ne
un fragment a l'atzar, quan parla dels honors, diu : tEls honors,
el rang, les dignitats, són com el safrà que surt millor i més abundós si el calciguen els peus... La beutat, per tenir bona gràcia ha
d'ésser negligida ; la ciència ens deshonora quan ens infla i degenera
en pedanteria». Quina exactitud quan parla de la conversa i del
silenci, del vestir, de les amistats, de la dolcesa, de la castedat, de la
humilitat, de la pobresa, de les ocupacions i de la manera de treballar bé! Quina varietat i quina exactitud d'imatges, de consells,
de preceptes! I com s'endevina que no vénen sols de la raó, sinó
d'una ànima que n'està amarada, que les té no sols per ciència sinó
per virtut, que no sols en té coneixença sinó que n'és exemple. cVirtuosus est mensura et regula actuum humanorum».
I una norma fonamental de Sant Francesc de Sales és que tot
provingui de ben endins, que no hi sobri exterioritat, que no hi hagi
comèdia. cAquells, diu, que tracten de coses rústiques i camperoles,
asseguren que si un hom escriu algun mot sobre una ametlla ben
sencera, i la torna dins del pinyol tancant-l'hi bé, i la planta així,
a tot el fruit de l'arbre que en pervé, hi trobareu escrit i gravat el
mateix mot. Per banda meva, Filotea, mai no he pogut aprovar el
mètode d'aquells qui per reformar l'home comencen per fora, per
les maneres, pels vestits, pels cabells. Em sembla, al contrari, que
cal començar per l'interior».
En efecte, no val més una generositat íntima, que no mil formes
externes de reverència i cerimònies inútils i buides? Si tampoc no
serveixen de res! No sé quina mena de caient prenen, de vegades
gairebé imperceptible, però que ens en denuncia la mala llei, com
el dring una moneda falsa. Aquells tsenyors» que dibuixa Nogués,
fent-se mil falses cortesies, a qui poden enganyar? La cortesia que
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no ve d'amor, de generositat, de ben endins, surt enfora tota constreta.
I encara que una llarga habitud i abundor de maneres l i hagués
donat un caient de flexibilitat, no és pas difícil de distingir, per una
vista fina, un esperit qui té una profunda gentilesa, d'un esperit
només doblegadís. I quatre maneres, ben o mal adquirides, el domini que puguin tenir sobre les comoditats i les passions és tan
frèvol, que mai no arriba a produir una cortesia duradora. L'antiga
cortesia francesa era cordial i arrelava en aquella societat, una part
de la qual ens la descriu Bordeaux en els costums saboians del segle
de Sant Francesc de Sales. Costums en què no hi maoicava el vici,
en què abundava la virtut. Us trobeu ben sovint amb aquells esperits delicats i ferms, fàcils a l'abnegació, a l'escríipol, a l'amor, a
l'elevació, aquells esperits que Sant Francesc de Sales dirigia, des
d'Elisabet Arnault des Gouffiers, díscola al director, fins a Santa
Joana de Chantal. En quasi tots ells, i en tot allò que els volta, hi
trobem aquell esperit francès, tot contenció i finesa, tot elevació i bon
seny. La prudència no hi és baixesa, l'elevació no hi és follia. E l Sant
duia al renunciament, però amb mesura ; era el psicòleg profund
dels Entretiens, i de les Lletres, el coneixedor de les ànimes i dels
conflictes que els vénen i les torben.
A la tradició de Catalun3'a, tota plena de religiositat, com no l i
escau l'unctuosa sentimentalitat de moltes cançons i novelles franceses, no l i repugnaria, en canvi, una influència salesiana, que H
donés augment de generositat i amor, i l i donés més vigoria religiosa,
única cosa que pot llevar els defectes i vicis dels pobles.
JOSEP M A R I A C A P D E V I L A

E l comunisme de la caritat
i el comunisme de la justícia
A diverses represes, l'ideal comunista exerceix un passatger
fetill en la humanitat viadora. Mai no ha pogut arribar a implantar-se, mai no hi arribarà, almenys d'una manera general i
duradora, però no voldríem recolzar-nos en aquest argument per
provar el seu caràcter utòpic. Són tantes les perfeccions que, en
llur integritat, seran sempre un ideal inabastable per l'home!
Amb aquest argument, fins ens nodrien fer renunciar a l'Evangeli.
Avui que la civilitzada Europa passa per una revinguda d'aquesta epidèmia periòdica, bo serà de concentrar-hi una estona
l'atenció, no certament amb esperit polèmic, sinó més aviat fent
un esforç de comprensió amorosívola. Per això advertim per endavant que en aquest petit estudi, més que a aquells que senten
el comunisme com una agitació revolucionària enverinada d'odi als
benestants, ens dirigim a aquelles ànimes nobles, deplorablement
equivocades, que encara creuen que l'evolució del sentiment de
justícia ha de portar un dia l'home al Paradís comunista, i que,
per tant, tot esforç per fer arrelar aquest sentiment en els cors
acceleraria l'adveniment d'aquesta era venturosa.
E l comunisme, és un postulat de la justícia rigorosa? Què
diu sobre això la doctrina catòlica? Són legítimes aquelles apellacions que des del camp comunista es fan a l'Evangeli, com a
codi d'una societat muntada a base de la comunitat de béns ? Qüestions ben dignes d'estudi, sobre les quals cal orientar la consciència de la gent cristiana.
Es ben cert que l'Evangeli aconsella i fins a cert grau preceptua una desafecció per la possessió de béns materials. Es cert
també que, inspirada en aquest esperit de Jesucrist, la primera comunitat cristiana de Jerusalem, reduïda en nombre, assajà un sistema comunista i que els Pares de l'Església consignen en llurs
obres expressions enèrgiques contra el pretès dret absolut a les
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riqueses sobreres. Escolteu Sant Ambròs, el gran Bisbe de Milà
que tingué la valentia d'imposar una penitència pública a l ' E m perador Teodosi : «Pa dels famejants és el que t u detens ; vestidura dels despullats és la que t u deses; redempció i alliberament dels miserables és el diner que t u colgues en terra. • (1)
Però ja de bell antuvi hom nota que en les paraules del Senyor o dels Sants Pares no es veu mai cap apel·lació a la violència.
Hom no condemna ni desaconsella mai la possessió privada d'altri,
sinó la pròpia. Hom no diu mai : Vés i pren el que té el ric,
que ben teu és. Sinó : «Benaurats els pobres» (2), i «Si vols
ésser perfecte, vés i ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i
tindràs un tresor en el cel.» (3), i encara : «Tot aquell que deixarà
casa, o germans, o germanes, o pare, o dona, o fills, o camps, per
causa del meu nom, rebrà el cent per u i haurà la vida eterna» (4).
Sempre es tracta de renunciar, mai de prendre, i encara aquesta
renúncia no és recomanada com un acte de justícia, sinó que,
després de deixar entès que la possessió era legítima, {ven tot el
que tens : no es pot vendre sinó allò que és propi, el deseiximent d'ella és aconsellat, no preceptuat, per tal d'assolir una cosa
més elevada. Aconsellada també, i no preceptuada, era la cessió
de les possessions als primers cristians de Jerusalem com ressurt
de la lectura dels primers capítols dels Actes dels Apòstols. I si
les expressions dels Sants Pares són un xic més enèrgiques, cal
tenir en compte que parlaven a una comunitat de fidels que convivia socialment amb els restes de la societat pagana on el ius utendi
et abutendi era molt més revoltant que en la nostra, i malgrat
això, no tenen una sola paraula excitadora a la rebel·lió dels desposseïts. Cal tenir també en compte que en temps en què una
doctrina no ha arribat encara a trobar la seva formulació científica, tota interpretació rigorista de les paraules és forçosament
errònia.
Aquesta formulació científica és donada per Sant Tomàs en
la Summa Theologica (2.' 2.M, Qüestió L X V I , articles I , I I i V I I ) ,
i seguida després per tots els doctors catòlics. Anem a exposarla breument, advertint per endavant que si els comunistes han de
perdre tota illusió, no n'han de concebre gaires els partidaris u l (1) Sant Ambròs, Sermó 64 De Temp.
U) Evane- de S. Mateu V, 3.
(3) Ibid. X I X , « .
(4) Ibid. X I X , 29.
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trances de la propietat privada. L a doctrina tomista, admirable sistematització de la llei natural, és bellament intermèdia, i
si cap tendència té, és més aviat girant-se del cantó dels desheretats.
En primer principi, la llei natural destina les coses extremes
a la satisfacció de les necessitats del llinatge humà, talment que
si podíem concebre un moment anterior a la llei positiva emanada de la societat civil, aquell moment seria el del comunisme. La
llei natural, però, no determina la manera com s'ha de fer el repartiment de cada cosa a cada individu del llinatge. Si, doncs,
existís una societat humana on fos possible el comunisme i e'iS
homes l'adoptessin, aquell sistema no contradiria la llei natural.
Aquesta societat no existeix, almenys en forma de societat civil
comprenent tots els homes d'una certa àrea territorial. Ben altrament, les passions dels homes, la necessitat de l'ordre, el mateix assegurament de la producció, exigeixen un repartiment de
la propietat i en virtut d'aquesta exigència, la llei civil regula els
procediments per adquirir la propietat privada i garanteix la vindicació de l'ordre contra els que l'ataquin. Aquest règim de propietat individual, regulada i garantida per la llei positiva, és de
dret natural, no d'una manera absoluta, sinó tan sols en el sentit de no ésser-li contrari i per la única raó que la solució comunista, també permesa per la llei natural, no és permesa per la
imperfecció dels homes. I aquí Sant Tomàs retreu els arguments
demostrant la necessitat de la propietat privada i que han estat
tan repetits : la manca d'estímul per les coses comunes, la previsió de les necessitats de l'esdevenidor, la major sol·licitud per
les coses pròpies i el major ordre de les coses humanes provinent
de què cada individu curi i administri la seva part, que no pas si
la comunitat hagués de curar de tots els béns alhora. Fixeu-vos
que no n'hi ha cap que derivi de la naturalesa immutable de les
coses, que tots deixen marge a una absoluta possibilitat d'un comunisme no renyit amb la justícia. En el capítol I I de la Qüestió L X V I arriba a dir que la propietat privada no és contra el
dret natural, sinó afegida a ell per invenció de la raó humana.
Això ben considerat, no ha d'estranyar que aquell primer
principi establint un possible comunisme anteriorment a ]&, llei
positiva, furgui sempre sota d'aquesta, imposant-li limitacions i
condicionaments que són els que han donat naixença a les teories
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comunistes. Si la llei natural destina els béns de la terra a satisfer les necessitats dels homes, la llei positiva que hi afegeix el
repart individual d'aquests béns serà legítima mentre no impossibilitarà el compliment d'aquella llei natural. Aquest cas pot arribar, ha arribat i encara gosaria a dir que és impossible que hi
hagi cap moment en què no arribi. La llei positiva no pot preveure i regular tots els casos particulars. Per perfecta que sigui,
sempre deixarà escletxa oberta a l'abús dels forts i dels inics.
Així la llei castiga a qui sostrau béns d'altri en cas d'extrema
necessitat, si aquesta no pot ésser provada, ço que de vegades és
molt difícil. Aquesta aplicació concreta d'una llei justa és i n justa. D'aquí naixen dues coses : la impossibilitat d'una llei civ i l justa en tots els casos i la inconsistència de les crítiques dirigides al dret de propietat a base de les injustícies inevitables de la
llei positiva. Aquest fou l'error de Proudhon, autor de la cèlebre
frase la propiété, c'est un vol, després implícitament retractada per
ell mateix. En naix encara una altra : el caràcter necessàriament
provisori de totes les legislacions positives regulants el dret de
propietat. Tant com la humanitat va afinant el seu sentit moral
i reconeixent els drets dels humils — i no hi ha dubte que en aquest
sentit s'és progressat i es progressarà molt més encara — les legislacions civils van mitigant la rigor del dret de propietat, van
abolint privilegis i imposant càrregues de benestants, mirant sempre a l'objectin que no resti, a ésser possible, cap individu desproveït, sense culpa seva, d'aquella part de béns materials que
el dret natural l i assenyala per tal de satisfer les seves necessitats.
É s indubtable que si aquest progrés de la humanitat arribava un
dia a la perfecció, aquell dia sonaria l'hora del comunisme. De si
hi podria arribar i com, en parlarem més avall.
Heus ací perquè la posició radicalment conservadora, que defensa l'estat legal vigent com si fos un derivat de la llei natural,
és absolutament injusta. Certes institucions civils que són adients
a un país o a una època no ho són a una altra i la llei positiva
va reflectint, sempre, però, un xic endarrerida, els progressos de
la consciència humana envers la perfecció. Com caigué l'esclavitud, la llibertat absoluta del contracte del treball i tantes altres
habituds avui estantisses, cauran encara més coses, caurà potser
la il-limitació de la propietat immoble, la distinció completa eutre
el capital i el treball, la llibertat omnímoda de testar, etc.
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Mentrestant, aquella prescripció absoluta del dtct natural, base
del comunisme : «els béns de la terra han de servir per saiisfcr
ics necessitats materials del llinatge humà», atès que no pot ésser
assolida per la llei positiva actual, ho ha d'ésser per la caritat dels
posseïdors. I aquí torna a parlar Sant Tomàs, i en uns termes
que potser faran esfereir alguns rics que tenen massa complaença
a ésser-ho.
La propietat privada, diu el Doctor Angèlic (article I I de la
qüestió citada) és legítima quant a l'adquisició i administració dels
béns i llur cessió a d'altres, però quant a llur ús «no ha de tenirles l'home com a pròpies, sinó com a comunes, de manera, ço és,
que fàcilment les comuniqui en les necessitats dels altres.» En
l'article V I I , arriba a dir que per llei natural el sobrer es deu als
qui passen fretura. I amb tanta d'energia insisteix en aquest
deure, que hom diria que Sant Tomàs el té com un deure de
justícia. Nosaltres no '.arribarem a afirmar-ho, però, tanmateix,
l'obligació de caritat ja ens basta. Si tothom la complia, ni la
misèria, ni el comunisme que hi descansa, no haurien aparegut
damunt la terra. Llavors la riquesa, la possessió supèrflua de béns
materials tindria aquell caràcter social que traspua per totes aquestes lluminoses pàgines del gran Doctor i que, si bé es mira, davalla directament d'aquell primer principi, tan repetit, de la llei
natural. Si en llur primera destinació, els béns de la Terra són
per a tot el llinatge, quan les condicions de l'home imposen un
repartiment individual, els més afavorits per ell no han d'oblidar mai aquella primitiva destinació comuna que els afectava i han
de repartir el sobrer — el racionalment sobrer, satisfetes totes les
necessitats individuals i familiars, presents i raonablement previsibles — a benefici dels pobres, els quals hi tenen un dret que
si no és d'estricta justícia, s'hi acosta molt i hi equival en la
pràctica.
Mentre els rics no compleixin aquest deure, no cal esperar que
els pobres es resignin heroicament a renunciar a llur dret. Voler
fundar un ordre social en l'heroisme col·lectiu és la més gran de les
utopies, no ultrapassada pel mateix comunisme. Per això s'ha dit
que tan subversiu de l'ordre és l'abús del dret de propietat com la
seva negació.
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Hem dit que en una societat formada per homes moralment perfectes fóra possible cl comunisme. En aquella societat, tothom
miraria els afers comunals com si fossin propis, tothom sabria sacrificar-se pels altres ; els homes forçuts es dedicarien a treballs
pesats malgrat la igualtat de recompensa amb els lleugers, els ben
dotats intellectualment conrearien les ciències sense aquell major
guasardo que mereix el treball mental, més noble i més feixuc
que els físics, etc, etc.
És possible aquest ideal ? Ho és en els individus, i els exemples han estat sempre nombrosos. En la col·lectivitat, no vacil·lem
a dir que és impossible, ben entès que no podríem heure millor goig
que el d'un desmentiment pràctic. A preu de què és això possible?
A preu d'allò que els comunistes més acamissadament combaten :
la puresa religiosa i moral de l'home.
És un greu dolorosíssim que les reivindicacions dels pobres es
defensin amb la bandera de la impietat. Fent homes grollers, sensuals, golafres, egoistes, volen preparar l'adveniment de l'era heroica de la humanitat? Volen fonamentar el màxim desinterès en
la màxima rebel·lió contra el deure? Perquè màxima rebel·lió contra el deure és. la rebel·lió contra Déu i la negació dels seus drets
sobre l'home.
En el títol d'aquest treball hem insinuat una distinció entre el
comunisme de la caritat i el comunisme de la justícia. E l comunisme de la caritat és el de Jesucrist quan ens exhorta a l'abnegació
de nosaltres mateixos, a la caritat envers el proïsme, a la renúncia
als béns terrenals, és el dels primers cristians que dipositaven llurs
riqueses als peus dels Apòstols que per mig dels diaques els feien
repartir per la satisfacció de les necessitats dels germans, és el de
Sant Tomàs que commina als rics el deure que tenen de repartir
llurs béns entre els pobres i senyala lucidíssimament la prescripció
primera del dret natural sobre la finalitat dels béns de la terra, la
qual, tant en el règim comunista qui comporta la màxima amor
mutual, com en el propietarista que imposa a rics i pobres el deure
d'assistir-se i amar-se, exigeix la caritat com a òrgan encarregat
de complir-la.
E l comunisme dels nostres comunistes és el de la justícia.
Aquest comunisme ha fracassat sempre i fracassa actualment a
Rússia, on, a través de les poques i calitjoses informacions que
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n'arriben, s'endevina un retorn metòdic al règim de propietat
privada.
L a raó d'aquest fracàs és òbvia. Comunisme i justícia són
dues idees contradictòries. Justícia vol dir donar a cadascú el que
li pertany, vol d i r vindicació d'allò meu, vol dir separació de propietats. Del moment que sona la paraula meu, del moment que vosaltres, comunistes, reclameu els béns dels rics com a vostres, destruïu pels fonaments el comunisme. Si així com així, ha d'haverhi meu i teu, ja estan bé les coses com estan ara. E l comunisme
de la justícia és la negació de si mateix.
Altra vegada, doncs, hem d'acabar amb l'apologia de la caritat,
que no vol dir almoina, sinó amor. Només l'amor pot fer desaparèixer l'egoisme dels homes, només ell pot ajuntar-los amb cor de
germans, només ell pot bandejar del món les paraules meu i teu
i les lluites que elles encenen, només ell pot establir aquella comunitat de béns que existeix entre els qui verament s'estimen. E l l
és qui aguanta els dos únics comunismes que hi ha al món : el comunisme de la llar familiar i el comunisme de les Ordes religioses.
Però ací com allí és el renunciament, l'abnegació, el sacrifici, no la
rebellió, ni la guerra, ço que fa de les coses una propietat comuna.
CARLES C A R D Ó , Prev.

El problema de la religió primitiva
De totes les grans forces que més fondament poden dominar
l'home — Patriotisme, A r t , Religió — cap com aquesta última no
té un poder subjugador tan intens i que s'estengui a totes les complexitats del seu esperit, tan considerat en els individus com — més
amplificat encara — en les collectivitats.
Aquesta múltiple complexitat de la Religió és causa que l'home
pugui adoptar vàries posicions enfront d'ella — ultra la pròpia i
única posició religiosa, que és la del creient, de qualsevol religió
que sigui. Intentarem aquí només considerar la Religió objectivament, adoptant una posició d'estudi i procurant exposar, sense
massa tecnicisme i d'una manera lleu, alguns dels resultats obtinguts en el camp de la Història de les Religions i de la Religió comparada, principalment en els problemes de les religions primitives,
que els estudis etnogràfics m'han portat a conèixer.
Per sort, avui, àdhuc la crítica irreligiosa ha hagut d'abandonar velles posicions sornagueres i de deplorable miopia intel·lectual
en tractar dels problemes dels orígens de la Religió, com aquella
que còmodament els resolia afirmant que «la Religió era la invenció
dels sacerdots». Explicacions així ara ja no són possibles. Apologistes i detractors de la Religió, han hagut de comprendre que no
poden tractar-se problemes semblants sense una abundosa documentació que les exigències del mètode de treball científic obliguen a
estendre, no ja a totes les èpoques de la religió determinada que
vol estudiar-se, sinó sovint a totes les altres religions, des del moment que les recerques modernes han demostrat una meravellosa
semblança en moltes manifestacions de l'esperit religiós dels pobles
de totes les terres i de totes les èpoques.
Segurament el problema central que confronta a qui emprèn
l'estudi de la Història de les Religions és el de saber si la Religió
és un fet universal o, en altres termes, si hi ha poble que no conegui
una forma o altra de Religió.
E l problema és de fàcil solució mentre no ens apartem dels
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pobles que professen alguna de les grans religions — Cristianisme,
Mahometisme, Budisme, etc. — Però les dificultats augmenten així
que ens anem allunyant d'aquestes religions mundials en l'espai o
en el temps. És que la Religió, en èpoques molt reculades, no començà fins que l'home adquirí un grau suficient de cultura? I si
la Religió fos un producte cultural, aquells pobles salvatges que encara avui dia viuen en un nivell de cultura similar al de certs pobles
prehistòrics, tampoc no serien religiosos?
Creiem que la nostra Religió no ha de témer res de les recerques científiques, sempre que siguin fetes de manera honrada i imparcial, i , per això, en aquest treball ens collocarem en una posició
positiva, intentant assenyalar quines dades aporten les modernes
recerques etnogràfiques i prehistòriques per resoldre el problema fonamental que ací ens proposem, això és, si la Religió és un fet
universal, cn els seus dos aspectes més importants : a) Si la Religió existia ja en els temps més reculats dels quals posseïm dades, i
b) Si la Religió es troba en tots els pobles, àdhuc en aquells de
cultura més rudimentària. I entrant ja en l'estudi de les idees religioses d'aquests pobles primitius (usant aquesta paraula en el sentit
que té pels etnògrafs), caldrà trobar un criteri per distingir quò
cosa sia la Religió primitiva.

LA RELIGIÓ I ELS POBLES PREHISTÒRICS
Vegem abans de tot l'aspecte cronològic del problema, és a dir,
quines dades ens aporta la Prehistòria per determinar si l'home primitiu era religiós o no. De moment hi ha restes arqueològiques
suficients per resoldre la qüestió afirmativament i de manera indubitable, no sols durant les Edats dels Metalls, sinó també durant
el Neolític. Cal, doncs, fer recular el plantejament del problema
fins al Paleolític.
Són sumament escasses les dades que posseïm referents a la
cultura humana en les etapes inicials del Paleolític inferior. Els
paraUels etnogràfics que s'han intentat semblen mostrar que aquells
homes posseïen una cultura potser un xic superior a la d'algunes
tribus salvatges (Pigmis d'Africa, Nova Guinea i Filipines, A n damanesos, Semang de Malaca, etc.) que representen el nivell cultural més inferior que avui dia existeix sobre la terra. Ara bé, recer-
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ques modernes acuradament fetes revelen la presència del monoteisme, un xic vague, és cert, entre aquestes tribus de cultura ínfima,
cultura, però, superada per la de les tribus del Paleolític inferior,
a les quals per analogia pot suposar-se posseïdores de creences semblants.
Les pintures rupestres dels períodes aurinyacià i madelenià
de França i Cantàbria, i les capsianes de l ' E . i del S. E . de la
Península Ibèrica, està demostrat que en llur majoria tenien una
finalitat màgico-religiosa. És una idea màgica, corrent encara actualment entre pobles salvatges, que la representació d'un fet provoca sa existència real. Segurament, doncs, les representacions de
caceres tan sovintejants en l'art rupestre tenien per finalitat poder
matar bons caps de caça.
Altre tema que sol trobar-se en aquest art és el d'homes portant
màscares animals — i és sabut que els salvatges actuals usen màscares semblants en moltes cerimònies religioses. — Les danses que
a voltes apareixen en pintures rupestres com per exemple, les de
Cogul, deuen tenir un caràcter màgic o religiós.
Durant l'aurinyacià apareixen també vàries ídoles petites d'os,
representant moltes d'elles figures de dones esteatopígiques, com la
de Brassempouy, l'anomenada Venus de Willendorf, etc, en les
quals algú ha volgut veure representacions d'una divinitat femenina
de la fecunditat i l'abundància.
Del musterià són les primeres dades que posseïm sobre el r i tual funerari. La disposició de les despulles humanes musterianes que s'han trobat modernament mostren ben clar que havien estat
objecte de sepultura intencionada.
A la sepultura de Le Moustier, descoberta l'any 1908, aparegué el cadàver d'un jove en posició de dormir, la galta dreta reposava sobre el cotze del braç esquerre, amb la mà del qual s'agafava
el cap, que descansava sobre una petita pila de fragments de sílex.
Prop del braç esquerre hi havia una destral de pedra i una rascadora, que segurament han de considerar-se objectes funeraris. A
la Ferrassie aparegué la sepultura de tota una família, també del
període musterià. E l cap i les espatlles d'un esquelet masculí,
curosament dipositat a terra, havien estat protegits per plaques de
pedra. U n cadàver de dona estava amb els braços apretats contra
el pit i les cames fortament doblegades cap al tronc, com si les extremitats haguessin estat lligades. Tal com s'esdevé en certs po-
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bles salvatges, potser perquè els supervivents tenien por de les aparicions dels morts, se'ls lligava per tal de privar llur retorn.
Prop d'algunes sepultures musterianes existia una fossa, on
hom ha trobat cendres i ossos d'animals, talment com si es tractés
d'ofrenes funeràries.
Aquests fets mostren un culte dels morts amb ofrenes i sepultura intencionada, del qual pot deduir-se la creença en una vida
futura. Les mateixes creences demostren els nius de cranis, on diversos caps apareixen enterrats tots junts, separats dels cossos, el
posar els cadàvers sobre una capa d'ocre vermell, o el pintar els
cranis, prèviament netejats dels teixits i carn, amb la mateixa
substància. Aquestes pràctiques funeràries, de finals del Paleolític, tenen un paral·lel amb les que encara avui usen els salvatges
que practiquen la caça de caps. Sembla que hom pot considerar el
pintar els cranis amb ocre vermell com u n r i t u màgic per donar
nova vida al mort, basant-se en la semblança de color de l'ocre i la
sang. Totes aquestes dades ens permeten afirmar d'una manera
positiva i documentada que l'home del Paleolític inferior tenia idees
religioses.
Aclarit aquest aspecte del problema, passem a veure si tots
els pobles actuals, àdhuc els salvatges, posseeixen una forma de
Religió.

LES RECERQUES MODERNES NO CONFIRMEN LA VELLA CREENÇA DE POBLES
SENSE RELIGIÓ
Alguns antics viatgers i exploradors, especialment fins a mitjans del segle passat, havien afirmat a voltes que havien descobert
pobles salvatges sense religió de cap mena. Recerques posteriors
han demostrat que tals afirmacions eren infundades, i el bo del cas
és que a vegades els mateixos autors que en un lloc de llur llibre
negaven que un poble tingués religió, en altre lloc donaven la prova
que en posseïen.
E . B . Tylor en el seu llibre Primitive CuMure ( i ) , obra clàssica encara avui dia per als estudis etnogràfics, recollí diversos d'aquests casos.
Fèlix d'Azar, en son llibre de viatges a l'Amèrica del Sud,
fa molts comentaris sobre la falsedat de certs autors eclesiàstics que
(i)

Dos volums. Primera edició. 1871. Vegi's cap. X I .
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havien dit que els indis de Sud Amèrica tenien religió — ell, en
canvi, afirma que no en tenen cap. No obstant, a la mateixa obra
explica que els Payagües enterren llurs morts amb armes i vestits,
car tenen idea d'una vida futura, i que els Guanes creuen en un
Ésser que premia el bé i castiga el mal.
E l Dr. Lang, un antic escriptor sobre Austràlia, diu que els
australians no tenen res quant a religió, o a observances religioses,
que els distingeixi de les bèsties. No obstant, en la mateixa obra
parla que els indígenes australians creuen que la verola és causada
per Budyah, un mal esperit que gaudeix fent mal i que en certes
reunions de les tribus de Queensland fan sacrificis de noies per
propiciar una divinitat.
No cal afegir que les recerques dels moderns investigadors han
fet de les creences i rituals dels australians una interessant aportació per a l'estudi de la Religió primitiva.
Lubbock havia aplegat diverses afirmacions de viatgers i exploradors per demostrar que hi havia pobles sense religió. Malauradament, per a ell, cap dels casos citats no pot resistir la crítica
ni les detallades descripcions que altres exploradors més ben assabentats han publicat sovint sobre la religió i ritual de pobles que
"hom suposava arreligiosos.
En mig de tot, no són d'estranyar afirmacions precipitades i
incorrectes en les obres d'antics autors que més aviat eren simples
viatgers o exploradors de noves terres, que no pas gent de ciència
•equipats amb tota la preparació i tecnicisme necessaris per emprendre
recerques etnogràfiques entre els pobles salvatges.
Els pobles salvatges estan molt gelosos de llurs costums i creences, principalment de les religioses, i no les revelen pas al primer
estranger nouvingut. Sovint temen que la Divinitat que adoren
els enviaria càstigs terribles si revelessin els misteris de llur religió als homes blancs. Cal, per tant, un llarg temps de convivència amb la tribu salvatge que hom vol estudiar, un pregon coneixement de la seva manera d'ésser i de viure i una atenció sempre desperta per recollir tots els indicis de les creences secretes que poguessin fer traspuar el misteri amb què els indígenes envolten llur
religió.
Un bon recercador cal que tingui una sòlida base etnogràfica
per conèixer els temes que d'una manera especial convé recercar,
quines conseqüències pot deduir dels indicis que reculli, sense obli-
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dar que és indispensable un coneixement a fons de la llengua deia tribu estudiada. L'elaboració d'aquesta tècnica de J'explorador,
que avui pot aprendre's teòricament en càtedres i seminaris d'estudis antropològics i colonials d'Anglaterra, Alemanya, Holanda,
França, etc, no ha tingut lloc fins a temps relativament recentsi ha fet que malauradament per a la ciència, moltes dades aportades
per recercadors antics no tinguin el grau de valor científic que
les necessitats de la Història de les Religions o l'Etnografia moderna exigeixen.
H i ha encara un altre greu perill molt difícil de vèncer, que
és el prejudici que en pro o en contra de qüestions científiques, re^
ligioses o socials, pugui tenir l'etnògraf que vagi a fer recerques
en mig dels pobles salvatges. Exploradors formats en teories que
admetessin un període primitiu de comunisme sexual, com les de
Morgan, McLennan, Lubbock, etc, es mostrarien inclinats a i n terpretar com un record de tal període certes institucions ; com és
ara el sistema de matrimonis per grups anomenats Pirrauru entrela tribu australiana dels Dieri. Així també alguns primitius exploradors formats dins el Cristianisme, amb una ingenuïtat excessiva consideraven com a arreligiosos tots aquells pobles que trobaven mancats de creences en un sol Déu omnipotent.
Aquest darrer cas és certament greu pel problema que estem estudiant. En estudiar la religió dels pobles salvatges, ens trobem davant un veritable mosaic, extraordinàriament variat, de creences i ritus. É s òbvia la semblança d'alguns d'ells amb els nostres;
quant a d'altres cal estudiar-los més detingudament. N ' h i ha uns
altres, finalment, que semblen repugnar al nostre concepte de
Religió.
Quina actitud ha d'adoptar l'historiador de les Religions davant aquesta massa tan heterogènia de fets? Hem de rebutjar tot
allò que no s'avingui amb el concepte de Religió que nosaltres. Catòlics del segle x x , ens hem format? O hem de tenir un criterf
més ampli i generós, i admetre com a manifestacions de l'esperit
religiós, àdhuc aquelles que puguin semblar molt allunyades de les;
nostres ?
Cal, doncs, abans de tot, fixar un criteri que ens permeti de
veure-hi clar, en aquest problema i determinar fins on arriben els.
límits de la Religió.
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CRITERIS PROPOSATS PER DETERMINAR EL CONCEPTE DE RELIGIÓ
PRIMITIVA
A)

Animisme.

Hom deu a E . B. Tylor ( i ) un primer intent de determinar què
és allò que constitueix un rudiment de Religió. «La definició mínima la Religió és — per ell — la creença en Éssers Espirituals»,
creença que podem atribuir a tots els pobles per ínfima que sigui
llur cultura, i que T y l o r anomena Animisme, segons la qual totes
les persones, animals, plantes o coses posseïrien llur esperit propi.
L a teoria de l'Animisme es divideix en dos grans dogmes, el primer
es refereix a les ànimes de criatures individuals, capaces d'existència després de la mort o destrucció del cos, i el segon és referent
a altres esperits fins a les divinitats. L'home suposa que els éssers
espirituals dirigeixen o afecten els esdeveniments del món material, i la vida humana terrenal i ultraterrenal, i , com que hom creu
que reben plaer o desplaer de les accions humanes, el creure en
llur existència comporta, tard o d'hora, la reverència i la propiciació.
É s molt interessant de seguir Tylor per veure com explica
la gènesi d'aquesta creença en éssers espirituals. Sembla que l'home primitiu restaria molt impressionat per dos grups de fenòmens
biològics : la vida i la mort — i els somnis. Quina és la causa que
anima l'home viu i el distingeix del mort? Què són aquestes imatges humanes que apareixen en somni?
Els ancient savage philosophers — com els anomena T y l o r —,
pensant sobre aquests dos grups de fenòmens, arribarien a la conclusió que l'home posseeix dues coses apart : sa vida i son fantasma.
Ambdós, vida i fantasma, estan en relació amb el cos, i ambdós
en són separables. U n pas ulterior en el procés d'aquesta filosofia
primitiva faria combinar la vida i el fantasma, arribant a la concepció d'una ànima que fa viure el cos i del qual pot separar-se
en u n moment donat per aparèixer sola sota la forma del cos.
Com que no són pas únicament els homes, sinó també els animals i les plantes els que viuen i moren, també se'ls atribuiria una
ànima, així com també, per extensió, als objectes que s'apareixen
en somnis i àdhuc en certes ocasions poden deixar d'existir, com per
exemple en trencar objectes per fer-ne ofrena a un difunt per tal
que el seu esperit l'acompanyi a l'altra vida.
W I^JC. ca.
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Finalment, per successives evolucions, aquests esperits podrien anar augmentant de categoria fins a convertir-se en divinitats.
La teoria de l'animisme de Tylor ha estat subjecta, ja fa alguns anys, a una forta crítica. Apart d'haver-se indicat per LévyBruhl (i) i altres, que el concepte d'ànima entre els salvatges ds
més aviat una representació deguda a la mentalitat col·lectiva d'un
grup que no pas una teoria elaborada per un «filòsof salvatge»,
s'han fet notar vàries insuficiències des del punt de vista del concepte
de Religió.
Així, per exemple, la definició de religió de Tylor, reduint-la
a una creença, és excessivament restringida. Ultra l'aspecte purament intellectualista que Tylor assenyala, no podem oblidar el paper
importantíssim que afectes i emocions tenen dins la Religió.
L'aspecte ètic de la Religió, no solament en fer complir uns preceptes morals, sinó també en sostenir l'home en moments de defalliment i en donar una més alta finalitat a la seva vida, es troba
certament massa abandonat per aquest il·lustre fundador dels estudis
antropològics.
Recerques més recents han posat de relleu la importància del
ritual que àdhuc en molts llocs, com entre certes tribus de l'Amèrica del Nord, arriba a ultrapassar la de les creences. Així ha
estat recollida una gran quantitat de fets, actes rituals i creences en
els quals no cal precisament que intervingui cap ésser espiritual, i
no obstant semblen tenir un decidit caràcter religiós.
B ) Totemisme.
Alguns etnògrafs, com Robertson Smith i Salomó Reinach,
han cregut trobar en el totemisme la forma primitiva de religió. E l
totemisme és una institució de formes variables segons els pobles,
comprenent una sèrie d'elements molt complexos que es refereixen
els uns a l'organització social, mentre que d'altres són de caràcter
purament religiós, segons els etnògrafs citats, o màgico-religiós,
segons el D r . R. R. Marett.
No és possible de donar ara aquí més que una lleugera descripció d'aquesta institució tan complexa, i amb aquest intent direm només que el totemisme es caracteritza per la creença que existeix
una certa relació, de caràcter religiós, màgico-religiós o simplement
de parentiu, entre un grup humà i una espècie animal (o vegetal,
o una classe d'objectes). Aquest animal (anomenat tòtem per altri

Les fonclions mmlales dans les sociétís infírieurcs. Paris, 191a (dcujrième ed.) p.
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guns indis de l'Amèrica del Nord) és objecte de certa veneració i ,
generalment, està prohibit, als homes del grup que el té per tòtçm,
de matar-lo o menjar-se'1, llevat del cas que se'l mati cerimonialment i sa carn és repartida entre ells per menjar-se-la en un àpat
sagrat. Els membres del grup totèmic es consideren ells mateixos
animals de la mateixa espècie del tòtem, i , generalment, solen estar
obligats a casar-se amb persones que no siguin del mateix grup.
Com es veu, el totemisme és un sistema d'una complexitat extraordinària, que fa que sigui difícil de considerar-lo com la forma
més primitiva de religió, de la qual s'haurien anat derivant les altres. Efectivament, pobles com els pigmis, que poden considerarse com els de cultura més inferior que avui existeixen, desconeixen
el totemisme.
No solament, doncs, costa de veure en el totemisme una forma
primitiva, sinó que tampoc no s'ha pogut demostrar que fos u n i versal. Les recerques més recents mostren grans llacunes en l'àrea
de distribució geogràfica del totemisme. No s'ha pogut demostrar,
per exemple, que els pobles europeus clàssics tinguessin n i romanalles de totemisme, a desgrat dels esforços fets per alguns recercadors, com els de Salomó Reinach, per descobrir supervivències
totèmiques entre els Celtes, sobretot si distingim, com cal, el totemisme de la simple zoolatria. No ha estat possible de demostrar que tots els pobles han passat per un període totèmic, i la h i pòtesi que voldria veure en el totemisme la primitiva religió rep
d'aquesta manera un cop formidable.
C)

L a Màgia.

E n els dotze volums de la tercera edició de The Golden Bough
(Londres 1911-1915) de Sir J. G. Frazer, monumental enciclopèdia etnogràfica, són tractats multitud de problemes, entre els quals
ens interessa aquí el de la Màgia, i ses relacions amb l'origen de
la Religió, extensament debatuts en els dos primers volums.
Frazer ha recollit una gran quantitat de fets i pràctiques que
mostren que la màgia omple tota la vida, no sols dels pobles salvatges, sinó també de les classes socials endarrerides dels pobles civilitzats. De pràctiques màgiques se'n practiquen al moment del
naixement, del casament, o de la mort, per assegurar-se una bona
collita o caça, per guarir malalties, per obtenir bon temps, per fer
mal als enemics, per aconseguir el que hom desitja, etc.
Els actes màgics poden tenir formes molt variades, però sem-
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bla que tots poden reduir-se a dos grups : i ) màgia simpàtica,
que imitant l'acte que es desitja, se n'obté la realització (p. ex. :
aspergint aigua s'obté que plogui) i 2) màgia contagionista, que
practicant operacions sobre un objecte B que abans hagués estat
en contacte amb un altre A , aquest és també influït, p. ex. : cremant cabells pertanyents a una persona allunyada, es pot donar
mal a aquesta persona).
En cap d'aquests actes màgics no intervé per a res cap divinitat.
En tots ells apareix l'home sol en front de les forces naturals intentant controlar-les amb les seves pràctiques màgiques per tal d'aprofitar-les per a les seves conveniències. Una coacció directa sobre la naturalesa sembla, doncs, ésser la característica essencial de la Màgia — mentre que la propiciació de la Divinitat que dirigeix el
curs de l'Univers, sembla ésser la de la Religió.
Per a Frazer és una concepció més simple la de la Màgia, que
no pas la de la Religió que creu que h i ha un poder personal sobrenatural que dirigeix els fets naturals. I per això creu que la
Màgia és anterior a la Religió, i que la humanitat hauria passat
per una Edat màgica abans d'arribar a una Edat religiosa, de la
mateixa manera que passà per una Edat de la Pedra abans d'arribar a la dels Mietalls.
A l'acabament de l'Edat Màgica, l'home devia adonar-st que
les seves pràctiques per dirigir les forces naturals no tenien gaire
èxit, i sospità que algun altre màgic privava d'obtenir allò que ell
desitjava, amb un poder superior al seu. De la creença en aquests
màgics desconeguts s'aniria formant per evolució el concepte de la
Divinitat, superior a la Naturalesa.
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La crítica d'aquesta teoria feta per altres notables etnògrafs,
el més caracteritzat dels quals és el D r . R. R. Marett (1) lector
d'Antropologia Social d'Oxford, es dirigeix principalment a dos
punts : que no és possible de separar la Màgia de la Religió com
si fossin dos estrats d'un sediment, i que àdhuc poden considerar-se com a religioses pràctiques en les quals no intervingui neci) Vfsi's
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cessàriament una divinitat personal. Fer aquesta crítica valdria
tant com fer l'exposició de l'anomenada tfórmula del mana-tabnritual» per caracteritzar la religió primitiva fonamentada en el concepte del tsagrat».
Aquests autors han estat sorpresos per l'important paper que
jugaven en les creences i pràctiques dels pobles salvatges els poders misteriosos atribuïts a multitud d'objectes i persones que excelleixen de les coses corrents i normals. Així una pedra que no
sigui com les altres, que tingui alguna forma singular, posseeix
aquesta virtut especial i misteriosa que pot servir per obrar meravelles, virtut sobrenatural que a quasi tota la Melanèsia és designada amb el nom de mana. Els moniatos, que són un gran
aliment dels melanesis, ja creixeran naturalment, però no es faran
gaire grossos si el camp o ells no tenen mana. Una arma bona
és que té mana- Una xarxa que agafi molts peixos és que té mana.
Mana és allò que fa que una barca llisqui ràpidament. E l poder
meravellós que tenen els ossos d'un mort, un rei o un esperit també
és mana.
Aquesta força misteriosa apareix en altres pobles sota diferents noms. D'un caçador sortós un Iroquès dirà que té orenda.
Si un home mor embruixat serà que «una mala orenda el va colpir.»
Tot allò gran, solemne i respectable és manitú pels algonquesos.
Segons els Umaha (una altra tribu de Nord-Amèrica) hi ha un
poder misteriós i sobrenatural — wakanda — que sosté totes les
coses i que fa que es produeixin els esdeveniments. Entre els
berebers de l'Africa del Nord, aquesta força s'anomena baraka :
un guerrer important o un santó, un amulet, etc, deriven llur poder
extraordinari de la possessió de baraka.
Aquest poder misteriós, conegut generalment en els estudis
de Religió primitiva, amb el nom melanesi de mana, és una força
impersonal, vaga, capaç de produir obres meravelloses i extraordinàries, tant en bé com en mal. Aquest concepte està molt allunyat de la nostra mentalitat cristiana i moderna, però per ajudar-lo a comprendre es pot comparar fins a cert punt amb el concepte de sagrat, especialment en ses manifestacions externes, i prescindint de son origen en la nostra religió. U n objecte, un lloc,
una persona sagrada tenen un poder especial que els col·loca per
damunt de les altres coses o persones ordinàries i corrents, i que
els permetria en un moment donat d'obrar quelcom fora de l'esfera
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purament natural, sigui en benefici de les persones que imploressin llur auxili, sigui en càstig de les que gosessin violar llur caràcter sagrat. H i ha, no obstant, certes diferències entre el concepte de sagrat i de mana, com p. ex. un Melanesi pot parlar
del mana posseït per un bruixot o un saludador per les meravelles que fan — però el nostre concepte de sagrat és més reduït.
Un símil per ajudar a comprendre el concepte de mana, és
l'imaginar-se les persones o coses que en posseeixen com carregades d'un potencial elèctric, que pot descarregar contra la persona que gosi tractar a la lleugera el lloc, persona o cosa que té
mana.
S'imposa, doncs, una actitud especial de l'home davant d'aquesta força misteriosa del mana. D'una 1 anci.i, com que pot ésser
molt perjudicial segons com se la tracti, la millor norma de conducta és l'abstenció: això és el tabu. Altrament, com que pot
ésser molt útil, cal propiciar-la : «tota la religió melanèsia — diu
Ccdrington, un de sos millors coneixedors — consisteix a apropiarse el mana o usar-lo en benefici propi». D'aquí, una sèrie d'actes
positius, estrictament regulats en les religions primitives que constitueixen el ritual, això és, les relacions de l'home amb la Divinitat o, en termes generals, amb el sagrat, per tal com aquest poder
personal que constitueix la Divinitat no és necessàriament present
en moltes formes de les religions dels salvatges.
És possible, naturalment, que algun ritu prengui un aspecte
màgic, però és precisament la intenció, l'actitud mental de qui l'executa, allò que el fa ésser religiós. No es pot, doncs, mantenir la
separació estratigràfica entre Màgia i Religió, com voldria Frazer,
perquè, com hem dit, l'home pot practicar un acte de caràcter màgic adoptant una actitud de reverència davant les coses sagrades, per bé que no hi intervingui cap Divinitat de caràcter personal.
Davant el mana, el sagrat, l'home experimenta unes emocions
molt complexes, que no són simplement de por, sinó d'admiració
i de reverència. Davant la força, vaga, impersonal, del sagrat,
capaç d'obrar meravelles insospitades, l'home sent més la seva i n ferioritat i la necessitat de congraciar-se amb aquest poder tan immensament superior a ell, evitant tot allò que pugni fer-lo moure
en contra seu i fent tot el que convingui per tenir-lo en ajuda pròpia. De manera especial en les crisis que l'home travessa, l'auxi-
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l i d'aquest poder superior és més necessari que mai per sostenir la
feblesa humana.
Dins de llur cruesa, com un dels pobles més primitius, una
tribu de l'Austràlia Central, expressa clarament aquesta posició religiosa quan després de fregar-se cerimonialment el cos amb un objecte sagrat — el romb (1) •—diuen que això els fa «més contents,
més forts i més bons».
Sota formes rudes i bàrbares apareix també l'esperit religiós
en la següent cerimònia totèmica practicada per altra tribu australiana, la qual té el cangur per tòtem.
Per practicar aquesta cerimònia, la finalitat de la qual és obtenir la multiplicació dels cangurs, els homes marxen al peu d'una
muntanya on hi ha dues pedres molt grosses que representen una
parella de cangurs. Arribats al lloc sagrat, el cap del clan totèmic
s'enfila sobre les roques, i les frega amb una pedra. Aleshores van
a una riba de roques, on creuen que hi ha els esperits dels cangurs
morts i les pinten a tires blanques i vermelles per indicar els ossos
i la pell roja d'aquests animals. Els joves s'asseuen al cap de la
riba, i mentre a baix els homes canten per obtenir la multiplicació
dels cangurs, els joves s'obren les venes i deixen rajar llur sang
regant amb ella una roca sagrada, la qual sorgí al lloc on un gran
cangur dels temps mitològics desaparegué sota terra, restant l'esperit
en aquesta roca.
Després marxen a caçar el cangur, i quan porten l'animal sagrat, els vells en mengen una mica i unten amb son greix tots els
que han pres part a la cerimònia. Finalment, els homes es pinten
amb dibuixos totèmics i tota la nit van cantant les gestes de llurs
passats. En acabat, mengen novament una mica de l'animal sagrat.
Si bé d'una manera molt crua, apareix ja aquí en aquest poble
tan primitiu una forma de comunió, desig suprem de l'impuls religiós que mou l'home a cercar tothora la unió íntima amb la D i vinitat.

(x) E I roncador. o romb f ^ ó f i ^ o ç )
com l'anomena Climent «l'Alexandria, consisteix
c n una peca de fusta Uisada al cap d'nn cordill, amb el qual se la fa siravoltar ràpidament,
produint-se aleshores una mena de ronc, que entre molts salvatges és considerat com la
TTU de Déu. fis un objecte sasrat que s'usa en moltes cerimònies religioses. Solament
els iniciats el poden veure.
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A l costat d'aquesta influència que el sagrat i sobrenatural exerceix damunt de l'home primitiu, provocant en ell sentiments i pràctiques, que, per bé que vagament, són, no obstant, pregonament
religioses, apareix també el monoteisme, amb formes igualment
vagues.
Ja en 1898 el famós etnògraf anglès M r . Andrew Lang cridà
l'atenció sobre els que ell anomenava «High Gods of low races» (Déus
suprems de les races inferiors), però es deu principalment al
P. W . Schmidt, distingidíssim etnògraf austríac, professor d'Etnologia al Seminari de St. Gabriel de Mòdling, prop de Viena, i
director de la revista Anthropos l'haver defensat l'existència d'aquest monoteisme primitiu.
La creença en un Déu Suprem és força estesa entre els australians, un notable recercador dels quals l'anomena Pare de T o t o
Pare Universal (All Father). Generalment, hom creu que aquest
Déu Suprem existia abans que la Mort vingués sobre la terra, i
ara segueix existint al cel. Poques vegades se'l considera un esperit, més aviat se'l considera un Ésser etern, que visqué llargament sobre la terra, al qual sovint hom atribueix una participació
en la creació marxant després al lloc que ara ocupa, des d'on vigila
els homes i llur conducta, especialment durant les cerimònies d'iniciació.
Bunjil és el Pare Universal ( A l l Father) dels Wotjobaluk, una
tribu del S. E . d'Austràlia. Hom creu que viu al cel i és nomenat
Mami-ngorak, això és. Pare nostre. Altra tribu de la mateixa
regió, els K u l i n , creuen que Bunjil és un vell que els ensenyà les
arts de la vida, féu la terra, els arbres i els homes i és l'encarnació
de la saviesa. Segons una llegenda, fou ell qui regulà el sistema
matrimonial de la tribu. Altra llegenda conta com Bunjil estengué la mà vers él sol i el sol escalfà la terra, la qual s'obrí i d'ella
eixiren els australians que sabien ballar la dansa sagrada dita Gayip.
Baiame és el Déu o Pare Universal dels Kamilaroi, altra tribu
australiana. Vivia en temps molt remots, i convertí els ocells i
altres bèsties en homes i dones i féu altres persones de fang o pedres. Ensenyà els homes i els donà lleis per conduir-se i després,
ell i dues dones que l'acompanyen, tornaren al cel. L a seva doctrina sol comunicar-se als iniciats en les cerimònies dites Bora.

E L P R O B L E M A D E L A RELIGIÓ P R I M I T I V A

I2g

Creences semblants en altres Déus existeixen en diverses t r i bus australianes.
No obstant, diferents autors, Tylor, Frazer, Marett..., han
posat en dubte si aquestes creences són genuïnament indígenes o
degudes a influències de la predicació dels missioners cristians.
J. Manning, qui fou el primer a descriure les creences en Baiamé,
segons ses recerques començades vers el 1833, abans que els missioners hi tinguessin cap influència, tingué la pensada d'aplicar els
termes de la teologia cristiana a Baiamé, i així aquest déu i son fili
restaven equiparats a les dues persones de la Santíssima T r i nitat, donant peu d'aquesta manera als dubtes dels citats
etnògrafs.
En contra d'aquests dubtes pot aduir-se el fet que Mrs. Langloh Parker, altra recercadora dels costums australians, diu que
fou informada de la creença en Baiamé per un vell que adquirí son
coneixement en sa iniciació esdevinguda cap al 1830.
Els missioners protestants feren solament curtes estades a la
vall de Wellington abans del 1831, fins que en aquesta data s'establí una missió anglicana, i una altra a Moreton Bay en 1836, les
quals, però, fracassaren, i ambdues foren abandonades en 1842. Un
èxit major obtingué l'evangelització a l'Occident d'Austràlia des
del 1840 al 1853.
Els primers missioners catòlics a Austràlia foren dos monjos
benedictins catalans, Dom Josep Serra i Dom Rossend Salvador, els
quals desembarcaren a Freemantle el 8 de gener de 1846. Tot
l'any següent exerciren llur apostolat a New Norcia (Murrin), on
erigiren un monestir i obriren una escola en 1848. D'aleshores
ençà els Benedictins d'Australià no han deixat d'estar en contacte
amb Montserrat.
Aquestes dades sobre els primers intents d'evangelització dels
indígenes australians mostren que aquesta havia d'ésser molt lleu
en ésser recollides les primeres dades sobre Baiamé, i certament de
força escassa i insuficient per influir en les doctrines exposades en
les cerimònies secretes d'iniciació que era on els vells instruïen els
joves que arribaven a la pubertat sobre l'existència d'aquesta divinitat, i , per consegüent, cal admetre el caràcter indígena d'aquesta
creença en un Déu Suprem.
Creences en un Déu Suprem, Pare de Tot, semblant als esmentats o a Daramulun de la tribu australiana dels Juin, apareixen
també fora d'Austràlia. Els Andamanesos creuen que Puluga, un
3
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déu invisible que mai no ha nascut ni morirà, creà totes les coses
llevat del mal. Puluga coneix les intencions dels homes, i castiga
els pecats (falsedat, robatori, assassinat, adulteri, tallar malament
la carn i bruixeria). T é pietat de qui es troba en necessitat, auxilia els que sofreixen i judica les ànimes dels homes després de
la mort.
Entre els Todes cada clan té el seu déu, que fou qui creà i
ensenyà la gent. Kanu i Tangaloa són dues divinitats creadores
reconegudes pels habitants de les illes Hawai. Koevasi a la illa
Florida i Kahaubsibware a la de Sant Cristòfor, són dues divinitats
femenines, creadores de la raça humana, dels animals, plantes i
aliments que h i ha al món.
Passant de l'Oceania a l'Àfrica, els Bosquimans, un dels pobles més primitius que habiten aquest continent negre, creuen en
Cang, el déu que creà totes les coses. Els negres Bantu de l'interior tenen un Pare de T o t , Okuku, i altres tribus bantús de la
costa consideren llur déu com el creador dels homes, plantes, animals i la terra, si bé creuen que havent acabat la creació ja no s'interessa per ses creatures. Divinitats semblants com Kichtan i Oki
dels indis de l'Amèrica del Nord, o Tupan i Jurupari del Brasil,
són també considerats com a creadors divins.
Cal reconèixer, però, segons les dades aportades pels recercadors de les religions d'aquests pobles, que aquestes creences semblen ésser una degeneració o un record d'altres idees i d'altres
temps. D'aquests déus hom parla d'una manera vaga i no semblen tenir una gran influència en les pràctiques religioses o morals
corrents. É s cert que — com entre certes tribus australianes —
l'existència d'aquests déus i els mites que s'hi relacionen són revelats als adolescents en les cerimònies d'iniciació ; però, en canvi,
poques vegades es recorre a tals divinitats en la religió pública i ,
per dir-ho així, «oficial» de la tribu, ni són gaire abundants els sacrificis o les pregàries que se'ls dirigeixen. No obstant cal creure
que les coses són així perquè actualment aquestes idees teístiques
es troben en un estat de degeneració ; però que en temps més reculats devien tenir una major influència sobre la religió, i potser fins
sobre la moralitat d'aquestes tribus Dins d'aquesta hipòtesi que
sembla molt probable, caldria reconèixer dues etapes en la història religiosa d'aquests pobles : una etapa més primitiva en què devia
dominar aquest monoteisme originari, que avui sols trobem en descomposició, i una segona etapa posterior en què el monoteisme és
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suplantat per totes les altres formes de religió que avui trobem
amb major força entre els salvatges.
Amb major detall aquesta evolució ha estat precisada pel
P. Schmidt. Fonamentant-se en els treballs de Gràbner sobre les
àrees i capes culturals de l'Oceania (i) i d'Ankermann sobre les
d'Africa (2), el P. Schmidt ha assenyalat les diverses àrees culturals dels pobles de cultura rudimentària, com les diverses capes per
les quals ha passat el desenrotllament cultural de la humanitat (3).
Aquestes àrees, els qualificatius que els dóna el P. Schmidt fonamentats en llur organització social i les idees religioses que corresponen a cada una són les següents, indicades de manera esquemàtica :
I . Area de L· cultura exògamo-monogàmica. — Creença en un
Ésser Suprem. Ofrena de primícies. Vida futura amb càstigs o
recompenses.
Aquesta cultura pot equiparar-se amb la de les primeres capes
del Paleolític inferior a Europa.
I I . Area de la cultura del totemisme sexual exogàmic- —
Creença en un Ésser Suprem. Poc animisme.
I I I . ídem de l'exogàmia equiàrquica. — Mitologia lunar. Record de l'Ésser Suprem.
I V . ídem de l'exogàmia patriarcal. — Allà on sobreviu la
creença en un Ésser Suprem, apareix relacionada amb la d'un ésser
solar. — Màgia en relació amb el culte solar. — Correspon a l'aurinyacià i solutrià.
V . ídem de l'exogàmia matriarcat. — Culte dels cranis. M i tologia lunar.—Correspon al madelenià, azilià i campinyià.
V I . ídem del matriarcat lliure. — Culte dels cranis. Correspon al neolític.
V I I . ídem del patriarcat lliure. — Divinitat celestial. La
Terra és la seva esposa. Supervivències de les mitologies lunar
i solar.
* **
En el decurs d'aquestes notes hem anat veient com davant de
les recerques de la Història de les Religions ha desaparegut la vella
creença en l'existència de pobles sense religió. Les dades que pos(1) F. Grflbner: Kulturkrcisc
lotrie. 1905. Pp. aS-sa).
(O B. Ankermann :
1905. Pp. 54-90).
(j)
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seïm dels pobles prehistòrics del Paleolític inferior o dels pobles
salvatges actuals, àdhuc els de cultura més inferior, acusen totes
la presència de religió en tots els agrupaments humans. La Religió, doncs, segons els resultats de les recerques científiques, és un
fet universal.
Àdhuc en aquells pobles on no apareix la forma més perfecta
del monoteisme, ni la creença en éssers espirituals, existeix, no obstant, la Religió, des del moment que l'home creu en l'existència
d'una força sagrada o meravellosa superior a ell i davant la qual
l'home ha d'adoptar una actitud de reverència.
Pel nostre parer, el fonament de la Religió radica precisament
en el reconeixement d'aquesta potència sagrada — vaga o personificada, impersonal o pluripersonal — superior a l'home, els destins
dels qual regeix i que l'home adora i reverencia, comprenent la seva
insignificança, i pot propiciar per a son propi bé amb oració, ofrena
i sacrifici.
És per això que ultra ésser la Religió un fet universal, creiem
que és un fet pregonament humà, per tal com té arrels fondíssimes
que arrenquen de la mateixa essència de l'esperit de l'home. I no
hi ha res que mostri tan clarament aquest caràcter humà, entès de
la manera exposada, com el veure que els impulsos religiosos s'aviven i enforteixen en tots aquells moments de crisi pels quals passem,
quan les nostres forces defalleixen i sentim la necessitat de recórrer,
per trobar conhort, a aquesta força sagrada o Divinitat que hi ha
per damunt nostre dirigint el curs de totes les coses, i que és la
mateixa que posà aquests instints religiosos en la nostra ànima,
quan l i donà existència.
Mantenint-nos en el camp positiu de la Història de les Religions, i sense poder tractar de la revelació, que pertany ja al terreny del dogma i de la Teologia, creiem, però, poder dir que en
el fet del caràcter universal i humà de la Religió, veiem amb ulls
terrenals una prova de la realitat de la Religió, de la mateixa manera com l ' A r t és quelcom real per a l'home, com a manifestació
dels sentiments artístics que tots portem en nostre esperit. I així
com per ésser manifestació de sentiments humans l ' A r t és quelcom de veritable i necessari per a l'home, així creiem que també
ho és la Religió.
JOSEP MARIA B A T I S T A I ROCA

Els drets de l'esperit
A tothom que pensa i es preocupa de si mateix, una de les qüestions que la realitat diària l i planteja més inquietants, el problema
més formidable de la seva consciència, és aquest : Què sóc ? E l
meu cos és tot el meu ésser o bé hi ha en mi un altre principi superior, immaterial ? La mort és la liquidació total de nostra existència
o és el començament d'una nova fase de la vida? No dubtarà ningú
de l'interès enorme, de l'eterna actualitat d'aquests interrogants.
Hom pot ofegar llur veu algun temps, però en les hores serioses de
la vida, quan el pensament es concentra, torna a sentir dins la consciència llur vibració inquietant, que exigeix amb urgència creixent
una resposta categòrica i definitiva.

I

Una gran part de la història de la Filosofia no representa res
més que una sèrie d'afirmacions i negacions entorn del gran problema. A Grècia, els noms de Leucip, Demòcrit i Epicur d'una
banda, i , de l'altra, els de Plató i Aristòtil, absorbeixen certament
una gran part de la història filosòfica d'aquell poble ; i a Roma, els
epicuris i els estoics són les supremes, per no dir les úniques manifestacions filosòfiques. N i l'Edat Mitja no s'alliberà totalment
de la controvèrsia sobre aquest tema. I ja no parlo de la Filosofia
moderna, la qual en part màxima podria historiar-se amb la narració de les vicissituds de la lluita intel·lectual en pro i en contra del
materialisme. I avui mateix, malgrat totes les despreocupacions
reals o afectades de l'home modern, el gran problema s'imposa, amb
un interès cada dia més viu, a totes les consciències.
No intento ara fer una refutació acurada i objectiva del materialisme. Això m'imposaria la repetició d'arguments ja fa moltes
centúries formulats, que encara viuen invencibles en qualsevol manual de Psicologia filosòfica. Solament vull fer, de pas, esment (no
exposició) d'una contradicció bàsica, essencial del materialisme. I
és que la mateixa fórmula substancial del materialisme, l'hotne no és res més que walèria, importa una sèrie d'operacions mentals que transcendeixen essencialment totes les possibilitats de la
matèria. Solament una potència immaterial, amb energies d'activitat d'un ordre superior al de la matèria, pot elaborar les idees
abstractes que importa aquesta fórmula i coordinar-les en una negació de caràcter universal.
Heus ací, doncs, una contradicció substancial del materialisme.
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En, afirmar-se, afirma (o suposa) el contrari. Tal hipòtesi, que porta
en si mateixa la seva negació, és una hipòtesi absurda, monstruosa.
D'ençà que Descartes formulà aquell cèlebre cogito, ergo sum, la
Filosofia ha discutit l'eficàcia metòdica d'aquesta fórmula, però no
ha dubtat mai de la veritat de l'entimema (real o aparent) cartesià. És tan indiscutible com l'antic operatio sequitur esse «l'operació
segueix l'ésser» dels escolàstics. Només el materialisme gosa a
dir el contrari : penso i no sóc un ésser pensant, la meva activitat és
la negació de la meva existència.
Es pot ben dir que el materialisme és una de les ensopegades
més enormes que ha tingut la intel·ligència humana. I si algú troba
massa fortes aquestes paraules, l i replicarem amb aquella dita : són
fortes, però justes. I no sigui retret el cas d'homes savis que han
estat o són materialistes ; no vull discutir ni regatejar la competència d'aquests materialismes en certes branques de la ciència, es
veu, però, que hi ha estats científics que comporten una enormitat
de pobresa intel·lectual en altres ordres del pensament. Mireu els
graus talents de la Filosofia ; no en trobareu cap de materialista. 1
no oblideu que la qüestió del materialisme, és essencialment filosòfica.
No és, doncs, estrany el poc èxit del materialisme en l'acceptació
humana. La humanitat, com a tal, el rebutja constantment. Parlo del materialisme teòric, del pensament de l'home sobre l'existència de l'ànima espiritual, car, en l'ordre pràctic, la gestió de l'home
sobre la terra, es ressent més aviat d'un tristíssim materialisme.
En l'ordre teòric, però, és evident que la humanitat ha resolt el
gran problema psicològic en sentit francament espiritualista. Ho
prova a ultrança una senzilla apel·lació al sentiment religiós de l'home. Avui, com en temps de Plutarc, són indiscutiblement vertaderes les famoses paraules d'aquest contra un epicuri, ço és, que no
hi ha cap poble sense religió, i no hi ha cap religió sense l'afirmació
implícita o explícita del món dels esperits. Pot haver-hi sistemes
religiosos en els quals el concepte d'un ésser espiritual no sia prou
clar i prou depurat; en tots, però, es troba com a dogma fonamental, l'existència d'un principi superior al cos i més subtil que ell, H
qual no fineix amb la mort corporal.
Cal, però, confessar que no han mai mancat homes de prou solvència intel·lectual que responen als interrogants del gran problema
psicològic amb paraules escèptiques, o bé es pronuncien francament
pel materialisme. Avui mateix, que el materialisme està en deca-
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dència i el descrèdit, encara es senten a la nostra terra algunes veus
competents (prescindeixo de les petulants, que són la major part)
en certes branques de la ciència, que gosen a afirmar que l'home no
és res més que allò que hi troba el bisturí i l'anàlisi químic. A què
obeeix aquesta actitud, que no dubto a qualificar d'aberració mental?
Dins l'ideari filosòfic del Cristianisme, això té una explicació ben
òbvia i ben clara. E l dia que el pecat original trencà l'harmonia
humana, consistent a la justa i espontània subjecció del cos a l'ànima, es produí aquella guerra interior que tots sentim, en la qual els
dos principis, esperit i matèria, es disputen el predomini de l'home.
I cal confessar que l'avantatge està de part de la matèria. L'esperit, dins de l'home, és com presoner de la matèria. Els sentits corporals reben directament llurs impressions de la realitat exterior,
l'esperit no pot rebre-les més que pel través de la matèria, la qual
obra com una sordina, afeblint-les. Per això, les impressions materials són més fortes i més vives que les de l'esperit, i per això
mateix, en l'actuació humana predomina en proporcions enormes
l'orientació vers la matèria. É s aquell materialisme pràctic del qual
abans hem fet menció. No cal ponderar-lo ni fer-ne comentaris ;
tothom el concedirà a bastament.
Però no en té prou la matèria, de la senyoria pràctica de l'home,
li agrada de teoritzar. Vol posar les seves arrels en el camp de !a
Filosofia, i és molt natural. A les primeries de son esclavatge,
l'esperit encara té consciència clara de la seva superioritat, i no
renuncia a l'esperança d'exercir-la. Sovint s'adóna de la pròpia
degradació i en protesta gallardament i alguna volta fins reïx, fent
un esforç, a fer sentir la seva autoritat ; però passen els dies, i l'esforç continuat l i produeix una lassitud creixent (massa que ho sentim, encara que no ho digués la filosofia cristiana), va habituant-se a
la vida d'esclau i va acceptant-la fins a la renúncia tàcita de l'hegemonia que l i pertany. I , quan es troba amb la pròpia consciència
que l'acusa inexorable, no l i resta lògicament més que una actitud
per a justificar-se : el materialisme teòric. L'esperit, o no existeix
o és evidentment superior a la matèria. Qui vol justificar la supeditació de l'esperit a la matèria, no té més remei que negar l'esperit.
És el cas tan antic i tan nou, en l'ordre patriòtic, del traïdor que
accepta el jou de la dominació estrangera i se n'aprofita. Una força
psicològica el mena fatalment a la negació dels drets i fins de la
mateixa existència de la pàtria pròpia. Qui traeix sa mare, no pot
justificar-se més que negant-li la maternitat.
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iQuan l'esperit ha arribat a aquest grau d'objecció de negar-se
ell mateix, ja no té remei la seva causa. Amb l'aniquilació pràctica
i teòrica de son rival únic, la matèria adquireix una prepotència imperturbable. Ja no és solament la pròpia força qui l i assegura el
domini, és també la renúncia expressa i definitiva de l'adversari a
la reclamació dels drets. La història del materialisme antic i modern, confirma aquestes apreciacions de la Filosofia cristiana.
Balmes, ha escrit, sobre la civilització pagana, pàgines immortals amarades de Filosofia cristiana i de seny català. E l paganisme
fou, en l'ordre social, com en l'ordre religiós, la glorificació de la
matèria. La força i la matèria són (com en el famós llibre de
Buchner) els únics factors de la civilització pagana, i els únics ideals
personificats en les variadíssimes divinitats del paganisme. Aquest
estat social i religiós, obeint conscient o inconscient a la llei psicològica suara estatuïda .engendrà la Filosofia materialista de més
anomenada i de més transcendència històrica : l'epicureisme, nat entre
la mollesa d'Atenes i tan ben aclimatat a la corrompuda metròpoli
de l'Imperi romà. L'enfonsada materialista del pensament pagà
fou tan profunda, que no hi havia ni la possibilitat moral d'una elevació espiritualista. L'estoïcisme, que alguns consideren com l'antítesi de l'epicuarisme, resta molt lluny d'ésser una reacció espiritualista franca i noble. Prescindint ara dels seus mèrits (prou discutibles) en el camp de l'ètica, fou en el de la metafísica tan materialista com l'epicureisme. Epicur i Zenó de Citium són dues figures que coincideixen no sols cronològicament, sinó també en l'ideari
psicològic. Esglaia de pensar l'ablsme vers on menava la humanitat pagana la creixent materialització dels costums socials, autoritzada i fomentada per l'epicureisme imperant en les esferes de la
Filosofia. I fou llavors que la Providència divina ordenà una intervenció sobrehumana en la persona de Jesucrist, la més alta representació teòrica i pràctica de l'espiritualisme. t É s l'esperit qui dóna
la vida ; sense ell la matèria no aprofita gens» digué Jesús en u n |
ocasió solemne ; i tota la seva vida personal i tota la seva doctrina
no tenen altre objecte que la restauració de l'home, orientant-lo vers
els grans ideals de l'esperit.
L'eficàcia de l'espiritualisme cristià en el camp del pensament
fou tanta, que el materialisme, vençut i avergonyit, no gosà en moltes centúries, a treure la cara en públic com a teoria científica. Les
poques manifestacions de materialisme psicològic, o bé viuen extraradi de la doctrina cristiana en alguns heretges, com els albigesos,
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0 entre els filòsofs àrabs o jueus, o bé foren tan febles i minces
que sucumbiren als primers cops dels grans filòsofs espiritualistes
del Cristianisme.
A les darreries de l'Edat Mitja, es produí el fet social que la
història coneix amb el nom de Renaixement. Les tendències renaixentistes eren en part ben acceptables, sobretot en l'ordre artístic,
però no pot negar-se que amb el Renaixement s'iniciava una rej:?.ganització del món, i amb ella es renovava allò que fou l'essència
del paganisme, ço és, el culte de la matèria i el menyspreu de l'esperit. Sense l'oportuna intervenció de l'Església, orientant el Renaixement i purificant-lo, els renaixentistes de l'última etapa haurien resultat tan pagans i tan materialistes com els pulcres epicuris
de la Roma imperial. La influència cristiana impedí aquesta caiguda, i el Renaixement, el mateix en l'art que en la Filosofia, conserva l'harmonia humana, combinant l'elegància material amb l'elevació de l'esperit.
Però el Renaixement havia transcendit a altres esferes, fora del
Catolicisme, en les quals l'ideal cristià, o no existia o era degenrat
1 impotent. I en aquestes esferes, no trobant obstacles purificadors,
es produí integral, amb tots els seus defectes, pagà i materialista.
I fou precisament en aquest camp, estrany del tot o en part a la i n fluència cristiana, on brosta i s'arrela el materialisme modern, tan
radical de negacions com l'epicureisme i amb pretensions de novetat i ostentació científica. Els noms de Hobbes i Locke, dels pseudo-fi!òsofs de l'Enciclopèdia, i els més recents de Buchner, Hàckel,
i molts d'altres tan coneguts en la Filosofia moderna, justifiquen
plenament les anteriors manifestacions.
És ben notable en l'evoíució de la Filosofia materialista moderna,
que és més radical, com més allunyada de la influència cristiana.
Les primeres manifestacions són tímides, sovint contradictòries,
orientades més aviat a l'aspecte ideològic que al psicològic del gran
problema. No s'anomena materialisme, i pren el nom de sensualisme. Condillac, és un exemple ben significatiu. E l materialisme franc i brutal ve més tardà, i precisament en aquells sectors i
en aquells dies (els de la Revolució francesa) en què la guerra al Catolicisme era més brutal i més franca. «L'home màquina» de L a
Mettrie n'és una bona prova. I quan, fracassat i rebutjat generalment el radicalisme materialista, s'iniciava una restauració de
les valors de l'esperit i de la religió, el materialisme es mitiga, i suavitza ses brutals negacions amb el nom de positivistne, representat a
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França per Comte i Taine, per Stuart Mill a Anglaterra.
Avui, el materialisme està en decadència, i , potser, ia causa
principal del seu descrèdit, ultra la seva inconsistència filosòfica,
són les catastròfiques conseqüències que, tot jus iniciat, començava
a produir en l'ordre social. Són pocs, avui, els pensadors que neguin la importància dels grans ideals superiors a la matèria i als
seus interessos, per a l'estabilització de la vida social. I certament
fóra un contrasentit de negar en l'ordre filosòfic ço que és necessari
en l'ordre social.
Cal, però, no abandonar-se a un optimisme prematur i excessiu.
La reacció antimaterialista de la Filosofia moderna, no sempre està
ben orientada; i és que la raó de l'home, que tan nèciament ha
menyspreat, d'algun temps ençà, la idea redigiosa com a factor
social i científic, no s'avé tan fàcilment a retractar-se i capitular, i
cerca la solució en certs subjeclivismes, idealismes i fins espiritismes que són l'expressió de la poca confiança que inspira al pensament modern el materialisme ; no són, però, una confessió franca
d'espiritualisme. Com acabarà aquest estat de fluctuació? i Evolucionarà vers l'espiritualisme cristià, es sostindrà en el dubte o
tornarà al materialisme? Jo crec més probable la primera hipòtesi.
Ho crec pel seny ingènit de la raó de l'home, majorment quan rep
la influència més o menys directa de la Doctrina cristiana ; i ho
crec, també, perquè la realitat social es precipita, i demostra, cada
dia amb més evidència, que sense l'espiritualisme cristià, són inconsistents moltes coses necessàries a la vida de la societat. No
goso, però, a fixar la data ni procediments a la realització de la meva
esperança. Solament faig aquesta observació final : l'existència de
l'ànima espiritual i immortal, exigeix l'existència d'un Déu causa
i fi de l'ànima. Sense Déu, el nostre esperit no té raó d'ésser, ni
inicial ni final. Això equival a dir que la religió és indispensable
a tot sistema espiritualista. D'altra banda, ningú no pot creure
possible a la nostra terra, per ara i tant, cap religió positiva fora de
la cristiana catòlica. Així, doncs, podem afirmar que el pensament
filosòfic de Catalunya, si ha d'ésser espiritualista, serà religiós, serà
cristià. Qualsevol sistema de filosofia laica amb pretensions d'espiritualisme, porta el fracàs en ses entranyes. L'esdevenidor de la
Filosofia catalana s'haurà de resoldre entre aquests dos termes ineludibles : o Cristianisme o materialisme.
JOAN B. MANYÀ, Pvre.
Canonge Magistral de Tortosa

La poesia religiosa a Itàlia

En un país de fe i de tradició espiritual pintoresca, la poesia
religiosa és la més natural, i àdhuc la més incoercible expressió.
Quina religió és capaç d'inspirar el cant com el Catolicisme que
tant uneix l'home amb Déu i és tan esplèndid amb la seva litúrgia
com en la seva monumentalitat arquitectònica? E l segle dinovè,
especialment en la seva segona meitat, no ha estat per Itàlia un
segle d'ampla afirmació catòlica i de triomf apologètic.
Ultra el sorgir d'escoles negatives, la difusió de les doctrines de
Darwin i d'Spencer, la voga del boirós idealisme germànic, la propagació del socialisme i del materialisme històric — factors i elements comuns a gran part d'Europa, — la Itàlia ha sofert sovint
una política contrària a les directives de l'Església que culminà
l'any 1870 amb l'ocupació de Roma, i el sectarisme anticlerical envaint tot poder i ensenyorint-se sobre tot de l'escola que és l'òrgan
principal de formació d'un poble.
Tot amb tot, les mateixes contrarietats i les lluites abranden
més les passions i fan percebre més profundament la necessitat de
la defensa.
Per això no ha de produir massa meravella el fet que no sempre
els segles més creients hagin estat els segles millor poetitzants : ans,
moltes vegades, el cant és enjorança o glatir acorat, o ardor de defensa, o ímpetu de propaganda.
I es pot dir que a Itàlia, si exceptuem el segle tretzè — bressol
de la nostra literatura, com del nostre art, que assenyala amb
Dante i el Petrarca el geni irrompent de la nostra nissaga — i la
segona meitat del segle setzè que saluda la Jerusalem alliberada del
Tassó, el segle dinovè rumbeja una primacia en poesia religiosa.
No hi ha hagut poeta, jacobí o eclèctic o profà, que no hagi cremat alguns grans d'encens a la Divinitat o a Maria. Àdhuc el
blasfem Carducci i el palitzant d'Annunzio.
Quina religió del món presenta personatges poètics com la
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Verge Mare, el Redemptor, el Pobrissó d'Assís? I el temple catòlic, síntesi de totes les arts, de l'arquitectura a l'escultura,
de la pintura a la música, no és fet tal vegada per a totes les meravelles i les exaltacions de l'ànima? Fresca encara la seva conversió,
Alessandro Manzoni—el més poderós geni literat d'Itàlia després
de l'Alighieri—va composar del 1815 al 1822 els cinc famosos Inni
Sacri : la Resurrecció, el nom de Maria, el Nadal, la Passió i el
més admirable de tots, la Pentecostes, obra mestra per embranzida
lírica i sublimitat de conceptes i d'imatges, especialment en la inicial
celebració de l'Església i en la final pregrària a l'Etern Esperit, de
la poesia religiosa universal. Qui pogué després emular el poeta'
lombard? Manzoni, com Dante, és un geni inimitable. Però tanmateix el seu exemple autoritzat ajudà en gran manera enfervorint
els esperits i demostrant l'eficàcia de la inspiració cristiana en la
literatura poètica.
Més tard, un insigne dàlmata i ardent patriota italià, Niccolò
Tommaseo, filòleg, crític i polític (1802-1874), que fou un dels caps
del Govern provisional de Venècia i Ministre d'Instrucció Pública
l'any 1848, escriví, entre altres, poesies palpitants de fe. Notables
particularment per la brevetat conceptuosa, algunes vegades composicions d'una sola quarteta, fixen una idea, una impressió, una
contemplació: entrellucs fugitius empresonats, llampecs rutilants,
imatges grandioses tretes sovint de la Bíblia, crits de l'ànima commosa.
Giacomo Zanella, vicentí, sacerdot i professor universitari (18201888), va sentir en la seva profunda i delicada consciència tota la
tristesa de les noves teories que en nom de la ciència cercaven arravatar la fe i emmetzinaven ensems l'enteniment i el cor. Sensibilíssim als afectes de família, canta l'amor materna il·luminada de fe
ingènua i íntegra, única font de reconfort i de dolçor, i entona
himnes a les harmonies de la religió amb la veritable ciència, raigs
de Déu una i altra.
E l l és el poeta del conhort cristià, força millor que el seu deixeble, també vicentí, Antonio Fogazzaro (1842-1911), afectat de modernisme, el qual és onejant en la forma, fuig de les formes tradicionals i és una mica profà—excessivament romàntic sentimental—
en els seus cants sagrats alguna vegada agoserats i d'aire
orientalesc.
Una dona de gran mèrit Alinda Bonacci Brunamonti, perugina,
morta l'any 1903 (era nada l'any 1842) en «Canti» i en «Nuovi
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Canti» entona himnes, amb orgull de estirp i de nació, a les grandeses catòliques.
Però, recordats apenes aquests senyors de la fama poètica,
aquests conreadors d'Euterpe del passat segle, el meu intent és de
conferir extensament sobre aquells entre els poetes religiosos que
s'escauen en aquest primer quart del nostre segle, per tantes raons
emparentat amb el precedent, però que és més religiós i que haurà
de reconstruir les valors de l'esperit i , per tant, de les creences.
Llevat de Manni, els altres lírics de qui parlaré són tots ells en
el nombre dels vivents—i espero que Déu llargament els conservi— :
algun d'ells fins pot ésser considerat encara com a jove.
E l Pare Manni pertanyia a una il·lustre família religiosa : la
Congregació fundada a Roma per Sant Josep de Calasanç que per
tal com es dedica a l'educació i instrucció de la joventut, s'anomena
Escola Pia, a la qual pertanyen avui, entre altres, homes de ciència
com el Pare Giovanozzi i el Pare Alfani. Toscà exquisit—nat a
Florència en 1844 i allí viscut i mort de poc—fou admirat de crítics
com Cantú, Bonghi, de Sanctis, i encara més significativament del
mateix Giosuè Carducci, aquell que, falaçment i antipàtica, havia
escrit que «femmine e preti-non son poeti» (dones i capellants no són
poetes) i no obstan l i sabia de memòria moltíssims versos i sovint
els repetia. Poeta de sentit literari exquisit i de gust clàssic, la simetria, el número, són els seus dons particulars. Vari i complex,
versàtil i copiós, ingenu i madur, canta la natura i la pàtria, la fe
i el progrés, i podria sobre tots anomenar-se el poeta de la Història,
que ell, enyorívolament corprès del passat, judica a la llum de la
veritat eterna : és per això que, per haver-se complagut a renovar
itàlicament els metres de la poesi allatina, mereixeria ésser apel·lat
el Carducci cristià. En les Rime nuove canta així a la Verge :
O rosa che celi il mistero
sovrano del senno divin,
0 stella che ride al sentiero
umano nel cheto mattin.
Tu sei la pietosa che frange
1 duri consigli lassü ;
Tu sei la sorella che piange
con noi doloranti quaggiu (1).
(1) Oh resa que veles el misteri—sobirü del si dUinal—oh estel que riu a la senda—
liumana del quiet mati.—Tú ets la piadosa que trenca—els durs designis allà dalt—Tu ets
la germana que plora—amb nosaltres adolorits ací baix.
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I en altre lloc, en 1' oda Ad una signora per un dono, deplora
amb cordial neguit els temps nous malauradament oblidadissos, tristos i maleïts pel pecat de descreença, follia d'orgull,
Cacciammo dai verzieri
de' nuovi cimiteri
la sacra eternità<
cacciammo da le porte
delle città risorte
amore e fedeltà.
Noi, senza l'arte il vero
cerchiamo, e del mistero
facciam piü denso i l vel;
e su noi coma tetro
coperchio di ferètro
incombe oscuro i l ciel.
Cosi verso i l lontano
porto i l naviglio umano
veleggia in vista altier;
ma nella corsa audace
sotto la vela in pace
non canta i l timonier (i).
La Musa del vell Vates és altre cop confiada i esperançada. Així
girant-se envers els joves, formula vots generosos en el tCanto delia
guerra sacra*.
0 sole che tempri segreto alia terra
1 giorni promessi di felicità,
e forse risplendi sull'ultima guerra
fatale chei nati d'un grembo disfà,
noi qui ti preghiamo: tu luce alle fronti,
tu fiamma ne'cori del fido drappel,
finchc dalla valle sí come sui monti
ti vegga e adorando t'invochi Israel.
Coraggio! e nessuno ci dica che è tardi,
che è tutta ruina la santa città :
noi giovani all'ombra dei vecchi stendardi
invano i l Signore chiamati non ha (2).
(1) Foragitem de les tanques—dels nois cementiris—la sagrada eternitat—foragitem de
les porte»—de les ciutats ressorgides—amor i fidelitat:—Nosaltres cerquem la veritat—«ense
l'art i del misteri—tornem més dens el Tel;—i damunt nostre com a negre cobertor de
fèretre—s'afeixuga obscur el cel.—Així envers el port—UunyA, el navili humà—velcja als
ulls ufà—però en son córrer audaciós—sota la vela en pau—no canta el timoner.
(2) Oh sol que temperes, secret, a la terra—ela dies promesos de felicitat— i que Uuns
tal volta a l'última guerra—fatal qui el» nascut» d'un mateix si desfi—aquí et preguem
nosaltres; lluu damunt els front»—flameja en el» cors de la fidel bandera—fins que des
de la vall al cim de les muntanyes—et vegi i , adorant-te, t'invoqui Israel.—Coratge I i
ningú no ens digui que í» tard,—que é» tota ruïna la santa ciutat—a nosaltres, jove», a
l'ombra dels vell» estandarts—endebades el Senyor no ens ha cridat.
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Cantor de la solemnitat de la fe i de la majestat dels records,
capaç d'altes figuracions planyívoles i de representacions dramàtiques, mereix ésser conegut aquí també a través d'algun fragment del
seu Savanarola. E l l , caràcter sencer i auster, amant de la llibertat,
forjat a l'antiga, veu clamant contra els mals costums, no podia deixar
de sentir admiració pel gran dominicà de la mateixa Florència (1498).
E l valent predicador, adversari poderós i acusador públic
percotea con suono
di procella peccati e peccator,
sí che tremando a Dio chieder perdono
con lui parea Santa Mfaria del Fior.
Echeggia ancor, come di nubi in guerra,
ivi la voce, sua, quando tonò :
—Firenze, dice Iddio: sovra la terra
io l'acque del diluvio ecco addurrò.—
Drizzarsi i crini in sulla testa bionda
Pico delia Mirandola sentí
quel giorno; come se lo urgesse l'onda
biblica, i l popolo denso abbrividí
e diè un gemito; e poi surse e simlle
a tempestoso vento aquilonar
sopra la fuga del tiranno vile
corse gl'idoli immondi a rovesciar,
gl'idoli belli di che piü godea
contaminat© ogni piü cuito suol,
falta minor la cristiana idea
in faccia al riapparso argivo sol.
Corse e dinanzi a lui bello e tiemendo,
siccome un dio, nell'armi delia fè,
tacque a un tratto la grande orgia; piangendo
s'inginocchiò Firenze a Cristo re.
Oh! come rise piü che mai sincero
sopra la bella penitente i l Ciel,
quand'ella, ancor nella sinistra Omero,
si tolse nella man destra i l Vangelo,
e del congiunto lume accese quelli
divini estri dei suoi, chiedendo a te
le pie madonne, o Sandro Botticelli,
chiedendo a Michelangelo i l Mosè!
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Era i l battesmo qucllo dell'umano
rinascitnento nel suo puro fior ;
Fiorenza il fior, San Marco era i l Giordano,
fra Girolano il gran battezzator. ( i )
Tota la lírica del Manni s'imposa per una espècie d'arquitectura
general que domina i coordina tots els relleus particulars.
I no s'afrevolí la vena del nostre teatre en els darrers anys de
la seva vida. E l seu últim recull de versos (editat també per Le
Monnier, Florència) testimonia una vivacitat intacta d'imaginació
i d'elaboració. Som al 1917, és a dir, quasi a la fi de la guerra
italiana i europea i àdhuc mundial : abunden per això en aquestes
pàgines les representacions i les consideracions pietoses d'aquell esdeveniment terrible. Es cosa estranya, diguem-ho de passada, que
una història tan vasta, que commogué tan íntimament tots els pobles, no solament no hagi tingut el seu poeta (no dic el seu Homer
o el seu Tassó...), pero ni hagi suscitat cap obra mestra de poesia.
Cito versos de l'oda Per un rilratto :
Tu sai ; da che si chiusero
del vuoto Eden la porte
e cavalcò la morte
dietro ai primi due profughi
che avean come si legge ;
rotta non so qual legge
0 forse dalT impervia
notte quando all' appello
dell' angiolo piü bello
1 cieli rebellarono
e vinto ei ne discese
ma libero alle offese ;
(i) ...percudia amb so—de tempesta pecats i pecadors—talment que, trement, demanar
perdó a Diu—amb ell semblava Sunta Maria del Fior • H-itlé-ia de Plorència)—Ressona
encara com de núvols en Uuita—allà la seva veu quan retrunyi : Floríncia, diu Déu, sobre
la terra—io les aigües del diluvi portar*.—Eriçar-se els cabells sobre la 'esta rossa-Pico
dc la Mirandola senil—aquell j o r n ; com si l'empenyis l'ona—bíblica, el poble atapeït
s'csborrA— i féu un gemec, i après sorgí i semblant—al tempestuós vent d'Aqtiiló—rera la
fuga del v i l tirà—corregué a trabucar els ídols immunds—els ídols bells, de què taés es
líojaven—contaminats tots els més cultes països—amb minvament de la idea cristiana—de
faç al sol argiu reaparegut.—Corrcgué davant d'elli bell i temible—tal com un déu, amb
les armes de la fe—callA d'un cop la gran orgia, plorant—s'agenollà Korfrnlía da\ant cl
Crist Rei—Oh, com somrigué més sincer que mai—sobre la bella penitent cl cel—quan ella,
en la mà esquerra encara Homer,—prengué amb la dreta l'Etangeli—i amb la conjunta
llum encengué aquells—estrès divins dels seus, demanant a tu—les pies madones, oh Sandro
Uotticelli—dmanant • Miqnel Àngel el Moisès.—
Això era el baptisme de l'humA—renaixement en la seva pura
Sant Marco era el Jordà,—fra Girolamo el gran batejador
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è questo il fatto : ascendere,
stirpe di regi in bando,
piangendo, sanguinando,
che al fine delia via
il cor sente e disia.
Confida alia battaglia
soli non siam ne inermi:
sta co' celesti schermi
nelle trincee delí' anima,
Iddio sta se tu vuoi.
Addorto in una fulgida
visïon, sorridendo
al carnefice orrendo,
agonizzava i l martire;
sorridendo alia morte
procombe ancora i l forte.
Credi; né mai l'indomita
violenza del mostro
che fa del sangue nostro
rosso i l fiume dei secoli
mai t'induca a sostare
pensoso e a domandare
il perché del malefico
imperio. Dell' errore
onde nacque il dolore
è pena anche i l procedere
per l'acerbo sentiero
nell' ombra del mistero.
Sciogli, amico, la fragile
barca con fede nueva ;
la necessària prova
vinci; dopo i l calvario,
nel conquistato porto,
triomferai rissorto ( i ) .
(i) T u ho saps; des que es tancaren—del buíd Edem les portes—i cavalcà la mort—
darrera els dos primers fugitius—que havien, com hom llegeix—romput no sé quina l l e i ;
o potser des de la impèrvia—nit en què a la crida—de l'àngel més bell—els cels es
rebel·laren—i ell vençut en davallà—però lliure per ofendre
aquest és el fat: ascendir—estirp de reis bandejada—plorant, sanglotant—a reposada dma—
Que a la fi de la via—cl cor sent i desitja—
Confia en la batalla—no som sols n i inermes—amb els estols celestes—en les trinxeres
de l'ànima—s'està Déu, si tu vols.
Absort en una fúlgida—visió, somrient—a l'horrible butxí-agonitzava el m à r t i r ; somrient a la mort—s'ajup encara el fort.
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Bellísima és també l'oda Suor Teresa on celebra la famosa Santa
castellana reformadora de les carmelites. Heus-en aquí un bell
fragment :
Sull' alta casa vinti ulularono
gli avversi geni, s'attese spirito
lieto, la genitrice
da tempo in Dio felice,
quando piu bella nel vel di lacrime,
dalle paterne braccia sciogliendosi,
ella seguí l'invito
del celeste marito ;
e nuziale suo dono un fascio
di mirra, un'enna croce fu talamo
i claustri in ferree tempre
cantarono: per sempre. (1).
GUGUELMO DELLÀ ROCCA
(Seguirà.)

erugues, i mai la indòmita—violència del monstre—que fa de la sang nostra—\cnnell
el r i u dels segles—mai no t'indueixi a dubtar—pensiu i a preguntar
el perquè del malèfic—imperi. De l'error—de qui nasqué la dolor—és el càstig fins el
caminar—per l'acerba sendera—en l'ombra del misteri.
Amic, vara la fràgil—barca amb fe novella;—la necessària prova—venç; després del
calvari—en el conquerit port—triomfaràs ressorgit.
(1) Damunt l'alta casa vençuts udolaren—els genis adversos;—s'esperà, esperit—alegre,
la mare—temps ha feliç en Déu.
fins que més bella en vel de llàgrimes—dels braços paterns dcseixint-se—ella segui la
invitació—del celestial espòs;
el seu do nupcial un manat—de mirra, una aspra creu fou tàlem—els claustres d<
fèrries reixes—cantaren : per sempre.

ENSENYAMENTS
BÍBLICS I E C L E S I À S T I C S

Sagrada Escriptura
SERMÓ DE L A MUNTANYA
í Continuació)
SI. Matea, cap. VI

Guardeu-vos de fer les vostres bones obres als ulls dels homes
per tal d'ésser vistos d'ells, puix llavors no haureu recompensa del
vostre Pare qui és en el cel ( i ) . / Quan facis, doncs, caritat, no
toquis la trompeta davant teu, com fan els hipòcrites en les sinagogues i en els carrers, per tal d'ésser lloats dels homes (2). En
veritat us dic : Ja han rebut llur recompensa (3). / Per contra, en
fer tu caritat, ignori la teva esquerra el que fa la teva dreta (4),
talment que sigui en secret la teva almoina ; i el teu Pare qui penetra el secret te'n donarà la paga. / I quan pregueu, no sigueu com
els hipòcrites que aimen pregar a peu dret en les sinagogues i en
els cantons de les places, a fi d'ésser vistos dels homes. En veritat
us dic : Ja han rebut llur recompensa. / Per contra, tu, quan preguis,
entra en la teva cambra i , tancada la porta, prega al teu Pare en
secret; i el teu Pare qui penetra el secret te'n donarà la paga. / 1
pregant, no digueu moltes paraules, com els gentils, que per l'abun(1) No és aquí condemnat cl bon exemple, sinó la intenció de vanaglòria qne infectava
le» obres deia fariseus. No és tant la bona obra exterior com la puresa d'intenció amb qoé
(* feta co que D i u recompensa.
(J) En aquest ïerset i aeeflents, al-lud·ix el Senyor a costnms vanitosos dels fariseus,
mestres en hipocresia.
(3) La glòria vana que es rep dels homcí ts l'única recompensa que mereix la bona
obra feta per aquest fi.
(4) Bella hipèrbole per a significar el secret amb què hem de callar les nostres almoines.
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dor de llurs paraules es pensen que seran escoltats ( i ) . / No us hi
vulgueu, doncs, assemblar, car el vostre Pare sap prou, abans que
li ho demaneu, de què passeu fretura. / É s així, doncs, com pregareu : Pare nostre qui sou en el cel, sia santificat el vostre Nom,/
pervingui el vostre regne, faci's la vostra voluntat, com en el cel,
així en la terra. / E l nostre pa de cada dia, doneu-nos-lo avui / i
perdoneu-nos els nostres deutes, així com nosaltres perdonem els
nostres deutors, / i no ens induïu en temptació, ans deslliureu-nos
de mal, Amén (2). / Car si perdoneu als homes llurs mancaments,
també el vostre Pare celestial us perdonarà les vostres culpes. / Però
si no perdonçu els altres, tampoc el vostre Pare no us perdonarà els
vostres pecats (3). / I quan dejuneu, no féu el posat trist, com els
hipòcrites, que es desparencen el rostre per aparèixer dejunants davant
dels homes. En veritat us dic : Ja han rebut llur recompensa. /
Per contra, tu, quan dejunes, ungeix el teu cap i renta la teva
cara (4) / a fi de no aparèixer dejunant davant dels homes, sinó davant del teu Pare qui és present en el secret, i el teu Pare qui penetra el secret te'n donarà la paga. / No aplegueu tresors en la terra,
on el rovell i les arnes roseguen, on els lladres excaven i furten. /
Ans aplegueu tresors en el cel, on ni el rovell ni les arnes no roseguen on els lladres no excaven ni furten. / Perquè allí on és el teu
tresor, allí és el teu cor (5). / Llanterna del teu cos és el teu u l l . Si
el teu ull és sà, tot el teu cos serà resplendent. / Però si el teu ull
és dolent, tot el teu cos serà tenebrós. Doncs, si la llum que hi ha
en tu és tenebra, les mateixes tenebres, com seran? (6) / Ningú
(i) Al-Iusió a Ics llargues, complicades i fastuoses
s'havien de repetir sense deixar-6e cap paraula

pregàries dels rilus gentilicis, que

(1) HI Pare nostre í s l'oració típica del Cristianisme, per tal com fou formulada pel
mateix Jesucrist quan ens volgué ensenyar a pregar bé, en contraposició a les oracions
dels gentils. En ell es troben formulades amb meravellosa brevetat totes les necessitats
espirituals i corporals de l'home. Vegeu la magnifica exposició que n'ha fet c l P. Miquel,
d'Bsplugues O. M . C. en els quatre volums adés publicats sota el títol E i Pare Nostre.
(3) h& generositat en perdonar els enemics és condició precisa per ésser perdonat de
Déu. Qui no perdona es condemna.
UI Les obres de mortificació no sols han de callar-^e, sinó que fins han de dissimular-se.
No h i ha pitjor orgull que el de voler lloances per les nostres virtuts.
(5) Unies béns veritables són els eterns, perquè són els únics segurs per sempre. Tot
el que s'ha de perdre—i la mort és el lladre que ho roba tot, cl verm que tot ho
roiega—és indigne del nostre afecte. Posar-hi el cor és exposar-se a l'enrunament absolut
de tota la nostra felicitat.
(6) L'ull és aquí símbol de la intenció amb què fem Ics obres. Ella els
fesomia moral, aixi com l ' u l l és el que dóna expressió i vida al rostre. Si l ' u l l és
ol rostre humà és mancat de tota expressió. Si la intenció amb què obrem és
nable, les obres que n'haurien de rebre direcció envers Déu resten abominables
ulls.

dóna la
tenebrós,
condemals seus

SERMÓ D E L A M U N T A N Y A

149

no pot servir a dos senyors ; perquè o bé odiarà l'un, i amarà l'altre,
o bé acatarà l'un i menysprearà l'altre. No podeu servir a Déu i
al diner (1). / És per això que us dic : No us angunieu per la
vostra vida : què heu de menjar; ni pel vostre cos ; de què us heu
de vestir. No és i'ànima més que el menjar i el cos més que la vestidura? (2) / Mireu els ocells del cel que no sembren, ni cullen, n i
amunteguen en graners, i els vostre Pare celestial els apeixa. No
sou vosaltres molt més que ells? / Qui de vosaltres podria afegir,
encaboriant-s'hi, un colze a la seva estatura? {3) / I del vestit,
per què en passeu ànsia? Repareu els lliris del camp com creixen :
ells no treballen, ni filen. / I tanmateix, jo us dic que ni .Salomó en
tota la seva glòria no anava abillat com un d'ells. / Doncs si l'herba que avui és i demà la tiren al forn. Déu la vesteix així, quant
més a vosaltres, homes de fe migrada ? / No us neguitegeu, doncs,
dient : Què menjarem, ni què beurem, ni amb què ens cobrirem? '
Car de tot això són els gentils que se'n preocupen. E l vostre Pare
sap prou bé que heu de meneste*- totes aquestes coses. / Cerqueu,
doncs, primerament el regne de Déu i la seva justícia, i totes aquestes coses us seran donades d'escreix (4) / No us inquieteu, doncs,
pel dia de demà, car el dia de demà tindrà compte d'ell mateix.
Basta el seu neguit a cada dia (5.)

(1) fisscr servidor del diner \ o l Jir suptditar-li tota la nostra vida, edm si ell fos
el nostre 5 i la nostra felicitat. Qui això faci, no pot servir a Déu qui vol el nostre
cor desafectat de les coses terrencs, substància de les quals ta la riquesa.
(2) Gran lliçó de la confiança filial en Déu, que Jcsucrist exposa amb belllssimes comparacions en els següents versets. Qui té en Déu una fe vivo reposa confiat en la seva
Providència amorosa i sense deixar de treballar creu que és de Déu que davalla, sense
fallcnca possible, el fruit del treball. Els Sants ens donen exemple d'aquesta simplicitat i
indestructible alegria d'esperit.
(3) Tan impossible com afegir un colze a la pròpia estatura és aconseguir els miii.innecessaris a la vida per les soles forces de la nostra naturalesa.
U) Qui observa els dictats de la justícia rep de Déu les coses necessàries com una
resultància de la seva bona conducta.
(5) És, doncs, immoral, per tal com enclou una desconfiança en Déu, voler amuntegar
riqueses amb l'exelusiu objecte d'ossegurar la satisfacció de les necessitats per tota la
>ida. Cada dia comporta el seu neguit, ço és, les seves necessitats i llur satisfacció, a la
qual Déu no manca.

Sants Pares i Doctors
ELS CRIDATS I ELS ESCOLLITS O
Sani QreKorl, Papa

Molts s&n els cridats, perd pocs els escollits (2) ; perquè molts
són els qui ingressen dins la fe, però pocs els qui arriben al regne
celest.
Ara mateix : quants som els qui ens trobem aplegats celebrant
la festivitat del dia d'avui! Cert, omplim l'església de gom a gom!
Però, qui sap els pocs que seran comptats en el ramat dels escollits
de Déu ? Veieu ; tothom confessa el Crist amb el seu d i r ; però
no tothom el confessa amb el seu viure. Molts segueixen a Déu
de paraula ; però, de fet, en fugen. Ara veig per què diu Sant
Pau que fan professió de conèixer Déu, i el reneguen amb llurs
actes (3). Ara veig per què diu Sant Jaume que la fe sense les
obres és morta (4). Ara veig per què diu Nostre Senyor per boca
del Salmista : Jo he publicat i he parlat; llur multitud és sense
nombre (5). És que, a la veu de Nostre Senyor, la multitud deis
fidels esdevé innombrable : i és que sempre, fins aquells qui no
pertanyen al nombre dels escollits, tots ingressen dins la fe. A n ,
prou viuen ells units per la fe amb els fidels ; però dia vindrà, que,
a causa de llur vida rèproba, no seran mereixedors d'ésser comptats
entre l'estol dels fidels.
L a pleta de la Santa Església sopluja igual els cabrits que les
ovelles ; emperò — testimoni l'Evangeli — quan vindrà el Jutge farà
partió entre bons i dolects, així com un pastor destria les ovelles
dels cabrits. Els qui ara segueixen els dalits de la seva carn,
llavors no podran ésser comptats en el ramat de les ovelles. Llavors, el Jutge destriarà de l'estol dels humils els qui ara rumbegen
corns de supèrbia. E l regne dels cels, no el poden abastar els qui,
posada la fe en el cel, adalerats glateixen terra.

• ••
( i l De I * XIX Homilia sobre els ETanseli*. dita al poble en la Basílica
Llorenç, màrtir, el diumenge de Scptuagísima.
,
(j) St. Mat. » . 16.
O) T i l . 1. 16.
(4) St. Jaume, ] , jo, j 6 .
U) Psalm. j ) , 6.
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I , d'aquests tals, en veiem molts dintre l'Església, germans caríssims ; però ni els heu d'imitar, ni n'heu de desesperar. Perquè,
avui, per avui, prou veiem el què som! però, qui sap, demà, el què
serem cadascú de nosaltres ? Sovint s'escau que, el que veiem venir
darrera nostre, tot d'una ens passa al davant en el ben obrar; i ,
si avui per avui ens pensem deixar-lo enrera, potser demà amb
prou feina el podrem seguir.
Com de fet. Mentre Sant Esteve moria per la fe, Saül guardava els vestits dels apedregadors. Doncs bé : aquell qui guardava
la roba de tants com es disposaven a apedregar, també ell va llençar
pedres per mans de tots els apedregadors : i , amb tot i això, tant
i tant va treballar en pro de l'Església Santa, que va passar al davant d'aquell mateix a qui, tot perseguint-lo, havia fet màrtir. Dues
coses, per tant, ens cal esmentar. Com que molts són els cridats
però pocs els escollits, l'una és : que ningú no presumeixi de si
mateix ; perquè, per bé que hagi estat cridat a la fe, encara no
sap si serà digne del regne etern. I l'altra és : que ningú no gosi
a desesperar del seu proïsme per molt que el vegi enllotat de vicis,
perquè ignora els tresors de la misericòrdia divina.

Una cosa, germans meus, us vull contar, ara de poc esdevinguda, per tal que, si mai us trobéssiu verament pecadors, tingueu
en més estima la misericòrdia de Déu totpoderós.
Aquest mateix any ,en un meu monestir situat a la vora mateix
de l'església dels Sants Màrtirs Joan i Pau, va venir un germà convers. Si edificant va esser-ne l'entrada, més edificant encara en
fou l'estada. Un seu germà el va seguir al claustre, però no tant
amb el cor com amb el cos ; perquè, endut de la gran aversió que
sentia a la vida i a l'hàbit de convers, vivia, cert, en el monestir,
però com a foraster ; però tot i repugnar als seus costums la vida
monacal, no podia anar-se'n del monestir, puix no sabia de què
treballar ni de què viure.
La seva depravació era ben carregosa per a tothom, si bé tots el
sofrien amb paciència per amor del seu germà. Superb i lúbric, u i
tan sols sabia que hi hagués cap altra vida pasat d'aquesta ; i encara se'n reia si algú es proposava predicar-li'n. Així és que vivia
en el monestir amb hàbits de seglar : garlaire, malestatger, infla-,
vanitós, dissipat.
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E l mes de juliol proppassat, el va ferir de mort la passa de pesta
que tots sabeu : i , arribat a l'extrem, poc se'n faltava que no lliurés
l'ànima. Mort ja de les extremitats del cos, sols l i restava un alè
de vida en el pit i en la llengua. Tots els frares hi eren presents,
demanant a Déu per a ell una fi tan bona com poguéssiu esperançar de la misericòrdia de Déu, quan, de sobte, veient ell un drac
venir per engolir-se'l, amb grans xiscles va començar a cridar,
dient :
— Veieu ; ja só damnat a morir engolit pel drac ; emperò, a
causa de la vostra presència, no em pot engolir. Per què, doncs,
m'allargueu el patir? Dexeu-li engolir-me.
Els frares tot era exhortar-lo perquè es fes ell mateix el senyal
de la creu ; però ell, esforçant-se tant com podia, això els feia de
resposta :
— Jo prou miro de senyar-me ; però no puc, car el drac m'oprimeix. L'escuma de la seva boca em mulla la cara, la seva boca
m'escanya la gola. Veieu ; m'estreny els braços, i ja em té el cap
dins la seva gola.
Mentre ell, pàl·lid, tremolenc, moribund, així parlava, els frares
varen posar-se a insistir en llurs vehements oracions, i a alleujar
amb llurs pregàries el qui es veia oprimit per la presència del drac.
De sobte alliberat, es posa a clamar a gran veu, dient :
— Gràcies a Déu : ja és fora, ja és eixit ; davant les vostres
oracions ha fugit el drac qui em tenia endogalat.
Tot seguit, fa prometença de servir a Déu i fer-se monjo; i , de
llavors ençà que passa febres i pateix de dolor. Cert que de la mort
ha estat sostret, però encara no està ben bé restituït a la vida ;
perquè tant com han estat llargues i duraderes les seves iniquitats,
ara té d'ésser llarga la seva malaltia : aquell cor sense pietat, ara
el crema, encara amb menys pietat, un foc purificador. I és que la
divina providència fa que tant com més llargs hagin estat els vicis,
més llarga encara sigui la malaltia que els consum.
Qui hauria mai cregut que fos destinat a convertir-se ? i Qui í s
capaç de sospesar tanta misericòrdia de Déu?
Veieu ; aquell mal jove, al punt de la mort, va veure el drac
mateix a qui, en vida, havia servit. I això l i va ésser concedit, no
pas per la seva perdició, sinó perquè sabés ben bé a qui havia servit ;
perquè, sabent-ho, el resistís ; i , resistint-lo, el vencés; i perquè,
veient ara a qui suara no veia, no caigui ara en les grapes de qui
suara havia estat pres.
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Quina llengua hi ha, doncs, que sigui prou per exalçar les entranyes de la divina misericòrdia? Quin cor no quedarà esbalaït de
tants tresors de pietat?
Aquests tresors de la divina pietat són els que esmentava el
Salmista quan deia : Adjutori meu, a tu salmejaré; car tu, Déu, ets
el meu acolliment; Déu meu, misericòrdia meval (1).
Veieu ; pensant en els treballs que formen com l'entrellat de la
vida humana, a Déu, l'anomena «Adjutori» ; i , com que de la present tribulació ens acull dins el repòs etern, també l'anomena «Acolliment». Emperò, considerant que ell veu i comporta els nostres
mals, tolera les nostres culpes, i no obstant per mig de la penitència
ens reserva per als premis, no va voler anomenar a Déu «misericordiós», sinó que el va anomenar «la mateixa misericòrdia», dient :
Déu meu, misericòrdia meva.
Evoquem als nostres ulls els mals que havem fet; pensem amb
quanta benignitat hem estat tolerats per Déu ; considerem com són
les entranyes de la seva pietat, que, no sols perdona les culpes,
sinó que, àdhuc després de la culpa, encara promet un regne celest
als penedits. I , amb tot l'alè del nosrte cor, diguem tots i cadascú de nosaltres : Déu meu, misericòrdia meva ; qui vius i regnes,
trinitat en unitat i unitat en trinitat, per infinits segles de segles.
Amén.
Trad. d'ALFONS R A M Í R E Z MORAGAS, prev.

Escriptors piadosos
IMPORTÀNCIA TRANSCENDENTAL DE L A CASTEDAT
D r . Torms I Bages
(De la Pastoral •Culte de la Carn.)

Durant el curs de sa vida l'home cerca el repòs i el consol de son
esperit, cerca son Déu a les palpentes, com diu Sant Pau (2) ; i uns
el troben en les altures del cor i de l'enteniment, i altres que no
saben enlairar-se, flacs de voluntat, s'enlloten en la matèria, i els
vans encisaments dels sentits els sedueixen ; no saben fer ús de la
llibertat, i , emperesits, no volen esforçar-se per arribar a les delícies
(1) Palm. 58, 18.
(2) Actes dels Apòstols, X V I I , 27.
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espirituals, a l'íntim consol del cor, al repòs de la vida, i s'enfanguen en el plaer sensual, i fan d'ell son déu, se l i rendeixen, i resten
esclaus ; i perduda l'energia de la vida, resten tancats dintre l'estret
cercle de la matèria, perquè la matèria, fins la immensitat de la
matèria, és sempre estreta, tenebrosa i incapaç que en ella haleni
un esperit superior.
I veient un gran nombre d'homes atordits, esclaus, bo i sense
llibertat, lligats i encallats en la fanguera de la sensualitat, amb la
seva ànima nobilíssima presonera i emmanillada, sense altres pretensions que les terrenals, que en substància no divergeixen dels
mateixos apetits animals de les bèsties brutes, volem alçar la nostra
veu per cridar a reflexió tots aquells a qui el Verb etern, qui és
la Saviesa divina, Jesús, nostre dolç Redemptor, ha posat sota la nostra direcció espiritual, perquè trenquin l'ídol de la carn, i serveixin
al Déu qui els ha creat, no per pasturar en aquesta vall del món,
sinó per fruir de la muntanya de la glòria, d'una participació de la
seva mateixa vida perfectíssima i felicíssima.
La carn s'ha fet senyora del món, i així ho diuen catòlics i incrèduls, els metges i els legistes, i la premsa, pretenent traduir l'opinió dels ciutadans, ho publica, i l'experiència ho manifesta ; i n'hi
ha prou amb passejar-se per alguna de les grans ciutats, i sobre tot
per la nostra Barcelona, per veure'n l'espectacle, puix la carn es
passeja triomfalment pels carrers i places, domina, i fins la gent
honesta l i paga vassallatge, i àdhuc hi ha qui voldria fer de la ciència i de la indústria i de la moda servidores seves ; no volen veure
res més alt que ella, i les belles arts i la literatura, en bona part,
s'han convertit en una alcavoteria de la carn, com allà en les decadències gregues i romanes.
É s cert que tota la raó d'ésser del Cristianisme consisteix en
l'ennobliment de la carn, que el Verb etern la dignificà de tal manera que l'ha sentada a la dreta de Déu Pare Totpoderós ; que la
nostra carn és la més excelsa de les criatures materials, que la Redempció humana s'ha operat per ministeri d'ella ; i que la vida sobrenatural del cristià es manté servint-li d'aliment espiritual la carn
sagramentada del F i l l de Déu ; de manera que per mig de la carn
ens unim amb l'Esperit etern, qui és Déu Criador, nostre Pare
celestial. Per la carn ens unim amb Déu i per la carn ens unim
al diable ; per la carn, per les obres bones practicades en la carn,
mereixem la recompensa de la glòria, i per la carn, per la corrupció
de la carn, ens fem mereixedors de l'etern càstig. Els impurs no
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posseiran el regne de la glòria (1). Aquesta és la gran qüestió del
Cristianisme, és l'essència del Cristianisme, puix tot ell es dirigeix
a eternitzar la carn, glorificant-la ; i començà el Cristianisme quan
fou divinitzada la carn del Fill de la Immaculada Verge Maria, en
prendre-la en unitat de persona el Verb etern ; i el Cristianisme
acaba, compleix la seva obra, divinitzant la nostra carn, la de tots
aquells qui, units per gràcia amb Jesucrist, es regeixen per les lleis
que el nostre Summe Legislador i Redemptor ensenyà al món, i que
han seguit aquella innombrable multitud de cristians que l'Apocalipsi ens mostra seguint l'Anyell immaculat.
Aquest és el gran miracle del Cristianisme ; la incorrupció de la
carn, l'equilibri de la castedat, la raó senyora, la raó dominadora,
la raó regint l'home, ço que és inferior subjecte a ço que és superior,
els instints i apetits, folls i desencarrilats, rectament dirigits i encaminats als nobles fins de la vida humana ; resta així el desordre
de forces que hi ha en l'home, ordenat i harmonitzat per la gràcia,
d'on resulta la bellesa del nostre llinatge ; un llinatge d'homes victoriosos, senyors de si mateixos, triomfadors i sublims, divinitzats
i dignes d'una conversa eterna amb el Senyor dels esperits.
Per això, caríssims, convé que ens fixem profundament en la
qüestió de la castedat, en la qual convergeix tota la nostra santa
religió; perquè la religió cristiana existeix per la carn humana ; per
això diem molt bé que és la nostra religió, puix sense la carn el Cristianisme no existiria, és la sublimació de carn ; i per això cada dia
al dir el Credo drets, sols ens agenollem en pronunciar aquelles paraules : t E t incarnatus est...»

Disposicions canòniques
L'ANY

SANT

El jubileu de l'Any sant és la indulgència plenària solemne, que
el Pontífex Sobirà concedeix cada vint-i-cinc anys a tots els fidels,
amb l'obligació de practicar certes obres de pietat; i dóna als confessors especial facultat per absoldre de pecats i censures reservats
i de commutar la major part dels vots.
Amb ocasió de l'Any sant, la Santa Sèu publica cinc documents
(1) I Cor-, V I , 9.
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principals. Donarem compte només del que creiem d'interès general.
La Butlla d'indicció de l'Any sant fou publicada al 29 de maig
de l'any 1924.
íEn aquesta, el Papa Pius X I fa l'elogi de les gràcies que el
jubileu reporta i d'ell s'esperen obtenir, excita els fidels a la pràctica d'obres de penitència i caritat, i recomana als fidels d'anar a
Roma per guanyar-lo.
Començà l'any sant a les primeres Vespres de Nadal del 1924,
i acabarà les primeres Vespres del Nadal del 1925.
A cada jubileu, el Pontífex sobirà es proposa obtenir unes gràcies especials ; a la Butlla s'indiquen les intencions principals que
en el present jubileu el Papa es proposa, i per les quals s'ha de
pregar particularment. Aquestes són : 1.* Afermar la pau entre
tots els pobles, i especialment la pau dels cors, més que la dels
tractats diplomàtics ; aquest és el principal desig del Sant Pare.
2.' La tornada de totes les esglésies dissidents a la unitat de l'Església Catòlica. 3.* L'ordenació dels assumptes de Palestina de
conformitat amb els sagrats drets de la Religió catòlica.
No és necessari a'.s fidels per guanyar el jubileu conèixer aquestes intencions pontíficies, basta pregar en general per les intencions,
del Romà Pontífex.
Es proposen després les altres condicions per guanyar-lo, que
són : Confessió, comunió i visitar les Basíliques de Sant Pere del
Vaticà, Sant Pau fora els murs, Sant Joan de Laterà i Santa Maria
la Major durant vint dies pels romans, i deu pels pelegrins, seguits
o altemats, naturals, ço és, de les dotze de la nit a les dotze de
l'altra nit, o bé eclesiàstics, ço és de les dotze del migdia a les
dotze de la nit de l'endemà.
El jubileu el guanyaran també els que, estant a Roma, no puguin
acabar el nombre de visites prescrit, sia per malaltia o mort o altra
legítima causa ; oi més, els de fora Roma que, havent començat el
viatge, arribats allí, no hagin pogut acabar ni solament començar
les visites manades, o bé, que per les causes adés esmentades, no
haguessin pogut arribar a Roma. A tots aquests els és suficient
la confessió i comunió.
Cal tenir en compte que en fer-se l'últim acte dels prescrits, és
necessari estar en estat de gràcia per tal de guanyar la indulgència
jubilar.
Per una Constitució Apostòlica datada a 5 de juliol de 1924, res-
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ten en suspens certes indulgències i , quant als confessors, l'ús de
determinades facultats d'absoldre. Per no creure d'interès general
aquesta segona part de la Constitució, no en tractarem aquí. Per
la mateixa raó tampoc no m'ocuparé dels altres tres documents que,
amb els dos anteriors, formen els cinc més amunt indicats referents
a l'any sant. Els interessats en conèixer-los, a més de tActa Apostolicae Sedis*, volum X V I , 1924, poden consultar «Anuario Eclesiàstico 1925» editat per la casa Subirana de Barcelona, on, ultra
la traducció dels documents, hi ha un estudi complet sobre tot el
que fa referència a l'any sant. E l P. Janfani, O. P., ha publicat
un opuscle sobre el mateix assumpte, editat per la casa Marietti, de
Torí.
Parlem, doncs, de la primera part de la Constitució Apostòlica,
o sia, la suspensió d'indulgències. Amb el fi de promoure més l'interès espiritual dels fidels per anar a Roma, resten suspeses fora
de la ciutat eterna durant l'any jubilar les indulgències co}icedides
als vius, amb algunes excepcions ; es guanyen, però les concedides
per als difunts. Més encara, les que els altres anys només valien
per als vius, enguany, durant la suspensió, poden guanyar-se per
als difunts.
S'exceptuen de la suspensió les següents indulgències a favor
dels vius : les indulgències per l'hora de la mort ; les de l'Angelus ;
les concedides a la visita de les Quaranta Hores ; les concedides als
que acompanyin el combregar als malalts o enviïn un ciri o atxa
per ésser portats per altri ; la indulgència tolies quoties concedida
als que visitin piadosament el primecd'agost la capella de la Porciúncula en el temple dels Àngels, prop d'Assís ; les indulgències que
els Cardenals, Nuncis, Arquebisbes i Bisbes acostumen a concedir
en els pontificals, donant la benedicció o en altra forma.
Per especial privilegi del Romà Pontífex, les indulgències de la
Butlla de la Creuada resten també en vigor.
JOSEP A R T I G A S , Prev.

LES IDEES I ELS FETS

Vida religiosa i moral
Roma eterna: el Papat
lAsseguera-nos als peus de Roma, amb una submissió comandada per un calfred generós : veus ací la magnificència de Déu
en la pau ; en arribar aquí, el que semblava paorós rompent dels
segles, es converteix en una mena de murmuri domèstic. Hom
troba aquí la unitat essencial de la vida multiforme : hom percep,
amb una subtilitat miraculosa, el ritme de la història.» ( i ) Entre
la barreja i les confusions i les convulsions de la vida mundana en
tots els aspectes, la Roma eterna emergeix esplendorosa i ferma,
segura damunt la paraula de Déu. E l Papa, avui com als moments més solemnials de la història, esdevé la figura culminant de
la humanitat. E l tedi del materialisme ha reconduït a un novell
abrandament de l'esperit ; per això el sentiment religiós torna a
guanyar i avançar ; i per això torna a guanyar Roma, centre de la
clara unitat religiosa indestructible i perennal ; i guanya el catolicisme, assolint el pla culminant de la vida mundial.
Mentre les esglésies «nacionals» i les sectes es debaten en un
raquitisme mesquí, volent negar i desconèixer Roma, el Papat pren
la veu de la història, i l'Església universal, ço és assaber tcatòlica», vinculada a Roma, esclata per tot arreu amb inoïda puixança.
Pobres d'esperit aquells que jaquien la religió al fons d'un
prestatge ignorat. «És il·lusionar-se puerilment o és mentir, afirmar la decadència dels cultes al nostre país. Per mil clients que
perden l'església, el temple, la sinagoga, m i l almenys els han estat
emmenats de 1914 ençà per una mena d'alta marea mental» ; diu
al Mercure de France A . Chaboseau, no suspecte de partidisme catòlic, ans calculador racionalista.
(1)

Josep Carner, a . I j l Veo de Catalunya»
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L A SOBIRANIA DB L ' E S G L É S I A :
L A L L I B E R T A T DEL SANT PARE

No podem deixar d'esmentar aquí, per bé que amplament ia
premsa diària se n'hagi ocupat, les paraules del Sant Pare, parlant
de la creació dels cardenals, els prínceps de l'Església ; i no podem
estar-nos de reproduir uns fragments cabdals de l'al·locució adreçada al Consistori darrerament celebrat a Roma. D i u el Sunime
Pontífex :
i E l qui per gosadia pretengués que el Romà Pontífex en un tan elevat i delicat assumpte i de tanta responsabilitat davant de D é u i davant
de l'Església, es deixés guiar dels desigs d'un poble, o d'un pr'ncep,
0 de les bones relacions amb un Govern, 0 per l'extensió o grandesa d'un
regne, 0 per altres motius semblants, que són més 0 7nenys humans i
terrenals, pretendria que el Papa es rebaixés en el seu deure.*

E l Papa, doncs, amb la veu ben clara de la seva absoluta i n dependència proclama la suprema sobirania de l'Església. Com
és sabut, en aquest Consistori no va nomenar cap novell cardenal ;
1 diu terminantment:
t A i x ò val per a tots els catòlics, per a totes les nacions, amb relació a toies les Seus Episcopals, fins aquelles que des d'algun temps
més o menys prolongat han vist als seus pastors enriquits amb la Sagrada Púrpura. Cap dret no prové d'aqueixes Seus de semblant f e l ;
cap obligijció ni necessitat lliga la Santa Seu. E l s Romans Pontifexs
són molt lliures en continuar com fins el present, 0 d'obrar diversament,
sense que n i n g ú per a i x ò hagi de lamentar-se el m é s m í n i m . Ells són
els únics jutges competents no solament sobre les qualitats requerides:
en els candidats al cardenalat, sinó també en el referent a l'oportunitat
de la seva promoció tenint en compte totes i cada una de les circumstàncies.»

LES ENSENYANCES D'ARA I D'ABANS

Així com ara, davant l'espectacle de retorn envers l'afirmació
espirituals de la vida i de la idea religiosa, veiem rependre el món
el sentit de Roma, bo és de considerar exemples passats de la història, no pas molt llunyans, que són una profunda ensenyança per
tothom. Vegeu de l'interessantíssim estudi de Víctor Giraud t L a
révolution française et les idées religieuses*, aparegut a la Revue
des deux mondes de París, els següents paràgrafs, en parlar de
les conseqüències religioses de la revolució francesa. Recomanem
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la lectura d'aquests paràgrafs per l'alt sentit que enclouen, per
l'actualitat que contenen i per les consideracions, exemples i aplicacions a què es presten. D i u :
«Caí descatolicitzar la França, havia dit un dia Mirabeau. C a l descristianitzar-ta, havia dit més tard Hébert. I la Revolució s'havia aplicat tant com pogué a aquesta doble operació. A quins resultats va
fer cap ?
•La descristianitzaeió fou sobretot l'obra de Chaumette i d'Hébert
i dels organitzadors del culte de la Raó. Les burles impies, les violències sacrílegues de les quals París i la província han estat, en aquest
sentit, el teatre, si han escandalitzat profundament, a penes han commogut el gros públic. A les capelles que restaven obertes hi havia més
fidels que mai. Hom experimentava la necessitat de protestar contra
aquestes grosseries saturnals del materialisme — en les quals trobava un,a
satisfacció proporcionada a les seves aspiracions acostumades només que
l'escòria del poble baix, reforçada amb qualque fanfarró d'ateisme. Per
altra banda el moviment era fictici i no responia a un sentir general de
l'opinió pública : els revolucionaris menys suspectes de moderatisme, un
Robespierre, àdhuc un Danton, li eren hostils ; la mateixa Convenció
no l uavia seguit més que a contra-cor, i per un efecte d'aquesta covardia coUectiva que és el vici secret de les assemblees deliberants. Divuit segles de cristianisme no s'aboleixen en uns dies. A despit de la
propaganda enciclopèdica, a despit àdhuc de les proscripcions i de les
execucions, França no estava per adoptar el credo del Pire Duchesne, per
abraçar la religió de la natura, per repudiar tota fe en el «sans-culotte
Jesusi. I Chaumette i Hébert pagaren amb llur cap el fracàs complet
de llur temptativa de descristianitzaeió nacional.
tMenys efímera, seguida amb més perseverància, amb l'ajut de medis
d'acció més poderosos i per més nombrosos i més qualificats personatges,
l'obra de descatolització oferia més probabilitats d'èxit. E s tractava de
bell antuvi de desunir França de Roma, i, en aquest aspecte, el jansenisme i el gaHicanisme eren uns preciosos aliats per als partidaris d'una
religió civil. De fet, condemnada i tot per la Santa Séu, la Constitució
civil era de bon principi acceptada per la meitat del baix clergat francès.
Sinó que bentost, amb la reflexió, l'experiència, i ajudant-hi la persecució, al si del mateix clergat es produïa un canvi. Generalment, els clergues constitucionals inspiren al poble una invencible desconfiança. Desconfiança massa justificada per l'actitud d'un nombre massa gran de clergues que havien jurat la Constitució. Per un Gregori, la moralitat del
qual, així com el zel, àdhuc la pietat no deixaven res a desitjar, quants
de clergues libertins o baliga-balagues es són substituïts a aquells sacerdots piadosos i d'una caritat infatigable, que eren l'honor de la vella
França, veritables ànimes evangèliques a les quals els mateixos Uiurepensadors han retut homenatge! De May, clergue parisenc, fogós autic'erical, Les Révolutions de Paris deien: tNomés que tres capellans
d'aquest tremp a cada departament, i la França serà ben aviat descatolicitzada»... I mentre capellans constitucionals d'aquesta mena sembla

ROIM

E T E R N A : E L PAPAT

161

que s'abellcixen a rebaixar-se, els altres, els refractaris a la Constitució,
que han romàs o que han tornat a entrar a França, s'imposen a l'admiració, al respecte de totes les ànimes ben nades, per llurs voluntaris
sofriments, llur heroisme, llur zel apostòlic.
•Cal llegir, a la bella Història de M. de la Gorce, l'emocionant reconte
d'aquestes vides i d'aquestes morts sacerdotals. Car la persecució religiosa s'acarnissa sobretot contra els capellans qui resten fidels a llur
vocació i a la Santa Seu. Els uns, vells indefensos o malalts, són amuntegats en cases de recloïment, portats de presó en presó, i moren pels
camins a conseqüència de mals tractes, de privacions, d'epidèmies... A
despit dels suplicis que els esperen, si són descoberts, una munió de
capellans proscrits, ací i allà, han afrontat les recerques governamentals,
les denúncies, i, sota les disfresses més fantàstiques, han reeixit, al preu
d'innúmers perills, a seguir secretament llur ministeri i a servar, entre
els fidels, la flama sagrada de la fe cristiana. Llur consagració al !>é
de les ànimes, llur ardor d'abnegació i de sacrifici, massa sovint, llur
mort heroica eren, als ulls de tothom, el més vivent i el més eficaç
testimoni a favor de llurs creences. «No crec — deia Pascal — més que
aqueUes històries els testimonis dels quals es farien degollar». Promulgant la constitució civil del clergat, perseguint odiosament els sacerdots
que no havien volgut jurar la Constitució, la Revolució havia volgut,
pel cap baix, fundar una religió •nacional», completament afranquida de
tot lligam d'obediència envers Roma. Havia anat directament contra el
seu objecte. A mesura que els anys passaven, la religió «constitucional»
apareixia, cada vegada més, com una branca fora del tronc, la vida de la
qual s'esvaeix inexorablement... Es pot dir que tot allò viu i sa que hi
havia a la clerecia francesa s'és agrupat, s'és afermat, més estretament
que mai, al volt de la Santa Seu...
«La realitat que s'imposa a tothom que hi sabia veure era la següent.
La Revolució havia fet un esforç violent per extirpar del sòl de França
la religió tradicional i per posar en lloc d'ella d'altres ; i, de fracàs en
fracàs, no havia fet sinó depurar-la, fer-la tornar més vigorosa i eficaç.
La persecució havia produït les seves habituals conseqüències; havia
eliminat els febles i encoratjat els forts ; havia refermat certes conviccions
vacil·lants, escalfat certes tebieses, àdhuc determinat nombroses conversions. En veure perseguir i assassinar els seus capellans, el poble, recordant-se de tot allò que els devia, es sentia reprès vers ells per un renovellaraent de gratitud i afecte; els mateixos indiferents, davant de
tantes sofrences immerescudes, s'apiadaven i no eren els darrers a assistir-los i amagar-los. Si molts eclesiàstics han pogut escapar-se de ta
guillotina, si el culte, àdhuc als dies més tttnpcstejats de ía Terror, no
ha cessat mai d'ésser secretament celebrat, en una paraulu, si el catolicisme, en plena Revolució, ha pogut -.iure amb una vida subterrània i intensa ho ha degut, en gran part, a i na pila de comp'icitats l.iiques, a tota mena d'admirables assistències populars. En els demés dels
casos, aquests gestos eren inspirats per una fe profunda. En la prova,
el poble de França s'ha vist com a reprès per la religió dels seus pares,
i s'ha sentit més profundament catòlic que potser ni ell mateix no ho
havia cregut...
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• I,a religió triomfa sola» : vers aquesta conclusió, en sortir de les
turbulències revolucionàries, molts d'esperits s'encaminen. Els esforços
fets per descristianitr.ar la França han fallat tots l'un després de l'altre:
les formes de culte que hom ha imaginades per reemplaçar la religió tradicional s'han esfondrat totes successivament. Però el sentiment religiós
ha sobreviscut a tots els assalts que li han estat fets i resta incorporat
a les concepcions i als ritus que n'han estat, d'ençà de divuit segles,
el vehicle habitual. Manifestament, l'esdevenidor és per aquells qui,
que sigui en l'ordre dels fets, que sigui en l'ordre de les idees, sabran
reconfortir deSnitivament les aspiracions religioses amb el vell dogma
ortodox i amb la Santa Seu.»
U N I V E R S A L I T A T D E L TEMA RELIGIÓS: L ' E S F O R Ç
DE T O T S TENDINT A APROFUNDITZAR LA VIDA
RELIGIOSA: TESTIMONIS DE MAJOR EXCEPCIÓ

Són de Luigi Luzzati, el senador italià, les següent paraules,
tretes d'un seu article publicat a Nuova Antologia parlant de Sant
Francesc d'Assís. Diu :
E l Sant de la bondat i del piadós amor, després dels terribles flagells de l'última guerra, després de les agitacions de la inquietíssima pau,
ressorgeix per tot arreu, batega en els cors adolorits que en saluden
l'ombra amada, la invoquen confiats per la seva acció conhortadora,
per l'esmena dels pecadors, que assenyaladament avui en dia són aquells
qui divideixen la pàtria cn camps enemics. I no sols a Itàlia on va
nàixer, on va obrar prodigis d'inextingible amor, retorna el «Pobrissó»
d'Assfs, sinó, cosa digna d'esment i de profund examen, reviu als centres del protestantisme, rics i pomposos, que exclouen els Sants per
efecte d'una fe austera en les formes exteriors. Són recentíssimes les
solemnitats simples i sinceres de Canterbury i Oxford, seus excelses de
la cultura britànica i del protestantisme oficial. Paul Sabatier, que ha
escrit els llibres més bells, més fervids i més eficaços sobre el Seràfic
d'Assfs (traduïts a les principals llengües d'Europa i de l'Àsia), per bé
que protestant i racionalista, ha amat el Sant i ha fet amar-lo, suscitant cn tants de cors, sota qualsevol esguard de cel, batecs de caritat
benefactora. Invitat a Canterbury, el setembre darrer, ha parlat a la
Catedral sobre el tema:

i P o t el Missatge de Sant Francesc aplicar-se

als nostres dies? L'entusiasme i l'acollida de la multitud, segons m'escriu ell mateix, foren indescriptibles. Anglicans i Catòlics rivalitzaren
cn llur zel i entre l'auditori de la Catedral hi havia religiosos i religioses pertanyents a les més diverses Ordes. Així m'acaba Sabatier la
seva lletra : «Aleshores he pensat molt em vós perquè m'afigurava quina hauria estat la vostra joia en assistir a aquestes reunions, on l'esforç de tots tendia a profunditzar la vida religiosa.
Uns dies després Oxford seguia a Canterbury (el Tíines amb la seva
acostumada serenitíit en donava llarga ressenya) en la celebració del
setè centenari de l'arribada dels Franciscans a Anglaterra; puix que del
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nucli petit dc frares, humils i llatzerats, entrats a Canterbury el dia 10
de setembre de 1224, dos es destacaven i, passant per Londres (on obtingueren l'hospitalitat dels Dominics) van entrar el dia 30 de setembre a Oxford. També allí els Dominics foren els primers a hostatjar-los,
a assistir-los, i a Oxford en tres segles els Franciscans establiren tan
íntimes i amicals relacions amb la Universitat, que deixaren llur nom
perennalment lligat a la cultura anglesa. L a Universitat va mantenir
l'escola jranciscaiia i li va donar mestres abans de tenir-ne de propis ;
la Ciutat els pagava les taxes. E n tant el bisbe Grosseteste (el primer rector dels Franciscans d'Oxford) posava les bases de la tradició
docta de l'Orde...
O ombra de Francesc, lluminosa com la teva bonanova d'amor anunciada al món, t'hauràs torbat per l'antiga dolor coenta o hauràs somrigut en mística resignació quan dé l'altíssima càtedra d'Oxford, el dia 30
de setembre, hom proclamava la teva Orde entre les més benemèrites
d'aquella ciència humana que infatigablement has menyspreat ? Tu qui
et gloriejaves d'ésser un idiota (mentre sense adonar-te'n iniciaves en la
llengua del poble la poesia italiana), què pensaràs, ací dalt, d'aquests
fills teus llunyans, humils encara i bons, però plens de legítim orgull
per haver aportat una gran contribució fins i tot a aquella ciència que
no té l'objecte immediat de proclamar la paraula divina, però amb aquesta
es pot, es deu unir?
Tu et vas angoixar quan l'irresistible corrent docte, que havia de
modificar l'esperit del Trescents, començava a remoure àdhuc els teus
fills simples, 1 et vas escondir a les soledats de Rivo Torto per expiar
la desobediència, la follia dels germans. Però la teva condemnació no
esguardava certament al saber que cerca la veritat, que al cor dels homes
deixa el primer lloc a l'amor de Déu i de! proïsme, a la bondat activa,
a la humilitat sincera, tenint tots els instants present el Creador. Ço
que et feria era més aviat l'orgull que volia fer de la ciència la dominadora exclusiva dels nostres menuts éssers...
Avui l'esperit de Sant Francesc amb la seva infinita comprensió
àdhuc en els homes del nostre temps, trobarà la manera dc conciliar
les inevitables exigències de la humanitat progredida, de la set inextingible de saber, amb el compliment primer i últim d'esdevenir sempre
més bons, sempre més senzills i indulgents, reconeixent també quanta
plenitud de bondat enclouen els progressos de la ciència, gran bene^
factora, ella i tot, i triomfadora de les misèries humanes.
Emperò també és estrany que en aquesta edat nostra, adorant els
idascobriments materials i 'rabejada ien els pHiers, ens vinclem quasi
tots conformes en el culte del més senzill, del més ignorant, del niés
auster dels Sants, i Per què Sant Domènec, que ja a l'alba del Doscents prescrivia a la seva Orde de fixar per al manteniment dels monjos
una suma suficient a llur nombre, més un per convent, a fi que la
quota de més es dediqués a l'adquisició de llibres, per què .Sant Domènec, tan veí als nostres inteUectes, no ens commou més que Sant
Francesc ? E s això un misteri, tal vegada, o bé és que la humanitat
sent als recers del cor l'enyorança d'una vida més conforme a l'Evangeli, vers la qual tendeix a pujar ?»
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Contra la família
A l número anterior publicàvem uns extractes colpidors d'estudir.
apareguts en revistes franceses, parlant del problema de la despoblació que assota la França. Convé que mirant allò dels altres, no
deixem de mirar allò que aquí s'esdevé ; el corc el tenim ficat també
a casa nostra, on fa estralls gravíssims : si no és com a França, poc
se'n manca ; segons fa observar l'aciençat i especialitzat en aquests
estudis el doctor Hermenegild Puig i Sais.
Per nosaltres, els temes de família, població, fills, són eminentment i constitueixen per damunt de tot, dades morals, plantegen
problemes ans que tot morals. Però no desconeixem la influèncií
enorme que assenyalen en aquest procés moral els fets econòmics
multitud de factors materials que es conjuren contra la família.
Cal lluitar contra aquests enemics, hàbilment disfressats.
Per la vàlua del qui ho diu i per la manera gràfica com sap
dir-ho, no afegim res a les paraules de Severí Aznar, qui, referintse singularment a «la família de les classes mitges», descriu a CflíoJuTiya Social aquesta lluita sorda i acumulada contra la família.
Veus aquí alguns paràgrafs :
iCom més gran és el nombre dels fills, major és l'esforç moral per
educar-los i major el sacrifici econòmic per fer-los útils a la societat.
Cal, doncs, per ésser de justícia, que la societat ajudi generosament les
famílies nombroses.
»Qui és que l'ajuda? La societat? L'Estat? E l Municipi?
iUn pare lloga una casa. E l propietari li diu, o almenys ho pensa :
«Tens molts fills? Faran malbé l'immoble, molestaran els veïns. Aquesta casa no és per tu. Te la llogaria si no haguessis tingut tants fills.
La llogaré a aquell qne no en tingui». E l pare de família diu en sortir :
«Sf, els fills em posen en un pla d'inferioritat».
>Una mare, mestressa de casa, cerca una serventa. L a serventa li
diu : tTé molts fills? Això representa més treball i més impertinències. No accepto». I-a ma'.e resta pensant que tenir molts fills complica la seva vida.
«Dues famílies tenen idèntics ingressos, però l'una té molts fills i
l'altra no en té cap. Saben que si el seu estatge no proporciona a
cada un dels individus de la família una cubicació, una quantitat d'aire
suficient, s'emmetzinen lentament i donen un cruel tribut no solament
a la molèstia i a la manca d'higiene, sinó també a tota mena de malalties i de pèrdues de resistència i d'energies. I,cs dues cerquen aquest
aire suficient, però la societat està organitzada de manera que a la fa-
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mllia sense fills li diu : «Et donaré tot el que et calgui». I , adreçantse a la família de molts fills, li diu en un to de blasme : «Què? Tens
molts fills ? Pitjor per tu. Aquest aire que necessites per viure et costarà quatre. Si no tens més que dos, mor-et, que es morin els teus fills
o almenys que visquin sotmesos a tota mena de misèries rrgàniques».
Els pares s'esguarden aclaparats i es dinen : «liom diria que tenir fills
és un sacrifici que mereix càstig».
»Aquests casos són exemples escollits a. l'atzar. Avui la societat
empeny aquestes famílies vers les pràctiques funestíssimes del neomalthusianisme. La societat necessita que la família de la classe mitja
li doni el major nombre possible dels que han d'ésser els grans impulsors del seu progrés.
«Únicament d'aquesta manera podrà fer entre ells una bona selecció.
Però lluny d'estimular-la que compleixi aquest deure, la castiga si el
compleix. Certament que això ho fa per inconsciència, però cal sacsejar-la i fer-li veure que deixar d'evitar aquests mals o no intentar
evitar-los és una comoditat que li sotirà cara.
»La societat no exerceix cap tutela damunt les famílies nombroses,
especialment les de les classes mitges, però se'n capté el Municipi ?
Se'n capté l'Estat?
»No sé ben bé si és el Municipi qui ens obliga a pagar l'impost de
lloguer. Fixa com a base el lloguer i aquest no és sempre proporcional a la riquesa, als mitjans de vida de la família, però sempre ho •'•s
del nombre dels fills. Una família de set fills no cap a la casa on pot
viure folgadament una altra que no els té. Com més fills té, més serveis presta a la societat i al Municipi, però necessita una casa més gran
i, per tant, ha de pagar més lloguer. De fet el Municipi li diu : «Ets
més útil ? Doncs paga més impostos». I altra vegada pensa aquesta
família : «No hi ha dubte que no em convé tenir tants de fills».
EXIGÈNCIES DELS TEMPS MODERNS

Pel paral·lelisme que ofereix amb aquest tema, traiem de La
Publicitat, signat J. Carner-Ribalta, ço que segueix :
« ... Dintre la noia parisenca s'amaga, net i cru, l'epicureisme, l'epicureisme tergiversat dels deixebles del gran exaltador de la virtut. La
minyona parisenca dels nostres temps viu per viure ; i la idea d'una
possible engruna d'obstacle al camí de la pròpia felicitat, li encomana
una obsessió desesperada. Per això s'ha parlat amb fonament de la
gaia vida de Parfs...
L'absència de religió, la manca de moral ha originat indefectiblement la destrucció de la família. I la destrucció de la família tothom
sap que és la destrucció bàsica del poble.
Avui la vida de París és l'apologia latent de l'individualisme, l'individualisme despietat, inhumà. E l restaurant i l'hotel han acabat d'atuir
la família en els membres vitals que li restaven. Els fogars parisencs
en els quals escassament s'encén foc una vegada a la setmana són innútners.
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, ... Tots aquests factors i dotzenes d'altres (alguns d'alta importància : l'alcoholisme, l'obsessió del luxe, la premeditada restricció de l'afillament, etc.) en un poble on una successió daurada de quarauta dinasties augustes ha fet del galanteig i del concubinatge un espectacle pompós, són i van essent, cada dia més, la ruïna de França.
... Molt ha de costar a un que estimi cordialment aquest magne
país, el deixar d'esperar que el dia més impensat, d'una part o altra
d'aquesta immensitat territorial no irradiï imposadora, captivadora, una
llum novella, de nova vida o de rejoveniment...
I per què no podria ésser la Religió aquesta dem renovelladora de
la França? Per què no podria ésser aquest dolç enquimerament de l'Ultralínllà que trasbalsa els pobles ? Per què no podria ésser un sentiment
religiós que, lluny de tràgics acoraments feixugosos, net de tot sectarisme i de tota malvolença, fos només un agombolament d'idees generoses ? — Una religió així seria, indubtablement, forçosament, la salvació
de la França».
ELS ESTRALLS D E L DIVORCI A L'AUSTRIA

A l'Austria, poble catòlic, la invasió del terreny matrimonial
per les autoritats civils va donant lloc a un gravíssim conflicte. Mentre els tribunals eclesiàstics — únics competents — deneguen tota
autorització al nou matrimoni dels cònjuges divorciats d'un altre,
i declaren adúlteres tals unions, els tribunals civils les autoritzen
sovint. Cent vint mil casats es troben en aquesta situació.
El remei a aquest conflicte d'autoritats i de consciències el cerca
cadascú pel seu cantó. La premsa d'esquerra demana la reforma
de les lleis matrimonials de l'Església en el sentit d'afluixar el
vincle, la de dreta (parlem d'esquerres i dretes en l'ordre religiós)
demana que les autoritats civils s'abstinguin de tot immiscuïment en
afers sagramentals.
No caldria ésser catòlic per a comprendre l'absoluta necessitat de
la indissolubilitat del matrimoni. Si l'home, en entrar al món,
pogués campar-se-la tot sol espiritualment i corporalment, com Certes
bèsties, la unió perpètua dels seus progenitors no seria necessària.
Ea indissolubilitat del matrimoni és, doncs, Ml «ir^í dels fills. Mancat de l'amorosa sol·licitud dels seus pares, l'obra dels quals es
completa, l'infant perdrà la vida corporal i ni que per atzar la conservés, no podria rebre aquella formació espiritual que incorpora
l'home a la seva societat, única escola de la qual és la família. Ara,
Jesucrist havent donat al vincle matrimonial una nova dignitat, la
r-eva solidr'tat resta sagramental ment refermada. E l fill té dret
que els seus pares l'incorporin a aquella societat religiosa que va
santificar llur unió. Divorciar els pares i adjuntar-los a d'altres és
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trepitjar aquest dret dels fills, destruint l'escola pairal de la seva
formació corporal, cívica, intellectual i religiosa i convertint el
món en un gran Hospici de criatures raquítiques.
Cal tenir presents aquestes idees cada vegada que algú, engroixint els inconvenients de la indissolubilitat, fa vots per la llibertat
de l'amor, no adonant-se que llibertat i amor són les dues coses més
incompatibles que pot haver-hi. Cal confessar en honor de la nostra
$ent, que són pocs els que hi gosin.

Cultura general
APOLOGÈTICA: LES CONFERÈNCIES DE L A JOVENTUT CATÒLICA
Amb el brillant èxit obtingut des d'un començ, fou complit cl
cicle de conferències organitzades per la Joventut Catòlica de Barcelona. Les tres darreres foren donades pels reverends P. Antoni
Maria de Barcelona, Dr. Lluís Carreras i Mn. Francesc Baldellò.
De cadascuna d'elles assenyalem els següents passatges :
Del P. Amaní M . " de Barcelona

No s'enclou l'home únicament en allò que pugui trobar per les seves
investigacions científiques, sinó que és home fonnat per allò que altres
li donen, que li dóna una tradició. Quan havia estat de moda la moral
científica, ja havia dit Henry Poincaré : «no és la ciència la que dóna la
moral en l'home, sinó que és la creença». 1 ens hem de trobar sempre
amb aquestes dues coses : allò que diu la humanitat pel seu propi esforç,
i després allò que ha trobat la humanitat, no pel seu propi esforç, sinó
perquè li ha vingut per una part determinada de Déu ultraterrena, una
revelació.
Doncs això ens porta a nosaltres a cercar o fer com una mena d'estudi
del que és Jesucrist per nosaltres, pei^uè l'únic home que ha donat a la
liumanitat una sensació de puixança forta de dir : No us dono un principi que el podeu discutir, sinó que us dono una sèrie d'afirmacions que
no les podeu discutir : únicament aquest ha estat Jesucrist.
L'home s'havia forjat un Déu estrany. Tot era Déu menys Déu. Era
Déu la força de la naturalesa, era Déu l'aigua, era Déu qualsevol cosa,
com deia Sant Agustí, tot menys Déu. Tot això era Déu, i s'havia promulgat i fet una mena de religió absolutament distanciada de Déu.
Diu la sola raó humana que Déu és provident, que l'hem d'adorar, que
l'hem de respectar, que l'hem de tenir davant de nosaltres. Flerò si
ell ha volgut manifestar alguna cosa més enllà d'allò que diuen les nostres
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línies de la raó, nosaltres podem ser lliures d'acceptar-ho o de no acceptarho? Si ell diu a la humanitat: Jo em manifesto d'aquesta manera, les
meves atribucions són aquestes ; l'home allavors ja no és lliure per dir.
—Jo únicament m'atendré a les meves grans línies de la raó. Accepto això
i trec tot l'altre. Si ell s'ha volgut manifestar d'altre manera diferent i
ha volgut fer veure, fer mostra a la humanitat que aquests atributs seus
eren més extensos del que la humanitat podia capir, aquesta humanitat
no tindrà llibertat per dir.—No ho accepto—; sinó que ha de dir.—Es veritat això ? I si és veritat, ho ha d'acceptar tot, i ha de dir : — Senyor,
crec.
Què és Jesús per a nosaltres? En primer lloc, és l'home que ensenya
el món ; però reparem que és l'home que ensenya el món, i que diu coses
no únicament eixides d'ell, sinó que es manifesta de cop i volta com aquell
que és enviat, l'enviat de Déu. Sobretot, en el primer any de la seva vida
apostòlica, en tota cosa que ell diu, i fa, manifesta :—No són paraules
meves les que us dic ; no són obres meves les que jo faig : és cosa d'Aquell
que m'ha enviat. L'home de l'antigor no havia sabut si Déu l'estimava
0 si Déu l'odiava; el món tenia por de Déu, i per això multiplicava holocaustes i multiplicava els sacrificis. Déu es va fer home i es va manifestar
amb un llenguatge humà i va parlar com parlem nosaltres per tal que els
homes l'entenguessin.
I Déu per a nosaltres, què és ? Déu no és únicament la sensació de la
temença; Déu és per nosaltres allò que diu Jesús en el parenostre : «Pare
nostre que esteu en el cel», un pare provident que veu tots els nostres
neguits, que no té compte únicament d'aquest govern del món així pres
en general, sinó que té compte del govern de cadascú. A cada home que
viu en la terra, que té un neguit, que té una idea, que té alguna cosa.
Déu li és propici. Déu li és a punt i li conta tot el que té dintre d'ell,
1 veu tot el que té dintre de la seva ànima.
Que Jesucrist és l'ideal de la humanitat, ho ha vist tothom. Hi ha
moltes paraules d'escriptors, sobretot del segle passat i del segué X V I H :
una sèrie de paraules que Ell no les pot acceptar i que per a nosaltres
també són banals, són paraules petites ; però, que així i tot, diuen alguna
cosa de Déu. Alguns l'han volgut fer, per exemple, el prototipus del
comunisme, del sindicalisme, del socialisme. Han dit :—Ell té una compassió immensa de la humanitat, i de la humanitat sofrent.—Es veritat:
EU va tenir aquesta compassió; però no va abraonar un sentiment contra
un altre sentiment, sinó que proclamà les beneventurances ; no va dir,
infeliços de vosaltres, sinó que digué, benaventurats aquells que són pobres en esperit, benaventurats aquells que tenen misericòrdia, benaventurats aquells que són purs de cor. No va dir mai, «maleït sigui aquest o
maleït sigui l'altre». Un sentiment abraonat contra els altres, és una doctrina completament fora d'Ell. Altres han dit : «Jesucrist és l'home més
pur i més noble ; el qui ha donat un pas més enllà de la humanitat cap
a la divinitat». Deia Renan, en els acabaments de la seva vida : «Jesús
també reposa en pau i crucificat». Però, què tenen a veure això amb el
Crist, si és vivent? E l l no és un mort, no és una cosa que hagi desaparegut d'aquesta terra ; E l l és rei del Cel, però Ell no ha deixat tampoc la
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terra. La terra és seva, i en aquesta terra E l l ha parlat; en aquesta terra
que és seva i és nostra, E l l ha dit paraules que són de vida, i aquestes
paraules són les que a nosaltres ens poden donar aquesta benaurança.
Del Doctor L l a i s Carrera»

Avui en dia, al món contemporani, on són fetes totes les proves de la
moral humana, hi ha una sensació de fracàs del naturalisme : s'ha desvetllat arreu del món, fora de l'Església, nn neguiteig religiós i una inquietud, una curiositat. Eren donades al món aquelles morals que es
destrueixen mútuament, i totes destrueixen l'home. Per això hi ha una
avidesa d'idealisme religiós ; però aquest ideal religiós que es cerca fora
de l'Església, fora del Crist, no arriba a trobar un sentit de veritat, tampoc no orienten aquests estats d'idealisme religiós contemporani, són més
aviat desorientadors de l'home, no li porten una llum que el guiï més
enllà. Hi ha avui al món una mena de vitalisme religiós, hi ha un
voler que l'home trobi Déu. Però heus aquí que trobant-se fora de la
veritat, la cerquen dintre d'unes foscors que els impossibilita, gairebé els
anulla.
Totes aquestes sectes que avui dia cerquen Déu, abans de trobar-lo,
ja l'han fet malbé. Aquestes sectes que el cerquen, l'han declarat un Déu
inconegut, un Déu que és vagufssim, que no existeix personalment, que
no és l'Etern incommovible i vivent que porta la veritat cristiana. Per
això, les fórmules de vida religiosa que cerquen, les que proposen, no
són més que una exaltació íntima del jo. Som nosaltres—vénen a dir—
els que engendrem el mateix Déu. 1 això ja és la destrucció de Déu.
Goete us dirà : tArribarà un dia el Crist, és l'únic sant, l'home-Déu,
és l'home diví, és el model i és prototipus dels homes i santsi. Renan,
l'apòstata, després d'haver blasmat Déu, s'obsesiona amb la seva divinitat,
i diu que la vida del Crist mai no serà sobrepassada. Ve el modernisme,
que ha concentrat totes aquestes divagacions de psicologia religiosa, d'experiències místiques mantingudes fora de Déu i fora de l'Església, i un
dels seus grans representants, August Sabatier, dirà : t E l Crist, encara
que no sigui Déu, és l'home sobre el qual més divinament és manifestat
el cor paternal de Déu». Heus aquí els camins que ells mateixos de
tant en tant veuen ; heus aquí testimonis de credibilitat, dels mateixos
que neguen les orientacions cristianes de la vida dels homes.
E l Crist no és com el posen els qui el miren fora de l'Església ; no és
pas solament una realització sublim de l'ideal més sublim que en la terra
hagi estat contemplat d'una manera humana; el Crist és quelcom més
—diu Sant Tomàs,—tel Crist és una espècie de llei i de justícia omnímoda,
és a dir, el Crist és la llei i la santedat vivent, és a dir, és la llum divina
qne hi ha en nosaltres fets per Déu mateix, una realització humana que
és EH mateix encarnat en la terra, és a dir, que se'ns humanitza i se'ns
fa viscut, és la santedat mateixa que se'ns fa palpitant a nosaltresi. És
a dir, un ideal tan pròxim a nosaltres, revestit de nosaltres mateixos, que
té tota la sublimitat, i que té a la vegada tota la dolçor i la sensibilitat de
nosaltres. Hi ha la gran doctrina de l'orientació pedagògica, podríem dir,
d'aquesta Ètica sobrenatural, d'aquesta perfecció divina, completa, que
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nosaltres recerquem. Sant Agustí ens diu allò que és Crist per a nosaltres, i allò que nosaltres hem de fer per EU : «Tot l'home som el Crist,
diu, i nosaltres i tot el Crist som nosaltres i ell, tot el Crist és el cap i
el cos ; el cap d'aquest Crist és Jesucrist fill de Déu, el seu cos és l'Església». Ja ho veieu, doncs, cristians, quina és la nostra grandesa, no
sols som cristians, sinó que som el Crist.
I afegeix : «Com nosaltres som no sols cristians per la llum i per la
íé, sinó que som el Crist mateix, i el Crist és el qui cura d'aquesta obra
per l'Església i per la Litúrgia...! A h ! la Litúrgia, no és pas, com tot
sovint alguns es creuen, una fórmula artística meravellosa de la veritat
cristiana, no és pas solament una manifestació externa i sensible de la
religió divina, és quelcom més. La Litúrgia substancialment no és altra
cosa sinó la recordança viva del Crist, com una commemoració d'EU en
la nostra vida, però alhora, és una renovació d'EU dins de la nostra vida.
La Litúrgia recerca el Crist com un testimoni i un homenatge, i és va
formant e' Crist en nosaltres per la seva reviviscència en la nostra vida,
per la reproducció de la seva vida, dels seus misteris, dintre d'aquesta
manera d'enllaçar les festivitats de l'Església en la vida íntima dels cristians, és a dir, que en cada u de nosaltres, per la sagrada Litúrgia, manifestada com cal, any per any, se'ns renova la vida mateixa del Crist.
S'escau aquella paraula del gran Bisbe : «Crist no va venir a fer intel·lectuals, Crist va venir a fer homes». L a Litúrgia no guia solament,
no dóna orientació a la intel·ligència; dóna un guiatge als cors, la Litúrgia
fa homes, la Litúrgia fa els cristians ; per la Litúrgia, nosaltres no sols
som formats homes complets, no sols som Cristians, sinó que, seguint
altra vegada la paraula de Sant Agustí, nosaltres som el mateix Crist.
F a dos mil anys, gairebé, que tots els cristians de l'Església han viscut
aquesta Litúrgia ; en les emocions que desperta la contemplació dels divins misteris, han sentit les mateixes emocions que vosaltres sentiren;
la vida que ells han rebut del Crist, l'han rebuda de la mateixa manera
que l'haveu rebuda vosaltres per aquesta Litúrgia. Estimeu aquesta pregària, estimeu aquesta Litúrgia Santa de l'Església. Penseu que amb
les paraules nostres, l'antiguitat amb ses pregàries donà una unció tota
augusta i tota sagrada. Penseu que si seguiu la Litúrgia vosaltres direu
sempre paraules dignes de Déu. Penseu, sobretot, que si seguiu la Sagrada Litúrgia, vosaltres sentireu que no sols sou cristians, sinó que esdeveniu el mateix Crist.
Dt M a s c è n Francesc Baldelló

E l cicle nadalenc, de la Puríssima fins a la Candelera, és tot ell un
símbol, un misteri de Uum. Ja diu Isaïes : «Aquell dia apareixerà una
gran llum ; els cims degotaran dolçor i les coUades regalimaran llet i mel».
Aquest «dia» és l'adveniment de Jesús, el dia de Nadal, glossat constantment com a dia de llum.
A mida que el temps va fent camí cap a ía festa gloriosa de la Uum,
que és Nadal, aquestes paraules del Profeta sovint són retretes en diversos
indrets dels actes litúrgics, en el res diví i en la Santa Missa :
«Vet aquí que el Senyor sortirà d'entre els núvols del cel amb gran
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majestat... Nostre Senyor vindrà a iUuminar els ulls dels seus servents...
E l Senyor vindrà amb tots els seus escollits i aquell dia es farà una gran
llum... De Sion resplendirà la gençor de la seva bellesa : Déu es revelerà
en sa vinguda... Desvetlla't, Jerusalem, i esguarda vers l'alçària, mira la
benaurança que de tem Déu, vers tu davalla... Escolteu, Senyor, els nostres precs, i amb la gràcia de la vostra visitació il·lumineu les tenebres de
la nostra ànima...».
En ésser arribada la gran festa del Nadal, l'Església no fa sinó parlar
incessantment del Misteri de la llum. L'oració de la Missa de mitja nit
dita, vulgarment Missa del Gall, fa : tO Déu, qui amb la resplendor de
vostre ver lluminar aquesta molt sagrada nit féreu clara ; concediu-nos, us
preguem, que aquell misteri de la llum que havem conegut a la terra, sigui
també el goig que disfrutem al cel». A l'Epístola es retreuen aquestes paraules de l'Apòstol Sant Pau : cCarfssim : la gràcia de Déu, salvador nostre, s'ha fet visible a tots els homes».
La segona missa, la de l'Alba és tota una bella glossa d'aquest mateix
concepte, per ésser celebradora al bell punt que neix e! dia. Diu el seu
Introit : tClara llum, resplendeix avui damunt nosaltres, puix que ens
és nat el Senyor». L'oració demana : •Doneu-nos, omnipotent Déu, us
preguem, que ela qui amb la nova llum del vostre Verb encarnat som
aclarits, fem resplendir en nostres obres, ço que per la le lluu dins de la
nostra ment». I encara el gradual insisteix : «Beneïu aquell qui ve en
nom del Senyor : Déu és nostre Senyor i damunt nostre fa brillar la seva
resplendor. Aquesta és l'obra del Senyor, gran meravella per nostres ulls».
A la tercera Missa, és l'al·leluia el qui canta el Misteri de la llum : c E l
sant dia esclata resplendent als nostres ulls ; veniu arreu tots els pobles i
adoreu el Senyor, puix que avui lia davallat a la terra una llum refulgent».
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L'Assemblea d'Estudiants Catòlics de Catalunya donà peu a la celebració de notables conferències, a càrrec dels senyors Manuel de Montoliu,
Ferran Valls i Taberner. (Esperem parlar en altre número de la del doctor
Font i Puig).
Manuel Montoliu parlava de la «Utilitat dels estudis clàssics». Per la
raça, per la cultura, pel Dret, Catalunya pot ésser considerada hereva directa de Roma, filla de Grècia. Per això és de tant d'interès per a nosaltres
el «classicisme».
Considerant el classicisme cem el resultant de tres virtuts o qualitats :
perfecció, continuïtat i ponderació, per tal que un poble pugui tenir una
literatura clàssica, cal que el seu instrument, ço és assaber la llengua,
tingui les condicions d'ésser perfecta i ponderada ; però dintre d'una continuïtat ; per això quan una llengua acaba de sortir d'un període de decadència, difícilment li podríem demanar que forgés una literatura clàssica.
Així hom comprèn que Catalunya, malgrat de l'esplèndid renaixement
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actual, no hagi assolit, encara, una literatura clàssica pròpia. Perquè
arribi a sorgir, i créixer, cal estudiar les literatures grega i llatina.
La qualitat cabdal del classicisme és el conreu de la personalitat humana. No cal ponderar la utilitat del seu estudi i de la seva recta aplicació,
enfront de la mutilació que alguns corrents moderns (per exemple allò
que podríem dir-ne, en sentit pejoratiu, «l'americanisme·) produeixen ; els
quals corrents, de tant voler fer de l'home un tècnic, arriben a convertir-lo
en màquina!
Ferran Valls i Taberner parlava de «L'Autonomia Universitària». L'opinió general universitària a favor de l'autonomia de les Universitats era
fictícia o bé irreflexiva : ho demostra prou bé la manera com fou rebut el
Decret del senyor Silió. E n l'estat genèric de cultura, tan insignificant,
l'autonomia universitària, amb caràcter general, hanria de fracassar, com
va fracassar, malgrat de les seves bones intencions, el referit Decret.
No és aventurat de creure que en més d'una regió la vida universitària
seria molt pitjor en un règim d'autonomia que sense ella. L'Autonomia
només és un mitjà fecund d'activitat i de progrés en un país, en un medi
que tingui ja una cultura pròpia. Per això ací ha estat demanada sempre
amb tant d'interès.
Nombre de personalitats de mèrits rellevants i indubtable aptitud docent,
que ara viuen allunyades de la càtedra, s'incorporarien més fàcilment, a
casa nostra, a la Universitat autònoma i aportarien a l'obra de la formació
dels homes de demà els fruits dels seus estudis i recerques.
I<'aspiració a l'autonomia universitària és antiga i persistent aquí; les
associacions escolars l'han inscrit a llurs programes ; fou estrictament formulada als Congressos Universitaris catalans, especialment al de 19191
la fórmula del qual fou utilitzada pel senyor Silió. L'assemblea d'estudiants catòlics ha seguit una bella tradició de la terra.
E l s estuills hUlòrlcs

Perquè no creiem en un esdevenidor gloriós desvinculat de la tradició.
(Oh, ombra augusta de Torras i Bages), tot allò que signifiqui enfondir
en la recerca de les velles petjades pairals ha de merèixer el nostre més
afectuós estímul. I en aquest sentit assenyalem l'article signat A. Rovira
i Virgili, «La gran pietat de la nostra història», aparegut en el darrer número
de l'excel·lent Revista de Catalunya. Nosaltres, com l'articulista, també ens
complaem a recordar aquelles paraules de Benedetto Croce :
«Per què serveix la història ? Per entendre el present; i aquesta proposició és una simple recíproca de l'altra on s'afirma que la condició per
entendre el passat és el present, un interès del present, i que tota vera
història és història contemporània. Entendre el present en el seu origen
històric vol dir entendre'l segons veritat i a fonsi.

Les Arts Plàstiques
J . Serra 1 Vilaró
De Melal'ltrcla Prehistòrica a Catalunya(Mnsceam
Archeologlcom Dlcecesanam. — Solsona, 1924.)

Per aquest fascicle, Mossèn Serra i Vilaró ens dóna notícia de
la mina d'aram que hi ha al terme de Riuer i que va ser explotada
per l'home al principi de l'edat de bronze (entre 220 i 1700 abans
de Jesucrist), mina única fins a hores d'ara a Catalunya.
Els objectes procedents de l'excavació d'aquesta mina es conserven al Museu Diocesà de Solsona i consisteixen en motlles per
fondre punxons i destrals i diferents peces de ceràmica, entre elles
un colador de forma troncocònica, irregular, foradat d'ambdós extrems i amb dues orelletes, semblant a altres exemplars trobats pel
mateix Mossèn Serra i Vilaró a Escornalbou.
La mina de Riuer continua en el subsòl de les parròquies de
Joval i de Linya. A Linya es troben també motlles de destrals i
punxons de pedra arenisca.
J . Puig i Cadafalcta
La dcslraccM de l'Acròpolis de Barcelona. ("La
Veu dc CaUluya". Barcelona, I t desembre 1924).

La manera que esdevingui Barcelona una monumental ciutat serà
fer unes grans places posant en valor els millors monuments de la
seva bona època. Tenim a Barcelona un barri gòtic, però el tenim
mig amagat, amb les cases que deixen reconets i ziguizagues, amb
gàrgoles i relleus sense punt de vista, els quals podrien mirar-se
còmodament fins amb binocles disposant d'un ample espai. I aquesta
ha estat la pensada de l'arquitecte senyor Nebot, regidor de l'actual
Ajuntament, director de l'Escola d'Arquitectes.
Oh, no ens el figurem el senyor Nebot flanquejant la Catedral
el capvespre de Santa Llúcia. Oh, no ens els figurem aquests arquitectes celebrats fruint tot l'encís de les parades de casetes i figures
de ipessebrei, ni vivint la gran tragèdia de la filera d'orbs que hi
ha al carrer del Bisbe.
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No es senten els nostres arquitectes — en sa gran majoria —
amics ni entusiastes de les relíquies vives del passat. En alguns
serà el valor arqueològic el que els mourà a defensar que subsisteixi
l'actual i sagrada urbanització dels volts de la Catedral barcelonina;
però això no és més que una part de! motiu que obliga entre gent
honrada a ni parlar d'aquest afer vandàlic ; el motiu és completat
per la successió d'èpoques que a l'entorn del recinte gloriós han
sabut conservar el que hi ha encara i afegir-hi coses noves ben trobades amb l'encís místic i apacible de l'indret. Les causes que votem
per la intangibilitat de tot el barri, tant com el mèrit artístic de la
Catedral, del Palau de la Generalitat i del Convent de Santa Clara,
són els orbs que s'afileren pels carrers cada any per Santa Llúcia,
són les casetes de cartró i les figures de terriça que una gent humil
ofereix sota les pedres patinades, a la il·lusió dels nens i a la bondat
dels grans.
Cèsar Martinell
L ' A r t • la Sen Nova de Lleyda. ("Asoclaclón de C a talnna. Anaarlo. M C M X X I V ' ) . — A través d'ona centarla de l'Escnllnra Catalana. Tres artistes oblidats.
("Revista de Catalunya**. Barcelona, octubre 1924)

E l senyor Cèsar Martinell és un recercador infadigable de tot t l
que fa referència a la història de l'escultura catalana barroca i neoclàssica. Ara mateix, sota el títol t L ' A r t a la Seu Nova de Lleyda» , ha acoblat — junt amb el detallat estudi de l'obra constructiva
de Cermeno — moltes de ses investigacions sobre escultors, i amb
el recull compon una part important del seu estudi recent ( i ) .
També a la tRevista de Catalunya» enfoca el senyor Martinell el
seu tema predilecte. Tot esperant l'obra magna de l'autor sobre
Lluís Bonifàs, bé està que ens anem entretenint coneixent escultors
barrocs i neoclàssics dels segles x v n , x v m i fins x i x . Però, per
què voler conèixer, fins i tot, les escorrialles? Bona cosa és admirar
el moviment elegantíssim d'un Pere Costa, per exemple ; bona cosa
també és admirar la molsuda corporeïtat d'un Salvador Gurri ; però
d'això a analitzar l'obra mansoia i sense vida de Belart, va molta
distància. Després de veure estudiar Ramon Belart, blasmem l'arqueologia i ens entristeix que per un patriotisme mal entès s'estudiïn artistes tan banals d'un moment esmortuït de l'escultura a
(i) Ra sensible que oquest estudi no s'hagi donat al públic complet. Convindria ona
edició nova en la qual res no fos suprimit, i sense anar ocomponyada de Uuitcs professionals de senyors arquitectes i mestres d'obres.
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Catalunya ; majorment quan avui dia hi ha escultors com Manuel
Hugué i Joan Rebull que es mereixen la major atenció i la més forta
propaganda.
Calendari d'en Patufet.

1925.— Barcelona

Com un resum de l'humor gràfic català pot ser considerat aquest
calendari, perquè, si descomptem Xavier Nogués, els millors caricaturistes o historietistes actuals de casa nostra hi col·laboren.
Cornet en decora, amb franca joia casolana, la coberta. La línia
de Cornet és fàcil i agradable en aquesta coberta ; l'escarlata i la
sèpia del color hi borboteja com la sang.
El gran humorista asturià Joan G. Junceda, naturalitzat a Catalunya, té una percepció tan definida de totes les formes i moviments
que, si no la sabés elevar per l'humorisme fóra un dibuixant fred i
fins vulgar, com apareix, a estones, en certes il·lustracions de contes
i novel·les ; però Junceda, junt amb el saber veure i junt amb el saber
fer, lluca tota la comicitat del món i de la vida, amb una bondat
natural que amoixa la immensa majoria dels seus destres dibuixos.
Quelcom d'afí, quant al sentit còmic, té Pere Prat Ubach amb En
Junceda. Però Prat sap ajuntar al seu dibuix de línia seca un esperit d'home modern que Junceda no abasta. Prat Ubach no té, en
canvi, respecte a aquest darrer, aquella sorprenent i formidable facultat d'expressió ; totes les gràcies de la sensibilitat dels nostres
dies, quant a disposició composicional i quant a matisació sentimental, apareixen en les historietes, en les orles, en les il·lustracions de
Pere Prat que honoren habitualment les pàgines d'En Patufet i del
Virolet i,amb gran abundor, les del calendari al qual ara ens referim.

Lola Anglada és l'encisera fantasia de sempre, la creadora d'aquests nens i d'aquests angelets qu en mig d'una dolça innocència
amaguen algun bri de picardia.
I Castanys, un humorista d'un tragi-còmic una mica pujat que
ha de fer riure la quitxalla.
Jacques Guenne
OcorKes Ronaalt. ("Les ." onvelle» L l l l í n l r e i , Art U t l q a e · ct Scieatillqact*'. P a r i : S novembre 1124)

El sol fet d'haver estat Rouault un amic de Léon Bloy ja se'ns
emporta la nostra curiositat sobre aquell comentarista plàstic de les
dolors humanes. Ningú tant com nosaltres veu clarament que tel
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pelegrí de l'Absolut» era una nulitat en apreciar l'escultura i la
pintura ; però en el cas de Rouault ja no ens trobem davant d'un
pintor pròpiament dit, sinó davant d'un il·lustrador de les horrors del
viure i en això Bloy ja era un intel·ligent. Georges Rouault va llegir
L a Fernme Pauvre i d'ençà d'aquesta feta es va sentir furiosament
mogut a conèixer de tracte Léon Bloy. «Ce libre l'a mordu au
coeur», deia aquest en referir-ho. L a Femme Pauvre va corprendre Rouault ; va mossegar-li el cor; com mossegaria i com queixalaria el cor de tots els pensadors i artistes catalans un xic intel·ligents
que es determinessin a llegir-la. Però en la pintura de Rouault
només resta de L a Femme Paume la ferum de misèria, de baixesa,
de vici ; i no el perfum angèlic de virtut que aurèola en tota l'obra la
figura de Clotilde Maréchal i que es resum a la fi del llibre en aquelles definitives conclusions :
iTot el que ens passa és adorable».
«No hi ha més que una tristesa : és el no ser sants».
Georges Rouault en la pintura del vici no és, però, mai lasciu,
i , pel nostre concepte, gairebé ni grotesc. En indesitjablement horrible. «Vós sou un atret exclusivament per la Uetjor, teniu el vertigen
del fàstig», l i deia Bloy. I després afegia : «Si vós fóssiu un home
d'oració, un eucarístic, un obedient, no podríeu pintar pas aquestes
horribles teles». I heus aquí el secret de tot : que l'oració, que la
Sagrada Eucaristia ens alcin l'enteniment, i , entre mig del desgavell de les hores modernes, sempre sabrem el què cal fer.
Georges Rouault ha estat llargament interviuat per Jacques
Guenne i aquest transcriu totes ses idees i sa vida, interessants, —
d'un deixeble de Gustave Moreau tan diferent del mestre—, i tot
el desenrotllament de ses obres en les quals, com ens diu el propi
autor, «no cerca la bellesa, sinó que cerca l'expressió».
JOSEP F. R À F O L S

Moviment internacional
La realitat italiana
tDe totes les revolucions triomfants — diu Francesc Cambó al
seu llibre Entorn del feixisme italià (Pag. 9.—Editorial Catalana :
1924) — esdevingudes a Europa en els darrers anys, les úniques
sobre les quals s'ha concentrat l'atenció de tot el món han estat la
revolució bolxevista i la revolució feixista.» Aquestes paraules, escrites fa mig any, encara conserven avui, tant com aleshores, si no
més, tota llur realitat. És cert que la política europea, i americana, sobretot, té plantejats una sèrie de problemes i de qüestions
de gran moment. Si volguéssim referir-nos, encara que no fos
més que pel damunt, a algunes de les cabdals, hauríem de menester
bon nombre de pàgines ; per exemple : la solució (per expressar el fet
amb algun mot) de la crisi alemanya, després de cinc setmanes
d'estar oberta ; el considerable enverinament en la política continental i insular europea, efecte de la no evacuació de Colònia; el
plet enutjós i vidriós dels deutes interaliats, per no citar-ne més.
Però és en l'ànim de tothom que el fet de Rússia pesa més que
tots aquests plegats en la política internacional ; i àdhuc més que
la Rússia i el bolxevisme, les darreres setmanes són gràvides dels
fets d'Itàlia. Mai, potser, com ara el feixisme no havia pres amb
tanta intensitat la categoria de cosa mundial. Per això la màxima
atenció del món, en Itàlia i en el feixisme es concentra. E n resum :
Mussolini posat, es pot dir, entre tres flancs ; els de l'Aventí, els
feixistes moderats i els extremistes, es decanta finalment envers
aquests. Davant l'execració dels adversaris per crims imputats a
feixistes, Mussolini acaba per exclamar : tAssumeixo la responsabilitat política, moral, històrica de tot ço que ha esdevingut. Si
el feixisme és una associació de criminals, ea b é ! jo, jo sóc el cap
d'aquesta associació de criminals!» Des d'aquest moment l'escomesa contra tot allò que té aire d'antifeixisme és posada al punt
àlgid, sense quarter.
Però mentre passa l'anècdota del dia, aturem-nos un xic a rellevar el fons, els processos ideològics del feixisme.
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L'EUROPA VISTA PER UN FEIXISTA

Sembla una llei inexorable que tota reacció humana, més que més
si és col·lectiva, contra un excés, s'estimbi per l'excés oposat. L a
reacció renaixentista contra Ja Jrutrefacció <|e l|esfc&làstica decadent
anà de dret a un ressorgiment de la ideologia pagana ; la Revoluciófrancesa no sabé destruir els odiosos privilegis de classe sense posar
front a front l'Estat otoni^lènt*l+l,Stomitració individual, negant
tot dret a les persones col·lectives per la mateixa Naturalesa formades. Aquest mateix fenomen veiem aparèixer en un opuscle del feixista italià prancesco Çoppola ; titolat L a Rh·oluzione fasüista e la
política Tnotuiiale (Edicions de ja Revista cPolitica», Roma).
Segons prancesco Çoppoja, la revolució feixista italiana no és
m^s que una fase d!una revolució mundia^, agreujada per circumstancies especia)s de la Itàlia.
E l segle x i x visqué entemonit pels narcòtics internacionalistes
i pacifistes, afeixugat per ía vulgaritat parlamentaria, embrutit pef
materialisme p]utocràtic i pe] materialisme socialista. La gran
guerra tomà als pobles la veritable consciència del que spn Jes nacions, ço çs, exèrcits en lluita universal per Ja superació, per la
sejecció, en }a qual la civi}itat ^s creada i recreada. Desvetllament
apocalíptic, tragèdia d'expiació i aljiberament fou la gran catàstrofe.
ÏJa estat ende|>ades que la mixtificació de la victòria feta pels jueus
de la City i pels pamfilismes wilsonians i pels crims del comunisme
rus i per la covarc|ia dels governs N i t t i i Giolitti immediats a la
guerra— liquidadors de les valors de la victòria — hagi volgut,
hasant-sc en l'aplanament produït per ]a gran catàstrofe, infondre
nova saba a les vejles idees democràtiques. La reacció nacionalista, imperialista, representada a França per Poincaré i ^lillerand,
fi Alemanya per Ludendorf i a Itàlia per Mussolini ventarà les darreres cendres de la llibertat civil i bastirà una nova Europa de patró
imperialista. Cada nació es creurà amb dret a envair amb l'esperit
i amb les armes els solars d'altres cultures nacionals. L a guerra
pel domini és llei immancable de la humanitat. E l governament
correspon als que representen l'esperit tradicional de la nació, no
als que sumin els vots dels actuals ciutadans, trancesco Coppoía
es declara francament imperialista i antidemocràtic.
É s fàcil de prendre un fet actual, que irromp i tapa la vista amb
la seva objectivitat enorme, per un moviment general dels esperits
destinats a capgirar el món : han de passar més anys per fer aquestes afirmacions solemnes. Ço que, però, no és tan fàcil, és establir
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entroncaments entre coses distintes i fins oposades, i comprendre dins
una mateixa condemnació tendències bones i dolentes en massa.
La confusió d'idees del Sign. Coppola és esfereïdora. Amb quin
dret, per exemple, inscriu el socialisme entre les tendències lliberalitzants ? E l socialisme — entenem el socialisme marxià i els
seus derivats polítics de l'Europa actual, més o menys ortodoxos
del marxisme — és en teoria i en la pràctica actual russa un moviment limitador de la llibertat. En teoria, és la reacció contra cl
lliberalisme econòmic que proclama la llibertat absoluta de contractació i de negocieig, és la unificació de totes les empreses i de tots els
béns en mans d'una entitat còl-lectiva — Estat, Municipi, etc, de
la qual serien servidors tots els ciutadans. En la "pràctica russa, cs
la dictadura del proletariat.
E l Sign. Coppola blasma el materialisme plutocràtic i el materialisme socialista, però contra aquests materialismes proclama l ' i deal nacionalista dels pobles forts, l'ideal, ço és, imperialista. No
veu ací el lector el perill d'un sistema capitalista en la' vida internacional ? Pobles forts jugant a qui fa esclaus més pobles febles!
Cal saber anar fins a la fi. A un egoisme d'individu o classe, no
s'ha d'oposar un egoisme d'Estat. L'egoisme només es venç àmb
la caritat. Per això l'Església no és ni capitalista, ni proletaristia,
ni imperialista. No és parcial de ningú, home, classe ò Estat. On
hi ha una persona individual o col·lectiva, més que més si és natural,
allí hi ha uns drets. Cal reconèixer-los i maldar per fer una fosa
amorosívola de tots els drets en un sistema que no vulnerí e'ls de
ningú, per tan petit que sigui.
E l mateix llibre del Sign. Coppola demostra aquesta tesi. Els
egoismes dels Estats apareixen un per un en les seves planes. El
tractat de Versalles i els adobs posteriors qüe s'hi han fet es objecte
q'una lluità basarcjosa entre els màteixòs que en plena guerra predicaven l'imperi del Dret i de la Justícia. E! feixista italià autor
del llibret va passant-hi revista i , partint del principi que la Itàlia
és una nació pletòrica, freturosa d'una expansió imperial, els troba
tots incompatibles amb l'interès nacional de la germana llàtina. La
política simètrica i clàssica de la França, la política ondulant i plcgadissa de l'Anglaterra, la política sinuosa i sornaguera de laTxecoEslovàquia, la política financiera de Norcj ^.mèrica, totes són enemigues d'Itàlia, la qual ha de cercar en cada moment aquella aliança
que més l i convingui per esclafar el seu rival de moment, disposada
a 'esclafar demà' Üaliat d'avui. Tot el món, segons el Sign. Cop-
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pola, é s un possible
territori imperial d'Itàlia, hereua de
Roma.
Predicar egoismes de qualsevol ordre és a hores d'ara obra anticristiana. Massa que l'ambició nacional rosega per dintre les nacions, fins en els moments d'efusió externa — recordem la confecció del tractat de Versalles — , no cal sinó que els cristians
ens posem a inculcar-lo i a exacerbar-lo verinosament! H i
ha virtuts que no cal predicar. Perdre temps i fer mal
é s predicar als homes i als pobles el zel en la defensa
de llurs drets, l'ambició a expandir-se. Prediqueu amor i
comprensió mútua i esperit de concòrdia, que el contrapès als possibles perills d'un pamfilisme exagerat tothom el porta naturalment
a dintre.
Amants fins a l'entusiasme de la Itàlia, que considerem una
segona pàtria, creiem que això són exaltacions fugisseres, i en fons
nobles, d'esperits inflamats, però que el poble italià, fondament
amarat de Cristianisme, laborarà sempre per la pau del món i el
respecte mutual entre tots els pobles, que donarà amb la seva experiència un fort contribut a aquell estudi que un dia o altre s'ha
de fer, on es posin definitivament en clar els actuals confusionismes entre els conceptes de Catolicisme, feixisme, antiparlamentarisme, imperialisme, e t c , que a molts semblen sinònims.
FEIXISME I CATOLICISME
Hom llegeix al Programma delia Destra fascista (Pàg. 154-55)
ço que segueix ;
«La marxa sobre Roma és a la Revolució francesa ço que el Concili de Trento és a la Reforma protestant. Fora de la llei de Déu 110 hi
ha per nosaltres més que rebel·lió a teta llei. L'ordre no pot sorgir del
desordre, la pau del contrast de les voluntats individuals, la veritat de
la discussió, la llei de l'arbitrarisme, l'Estat del contracte, l'autoritat de
la llibertat. L'ordre exigeix que tothom s'inclini davant una autoritat
transcendent. De Luter a Lenine el cicle de la gra,i heretgia és clos.
í , a societat de l'esdevenidor no serà fonamevtada sobre //1 Declaració dels
Drets de l'home, s i n ó sobre el Syllabtis.»

FEIXISME I MAÇONERIA

Però més recentment hom llegeix al número primer de Roma,
butlletí del Gran Orient Italià, això altre que reproduïm pel seu
interès extraordinari, més que més davant les ordres suara dictades
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per Mussolini contra les organitzacions ocultes, entre
hom compta la moçoneria. Diu aquest manifest:
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les quals

•La política nacional ha rebut de la maçoneria el seu dret de ciutat.
Per ella, s'ha introduït a la meitat de la novella Europa. Sense aquesta política, la maçoneria no hauria fet cap paper durant el Ressorgiment. Una gran part de l'Orde, val a dir-ho, refusava aleshores aquest
sistema i això explica que Mazzini l'hagi acusat d'indiíerentisme per les
coses nacionals. Però, ja en aquesta època, hi havia ben bé el programa
precís i irrefutable que llençava la maçoneria italiana en el moviment
revolucionari i que el feia lluitar per la unitat d'Itàlia i per tornar la
Roma eterna a la nació. A l'hora èpica i tràgica per les nacions, nosaltres havem proclamat una altra vegada la divisa de la maçoneria italiana. En nom d'aquesta antiga divisa maçònica italiana la nació armada va ésser l'instrument meravellós de la gran victòria. En nom seu
nosaltres vàrem fer màrtirs i herois i la maçoneria va jurar als camps
de batalla: O Fiume o la mort! Per ella nosaltres vàrem reivindicar
el dret sagrat de Roma i de Venècia sobre l'Adriàtic, dret que les veus
concertades de la història, de la voluntat popular, de les raons geogràfiques, ètniques i lingüístiques li conferien...
«Inspirant-se en aquesta política nacional, es recrutaren a les Lògies els primers fidels i els primers combatents del feixisme italià dels
combatents. Entre ells es trobaven els ardits, els tenaços, els organitzadors, els qui, contra el wilsonisme i el nittisme, van lluitar amb Gabriele d'Annunzio i Benito Mussolini. Amb ells nosaltres proclamàvem
una vegada més l'antiga i gloriosa divisa maçònica: Independència,
unitat i fraternitat de les nacions. Fem sempre política nacional i farem maçoneria pura, car aquesta no ha estat mai una política de partit,
perquè la nació no és un partit. Com pot deixar hom de veure — i de
veure-ho malgrat de la guerrilla democràtica que es desenrotlla a la
institució maçònica — que per la seva essència la maçoneria és aristocràtica, autoritària i jeràrquica ? Això, no ho podem comprendre. Vincular-se a la divisa dels tres mots (Llibertat, igualtat, fraternitat) de Claude
de vSaint-Martin és un greu error, car això no és un eufemisme democràtic, sinó místic, i per ésser social, no és democràtic. Vincular-se a
la Revolució francesa és un error encara més enorme, car cap relació
no ha d'haver-hi entre ella i la maçoneria, per bé que la ideologia maçònica va ésser el ferment que va preparar-la. Durant la Revolució, la
maçoneria, desllorigada pel jacobinisme, no va tenir cap acció, no va
tomar a comparèixer més que amb Napoleó; aquest en féu la seva millor col·laboradora, així com ella es va servir d'ell com a enginy tutelar,
fins al punt que el napoleonisme i la maçoneria van esdevenir una sola
i una mateixa cosa i les Lògies militars van seguir per tot arreu l'exèrcit victoriós. Després del combat, la maçoneria va defensar-lo, com les
legions de Roma van defensar els col·legues de Numa. No res, doncs,
de democràtic. Si hom volia fer un paral·lel, hom podria dir que la
maçoneria italiana deuria fer avui per Benito Mussolini ço que la maçoneria francesa va fer per Bonaparte. Però sense necessitat de paral·lel.
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el Gran Orient italià sap que la maçoneria, coUaborant amb el Govern
cional tindrà el dret de ciutat en í'imperi romà que és diví, i quei
nacionai
amb la millor energia de la novella Itàlia, treballa per la glòria del
Gran Arquitecte de l'univers i de la pàtria restaurada.
«Donant a l'orde maçònica italiana un caràcter netament nacionalista
i finalitats imperialistes, ajudant amb lleialtat i amb una fe ardent l'obra
de reconstrucció del govern nacional — el qual representa per nosaltres
la jerarquia dels més bons per l'enginy i la virtut, preconitzada por Mazzini í eixida de la victòria—, havem fet obra maçònica neta i gloriosa,
responent plenament a les tradicions i a la raó d'ésser dels francmaçons •.

França: La política «religiosa» del govern Herriot
En la política general <le França, el p i p t caíxlal entre tots
dominant és la iqüestió religiosa», tan inhàbilment suscitada pel
Govern Herriot. Ella ha provocat forts gestos de protesta, ja coneguts i a alguns dels quals aUudíem en el número anterior. Després
ha virigut el manifest de la imponent constel·lació de la intel·lectualitat francesa, contra aquest^ mateixa política : signen el manifest
els acadèmics René Bazin, Paul Bourget, Henry Bordeaux, Henry
Bremond, André Chevillon, François de Cnrel, Pierre de la Gorce
i multitud d'altres, tots noms de prestigi mundial; així com generals de la categoria de Castelnau.
Però sovint és en els petits documents de to íntim on ks més
punyentment reflectida una situació d'ànim ; per llur espontaneïtat
o el sadollament amb què estan escrits, tenen una major transparència que aquells en çls quals domina una major preocupació per
la forma. La següent lletra és, en aquest sentit, per demés remarcable, desenvolta, a estones audaciosa i sempre vibrant; reflecteix
un estat d'opinió que l'aixeca a la categoria de font de coneixement
indispensable per a fer-se càrrec del moment que passa avui la vida
francesa. Ha estat adreçada a M . Herriot pel P. Doncoeur, S. J., i
diu així — segons ía versió que n'ha publicat suara la revista / u venius, òrgan de la Federació Catalana de Congregacions Marianes :
l l e u tingut el bell gest d'obrir de bat a bat els braços encara sagnants de la França i heu donat a tots els miserables el seu perdó. Per
la porta oberta hotn ha volgut fer passar tots els culpables i tots els covards, els desertors i els traïdors... S i tomen per servir i reparar, aplaitr
deix0.
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,J>Ífs. aquesta .mateixa porta, oberta, a, les fronteres, des del més alt
<U la tribuna francesa, ens l'ensenyen (üs pobres, bugrots de religiosos,
que tomàrem el 4 d'agost de 1Ç14, per anftr a la batalla.
. . D o n c s bé I , n a marxarem. N i un home, ni un vell, ni un novici, ni
mna (iona. no tomarà a passar la jrontera, a i x ò mai. .
H e viscut dotze anys exiliat, dels 22 als 34, tota la mera vida
d'home. Vos ho perdono. Perd el 2 d'agost de IÇ14 estava agenollat davant del m£u superior. Demà és la guerra,- vaig dirr el meu j l o c és a l
foc. . I el meu superior cm beveí i m'abraçà. Per entre els treus, sense
ordre.de mobilització, sense el llibret militar, vaig córrer al canó, /tuí
a Verdun. A l'alba del 20 d'agost, abans de recomençar el combat, pels
petits llocs avançats, caminava a la recerca dels ferits del MS** quan
nuHaentàniavunt vaig ésser envoltat per l'espetec de vint, fusells i ,vaig
TieMre el meu company estis contra Lmeu en el camí. amb la testa esmicolada per les bales. E n aquell moment vaig sentir que el meu col
protegia el -tfieu pals- Mai no .havia respirat l'aire de Vrança amb tant
d'orgull ni lusvia posat els meus peus a terra aínb .aquella assegurança.
No comprenc, encara, com llavors no v a i g . caure mort ni vint
gades d e s p r é s . , E l 16 de setembre era fet presoner «/..-. ant de Noyon en
el mdg, del combat: Pel novembre era novametit a. França, i pel desembre em trobava altra volta al. foc amb la m é s bella de les divisions,
la 14» de Belfttrt. Amb ella vaig lluitar per espai de trenta mtsos. fins
al davant de Meziires, l'ome de novembre de i ç i 8 . He estat ferit tres
vegades, guardo sempre sota l'aorta una estella d'obús que vaig rebre
a l Soptine... i desmobilitzat, he comès el crim de quedar-me a casa meva...
I ara vós m'ensenyeu la porta*.,.' .
..
Teniu ganes de riure, M. Herriot. Però hom no riu d'aquestes coses.
Mai, durant cinquanta mesos, no m'heu vingut a veure, ni a Travyle-Val, ni a Croux, ni a Souain, ni al fort de Vaux, ni a Drimont, ni
a la cota n ú m . 304, ni a Tahure. fín ^cap ,11 oc ^ no us he vist parlar-m»,
i goseu, avui, fer-me marxar. No us ho penseu pas! Ni jo, entengueuho bé, ni cap altre (car els que tenien l'edat de lluitar han lluitat), tri
cap donaj no refarem el camí de Bèlgica. A i x ò m a i !
. Eareu el que voldreu, ens pendreu les cases,, ens obrireu les presons
( h i han quedat llocs vacants, com vós sabeu); sigui. Però marxar, com
v à r e m fer pel i ç o 2 f M a i !
Tenim actualment utuí mica m é s de sang a les venes, i després,
soldats de Verdun, hem après ço que és aferrar-se a un terreny. No
hem tingut por a les bales,, ni als gasos, ni als m é s valents soldats de
l a Guàrdia Imperial. No tindrem pas por dels emboscats de la política,
I ara vaig a dir-vos per què no marxarem. No ens espanta de
córrer a l'atzar. No temem ni la manca d'una teulada, ni el camp ras.
Jesucrist arreu ens espera, i ell ens basta fins a la fi del m ó n .
I no marxarem m é s , perquè no volem que un belga, 0 un anglès,
o un x i n è s , 0 un alemany, si un dia ens retrobava lluny del país ens
fes certes preguntes a les quals, com en altre temps, baixant el cap,
h a u r í e m de respondre : tFrança ens ha trett.
Per l'honor de la França — enteneu vós aquest mot com jo l'en-
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ttnc f — per Vhonor de la França, mai no direm a i x ò a un estranger.
E n s quedarem tots. Ho jurem sobre la tomba dels nostres morts. I si
de cop i volta ens tornéssim covards, ens ho permetríeu, companyst

Per altra banda, l'illustre historiador Pierre de la Gorce amb
motiu del centenari del Cardenal Consalvi escriu a L e Correspondant :

€Fronteres enllà, el treball dels segles, l'esforç de l'expansió catòlica ha infantat una sèrie de creacions, escoles, col·legis, asils, gmps de
missions, santuaris, convents, hospitals, dispensaris, un bé de Déu de
fundacions que són la prolongació de França a l'estranger ; car per elle«
es propaguen la llengua, la cultura, el pensament, l i caritat de França.
Un sentit de previsió, per poc refinat que sigui, comana de defensar aquestes institucions contra les usurpacions de nacions concurrents, contra
les gelosies de les altres religions. Ara, aqui, cal l'acció de la diplomàcia per defensar les nostres prerrogatives, per impedir que les tradicions, els interessos del nostre pals siguin sacrificats. A Roma fau
cap, com a la seu de l'arbitratge sobirà, totes les qüestions que, sobretot fora d'Europa, promou el patronatge catòlic Importa, doncs, que
nosaltres hi siguem presents per a la protecció d'interessos, religiosos
sens dubte però nacionals també. I.a nostra absència, deixant el camp
lliure a les pretensions rivals, tindria a la llarga per resultat una minva
notable del nostre crèdit davant el món. Importa t-n-bé igualment que,
per mantenir institucions seculars, no ataquem mai els noviciats, on es
recruten i s'alimenten. Cap fórmula de laïcitat, cap doctrina de separació no pot prevaler contra aquestes exigències. Altrament els poders
púMics, sota pretext d'ignorar els interessos religiosos, ignorarien sobretot els interessos francesos.»
UNA INTERVIU DE MGR. BAUDRILLART
Bisbe titular, rector de l'Institut Catòlic de París, membre de
l'Acadèmia francesa i (exactament igual que el mateix Herriot) exalumne de l'Escola normal superior i agregat d'història, Mgr. Baudrillart ocupa un lloc considerable en el món eclesiàstic de França.
La seva anomenada ha passat les fronteres franceses ; com a conferenciant per tots els continents i com a director de les Atnitiés catholiqües françaises à l'étranger, ningú no pot ignorar els serveis considerables que aquest eminent prelat ha retut a França.
Per tots aquests motius, Mgr. Baudrillart, del qual, a més, tothom
es complau a reconèixer la moderació i l'amplitud de criteri, ens
sembla molt indicat per donar-nos, en front de la tesi dels adversaris de l'ambaixada, la tesi dels defensors. Escau, doncs, aquí de
recollir les manifestacions fetes a Jean Lherbay, el conegut periodista francès, a L e Figaró. Comença aquest :
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—«Heu vist, Monsenyor, per les declaracions d'Herriot, que ço que ell
oposa al manteniment de l'ambaixada és ans que tot una qüestió de principi, més exactament un punt de dret: no pot haver-hi, diu ell, relacions
diplomàtiques més que entre autoritats que representen pobles. Com que
la Santa Seu no representa pobles sinó creences, no hi ha lloc, doncs, a
mantenir amb ella relacions diplomàtiques.
—«Però que no veieu, va dir Mgr. Baudrillart, que la Santa Seu tant
com creences representa també creients ? Que no té el Papa autoritat — i
la més absoluta autoritat — damunt poblacions considerables, les institucions i els organismes religiosos de les quals són directament regides per
la Santa Seu qualsevulga que sigui llur nacionalitat? I , que dit sigui de
pas, M. Herriot no es disposa amb cor lleuger, amb un gest descortès
per respecte a llur cap espiritual, a tustar i a indisposar contra nosaltres
els catòlics de tot el món que tenen, la majoria dels casos — vegeu, per
exemple. Alemanya, Canadà, Itàlia, Polònia — una influència considerable sobre llur país. Que no puguin existir relacions diplomàtiques més
que entre autoritats que representen pobles, és una fórmula que de bon
grat accepto, però no pot hom negar que la Santa Seu no representi també
un poble, el poble immens dels creients catòlics.
—tSens dubte. Monsenyor ; però es tracta d'un govern espiritual. Ara,
justament això és un altre dels arguments d'Herriot contra l'ambaixada,
ço és assaber que les dues potències, espiritual i temporal, deuen restar
distintes, i , diu ell, vol suprimir les relacions diplomàtiques entre elles
només que per impedir tota immixtió de la una en els afers de l'altra.
—tPerò és que jo, no menys que el senyor Herriot, desitjo el respecte
d'aquesta distinció la qual, per altra banda, ha estat establerta pel mateix
Evangeli primer que tothom — va respondre el savi prelat—, i sé prou
d'història per no ignorar que, corrent els segles, més d'una vegada l'un
dels dos poders s'immiscuf en els afers de l'altre, i per no ignorar tampoc
que a fi de comptes qui va sofrir-ne el perjudici va ésser l'Església gairebé
sempre. I aquesta observació per ella sola em faria tan, si no més, desitjós
que M. Herriot de veure les dues potestats romandre estrictament en llurs
respectives atribucions. Però el fet, justament, que la història registra
tants de conflictes — conflictes d'atribució, podria hom dir, entre les dues
potències, fins al punt que les dificultats no han mai com qui diu cessat completament — no demostra ja que la distinció entre aquests dos poders és
menys fàcil d'establir en pràctica que en teoria? Es que l'home — repareu — no és divisible, és impossible de separar-lo en dos individus per
sotsmetre l'un, des del punt de vista espiritual, al Papa, i l'altre, des del
punt de vista temporal, a l'Estat. I per la seva banda la religió no és
sols un afer purament individual i d'ordre estrictament privat com n'hi
ha que pretenen a voltes. Que ho vulguin o que no ho vulguin, la religió
és, de fet, una organització col·lectiva de la vida de les consciències i,
per això, un organisme social, que tindrà, doncs, forçosament una acció
en l'ordre temporal. Això fa que per mor justament de la dificultat d'establir fronteres precises i per resoldre els conflictes sempre latents, és
tan necessari, a les dues potències, de poder conversar entre elles.
«Ara bé, no és l'ambaixada recíproca el mitjà normal, i àdhuc l'únic,
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que hçun bagi trg^at .per^j^arj^r <ie potènciaji potència? P^- això «JJ,.^
curs de la. història hpm. veu les nacions mantenir relacions diplomàtiques
^mb .^a, 5anta,geu. :reneara .av^i,, gairebé 1|^ts-els Efta^s són,presentats
aV Vaticà, j , darrerament, y ^ y j i qeorge, interrogat ,a i * Qambfa d^js .Comuns sobre les raons de mantenir un representant de l'Apg^aterra proípstant prop de fa ^mta. geu,_ tfapoaifi tot. senziijapi^ii : tJPerquè; ^ n g ü t«Ta té, çil,?e^ imperi, vint milions de catòlics que obeeixen a Rqaia^pçf
les coses espirituals». I , a malgrat de tota l'admiració que ü ha consagrat
JH!çrriot„Mr. Rams,T.y Mac DonaJ(i en aqijest punt ha restatfidel,a la doctrina
i a |.,exeipplej.de ïfír., |floyd..G«>rge. . Altrament, no veig com i'existèneja
de relacions diplomàtiques entre els dos poders : el temporal i J'espiritu^í,
constitueix necessàriament, com pretén M. Herriot, una immixtió d'un
qualsevol d'aqut^ . p ç d e ^ e n els afers de i'altre. Nosaltres 8C>sten|ip
relacions diplomàtiques amb moltes potències altres quç ei Papat. , Significa ajxò que nosaltres, ens fiquem en els afers d'Anglaterra,, d'Alemanya
o del^, E£t?,ts I/rW^ 0 que .nosaltres t.olerefn^uça ingerèpcia, de part ^'fiÜs
en les coses pròpjes nostrçs ? Per què, doncs, l'existència de relaciji^is
oficials entre la França i la Santa Seu,ha d'emmenar inevitablement npa
ingerència qualse^o^de) V^tjcà en els nostres afers nacionals?,, Al contrari,
«fa. sembla quç ei .f\..<f&,jagués ,4^ p^odnir-ee, fóra justament ima <^ ^
raons d'ésser del,.nostre ^tnbaijcador .1?,,^ ,defensar ,1a mdepçndènciji del
nostre govern, com encara el seu objecte és <Vobtenir de la, Santa Seu, la
solució favorable per a nosaltres de to^ çls conflictes, que poden, nàixer,*
ptopò^it de qüestions. n?és o. .jnenys mipetes, vull dir allí on els interessos
tempçral^, ii.çl?,,Í_ntKre9sos espirituals es troben b a r r e j a t s . . , . i
—c^ens dubte. Monsenyor ; però çal també qup per la, SQÍU^ÍÓ d'aquestes
qüestions, el nostre ambairxa^(jr pngqj^çpmptar amb la bona voluntat de la
Santa Seu. I no deixa
Herriot entendre el contrari?.
Respon Mgr., Baudrillartj.que noi,,és. raó. essencial d'égger, de les ambaixades la. d'obtenij: avantatges^ sinó .la d'establir, contactes, la de mantenir la presència. ..Però .aixi^ i tot no són pocs, diu, els avantatges «]uç(ia
França l i ha valgut el seu ambaixador al Vaticà. En retreu alguns
exemples.
» ,
tHeu's aquí, per començar, la qüestió çlel vicariat, apostòlic al Marroc.
Vós sabeu que d'ençà de la primera missió feta al^Marroc, al segle $111
per franciscans espanyols, íou confiat ,a religiosos de Ja mateixa ordre i
de la mateixa nacionalitat el .goyern espiritual dels catòlics d'aquest país.
Ara b é : és indiferent per als interessem franqesos del Marroc que el çap
local de la religió catòlica hi sigui un francès o un espanyol? No fou
aquest el parer del mariscal Liautey ni del govern francès... I qui pot
nomenar un vicari apostòlic al Marroc, qui pot donar-li poders çspiritnals
més que la Santa Seu?... Respecte d'això vós sabeu com.el nostre ambaixador a la Santa,Seu ha obtingut, amb la més gran satisfacció del nostre
govern, el nomenament d'un vicari apostòlic francès a la regió del Marroc
que 4 ^ , ^
fawi
m-ti^-. .
...tSemblant èxit representa
cès a .Bagdad, a nialgrat de tots
ho. Només que i>cr aquest fet

« nbUmm m
el nomenament
els csforççs del
subsisteix una

•
.-. •
d'un vicari apostòliq frangovern anglès pe^ impedirmica d'influència francesa
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a aquests paísos, dels quals els nostres governs s'han desinteressat tan de
pressa i. ,4*. Jal Ikftgera.
tUs podria citar encara el nomenament d'un Disbe almoiner general
a l'exèrcit del Rin... Hom ha pretès que aquest nomenament depenia
només que del govern francès i no de la Santa Séu. És infantil això.
De qui rep, doncs, Mgr. Rémond la seva jurisdicció, si no del Papa?...
.Es refereix, també Mgr. Baudrillart a la rçgió del Sarre, la qual dintrp
deu anys haurà d'haver-se decidit per, un plebiscit a anar amb França o
a tornar a Alemanya ; i és clar que convé no negligir les forces que allí representen les organitzacions catòliques.
«En un altre ordre d'idees... heu de reconèixer — segueix dient l'iHnstre
interviuat—que els ensenyaments de teologia catòlica i de dret eclesiàstic
prenen tot el relleu de l'Església, i que si hom vol que aquests estudis
tinjíuiíi una sanció no ja als ulls del govern sipój. dels catòlics de tots
els països, l'Església haurà de determinar les condicions d'aquests ensenyaments i conferir els graus que el sancionen. Ara, al govern francès
li cal mantenir una Facultat catòlica de teologia i de dret canònic a la
universitat d'Estrasburg... on es forma no solament el clergat alsacià, més
també en part, els de bé altres països ; i si no anés a instruir-se a la
universitat, d'Estrasburg on rep sortosament la nostra influència, finiria
a d'altres universitats, a Alemanya versemblantment. I no ha estat per
la via diplomàtica tractada i resolta, amb el més gran avantatge per França,
aquesta qüestió de les Facultats catòliques d'Estrasburg?
Acabat es refereix l'il·lustre cap de l'Institut Catòlic de París a l'arranjament de la qüestió de les Associacions diocessanes, i a la designació
de bisbes, de tau cabdal interès, i encara a l'aplicació del Concordat, en
vigor a les regions recobrades. . ,
.
,
..
—«No ha dit Herriot que el Concordat ja no existia a Alsàcia ni a
Lorrena ?
—«Sí... Però no és difícil de mostrar que ni en aquest punt M. Herriot
no havia aprofondit a bastament la qüestió... Quan després de l'armistid,
el Govern francès va vpler fer canviar els bisbes alemanys d'Estrasburg i
de Metz per prelats francesos, no tenint ambaixadcr prop de la Santa S í u ,
va encarregar el cardenal Amette d'ésser el seu intermediari oficiós prop
del Govern pontifici. Havent acceptat el Cardenal aquesta missió, Cletncnceau el va encarregar de tractar aquest afer segons els usos concordataris, «considerant el govern com existent el Concordat a Alsàcia i a
Ixjrrena».
Mgr. Baudrillart acaba referint com aquest assumpte va ésser resolt
seguint sempre el Govern francès els usatges concordataris.
«L'exemple encara recent del fracàs — són les últimes paraules de
l'eminent savi—, o millor dit dels fracasos successius de la llei de separació ino li han servit, doncs, a Herriot, de lliçó? I si té en compte les
lliçons d'aquesta història tan recent ^es disposaria amb cor gai a torbar—
que digui cl que vulgui—la vida de les consciències i l'exercici normal de
la religió a les nostres províncies recobrades?!
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La reforma anglesa del règim de la propietat
E l dia primer d'enguany, ha començat a regir a Anglaterra una
nova llei sobre el règim de la propietat. La reforma que imposa és
tan radical, que ha merescut d'Upson Sims, a la revista The Harvard Law, el qualificatiu de revolucionària.
Bedwell, al Livre du cinquantenaire de la Société de Legislation
comparée, divideix el món en dos segments : el regit pel dret romà,
i el regit pel dret anglès, en el qual viuen 150 milions de ciutadans.
Aquesta sola particularitat donaria un interès extraordinari a la
reforma, si l'espectacle d'un país com Anglaterra imposant una llei
que, abans d'ésser vigent, és bescantada de revolucionària, no la fes
ja per ella mateixa digna d'estudi.
E l qualificatiu és just, encara que sols des d'un punt de vista
relatiu, o sigui, en relació exclusiva amb el règim fins ara vigent, i
encara restringint-ho a la qüestió de fons, no a la del procediment
de fer-lo entrar en vigència, que és aquell en què més pròpiament
escau parlar de revolucionisme.
A Anglaterra és el país tradicional per excellència ; és el món de
la tradició; per això és el país i el món de la llibertat 5 per això el
seu règim, tenint institucions tan diferents del nostre, s'assembla
essencialment al nostre : ambdós són essencialment consuetudinaris
i tenen per inferior la fórmula llei, en relació a la fórmula costum
per tal com entenen que la constant evolució de la vida no pot encaixar sense violentar-se, en una fórmula que, pel sol fet d'ésser
escrita, és petrificada. A Anglaterra la possible la llibertat el respecte incommovible a la tradició; a Catalunya, el respecte al predomini superior de l'equitat.
Aquest tradicionalisme anglès s'ha sostingut amb tan gran v i goria, que el primer principi del règim de la propietat, és que l'únic
propietari és el rei, és a dir, que tota propietat, per la supervivència d'una fórmula medieval, pertany al senyor que encarna el poder
suprem i representa la nació i l'Estat. Tota la formidable potencialitat anglesa es basa en aquest principi, del qual deriven conseqüències, als nostres ulls tan originals, com que un estranger no
pot ser propietari, almenys propietari absolut, de terra anglesa.
Qui usufructua una propietat i se'n serveix i en disposa, pel sol fet
de tenir-la, esdevé com feudatari del senyor rei : el vincle del reconeixement a sos drets superiors el lliga fins a l'extrem que, recípro-
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cament, el súbdit anglès que adquireix terres en país estranger, les
adquireix virtualment per a la corona.
Deriven d'aquesta base un altre seguit d'aplicacions que fan ei
règim anglès sumament difícil d'entendre per qui no el visqui; els
autors francesos, sobre tot, acostumats a l'absolutisme de la llei
escrita, fan de tal règim comentaris que sobrepassen bastant el qualificatiu de barbarous puzzle, amb el qual un dia de malhumor el
batejà Macaulay. Els trets principals, però, són : l'existència d'una
seguida de menes de propietat, per dret personal, per equitat, per arrendament emfitèutic, per còpia, per un cert temps, etc, que, dins
d'una varietat extraordinària, vénen a resumir-se en el principi
que no hi ha, com als països romans, propietat individual i lliure ;
i que, a causa d'aquesta diversitat, en una mateixa successió, sovint
esdevé que una part de l'herència és adjudicada segons unes regles,
i altra part, segons altres regles oposades ; uns béns estan vinculats,
i altres subjectes a drets que depenen de la voluntat d'un testador.
Doncs bé, la finalitat de la reforma ha consistit, en resum, a
simplificar tot aquest complicat mecanisme; i , com que la simplificació, per força, ha hagut de consistir anul·lar drets i fórmules
tradicionals, ha sonat el nom de solució revolucionària.
Han estat suprimides algunes fórmules de propietat; esborrat
el principi que l'únic propietari és el rei ; fetes impossibles les dualitats de successió, i establert un règim de dret successori en el qual
queda emparat el vidu o la vídua, els fills o els descendents, i una
llarga gradació de parentiu. De tot això resulta que la reforma no
consisteix, essencialment, més que a amotllar les solucions angleses
al principi o tendències que s'acosten a les tendències clàssicament
romanes de la propietat individual i lliure, de la unitat d'heretatge
i dels drets de la família ; és, en tot cas, una revolució classicitzant.
L'ambient dintre del qual ha estat realitzada, l'assenyalen detalls com aquests dos : en la propietat per còpia, copiholds, es suposava que el propietari tenia la terra per cessió d'un altre propietari
primitiu, del qual obtingué els títols, malgrat d'ésser, aquest, tan
llunyà i esfumat ,de vegades, que son paper era poc menys que una
ficció. La reforma diu que el terratinent durant cinc anys, pot
emancipar-se'n mitjançant una compensació en diner, equivalent
als seus drets i durant altres cinc, el primitiu propietari pot oferir-li
l'alliberació mitjançant una entesa, i , si no s'avenen, durant uns
altres cinc anys, un i altre hauran de recórrer a un arbitratge. En les
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propietats per un temps, la reforma estableix el principi que, aquest
temps, serà de dos mil anys i un dia, a comptar del de l'entrada a
la terra.
No cal detallar més per tenir idea dc la cura estremada amb què
la reforma procura no ferir l'interès de ningú, defuig brusquedats
i es mou dintre el tradicional seny anglès.
Quant al mètode de realització, és suficient de remarcar les següents particularitats, per formar-se'n idea. La reforma ha estat
promulgada amb dos anys i mig d'anticipació ; aquests dos anys i
mig que començaren el 29 de juny de 1922, corresponen als trenta
dies amb els quals a Espanya, és d'istil de fer les promulgacions.
Ehirant aquests dos anys i mig hom ha procurat vulgaritzar-la, ela
juristes l'han comentada, els crítics l'han revisada, han estat escrits llibres, obres de consulta i manuals ; tothora s'ha pogut preparar, i la seva entrada en vigència no ha produït l'estrall d'una
convulsió : ha començat d'aplicar-se ja en temps de maduresa.
A més a més, el text vigent no fou obra de polítics, ni de sociòlegs, ni tan sols dc juristes ;Lord Birkenhead, Canceller de la Corona, reuní, més que una comissió, un estol mixte d'especialistes en
dret immobiliari i d'experts en transmissions de propietats ; els
assignà un president, Sir Benjamí Cherry, i aquesta conjunció d'homes pràctics, assessorats pels juristes especialistes, realitzà l'obra.
É s a dir, fou emprat un mètode de redacció que per ell mateix
era una garantia ; un mètode que té innombrables punts de contacte
amb el català d'interpretació i d'aplicació del dret en les obres dels
juristes catalans, dels Fontanella, Càncer, Tristany, Ferrer, Peguera, etc, no solament apareixen constantment eis experts, sinó
que el títol d'honor que s'atorga als juristes, és el de pràctics — í
que en els nostres dies, ha estat posat en vigoria per a la redacció dels
volums del iCostumari Català», publicat per l ' O . d'Estudis Jurídics.
Per a nosajtres, però, té encara una particularitat de major interès ; aquesta reforma tan treballada i tan meditada, reforma del
dret d'un país fort, que viuen 1 fan seu cent cinquanta milions de
ciutadans, no regeix ni a Escòcia ni a Irlanda : tant els territoris
d'Es còcia com els d'írlanda, tenen un règim jurídic diferent del
d'Anglaterra, i el Govern Anglès que promulga la reforma per a
súbdits de tot el món, respecta en absolut el règim dels escocesos i
dels irlandesos.
La liiçó no pot ésser més eloqüent.
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EL NOSTRE AGRAÏMENT
Avui fa just un mes que sortíem. Bons auguris ens havien
estat fets ; nombroses veus d'encoratjament ens havien vingut. Si

no desconeixíem, que seguim no desconeixent, de l'empresa.
Donat el primer pas, sentim unà profunda satisfacció per1 la
manera com el nostre poble ens ha rebut; i no és pas la satisfacció
de l'èxit personal, sinó la d'haver vist constatat, una vegada més,
el sentit cristià de} nostre po|)le, i creure que e} nostre treball ha
pogut respondre a aquest sentit i a aquest noble afany espiritual.
Si a tantes adhesions i al nombrós cor de veus de simpatia que
el primer "nfimeró ens "ha dut, sentim tot l'agraïment, no cal dir
qiie1'enèT aíeclíen'd'unà manera especial les de Santes' benemèrites
societats d'ojjjectiu religiós, íes d'ecjesiàstics eminents en vjrtut i
saviesa, i encara més les dels reverendíssims prelats.
Que no inanqüi tampoc l'expressió del més cordial agraïment
a la premsa que amb assenyalada benevolença ens ha rebut i a )a
qual som creditors de tan efusius elogis.
jaitít iiiO

I/A SEGONA EDICIÓ DEL NÚMERO PRIMER
Havíem encarregat del número I de LA PARAULA CRISTIANA un
llarg tiratge, qüe férem donar al püblic escalonadament en tres
rèmeseó. Però'" així i tot les nostres previsions curtejaren, i haguérem c|'encarregar una segona ecjició : no podíem deixar d'atendre la multitud de demandes de novells subscriptors i de llibreries
que havien esgotat les tres remeses de la primera tirada. Amb
goig ho havem fet.
'Ara reconianefn a tothom que tingui intenció de subscriure's
que trameti com més aviat millor l'avís d'alta, per assegurar-se • 1
primer número i no haver de lamentar, després, de tenir la collecció incompleta. També aquesta segona edició va col·locant-se ràpidament. ' "
Avinentem així mateix que, vençut ja un entrebanc d'ordre
administratiu, completament imprevisible, la nostra administració.
j/Jlril
, . " 7 resta
. l . t r ( definitivament
i ' ••••li
' i , , (. al/ carrer
i n f i í ; •«t·lf
Iitzada,
establerta
de'.s
ja norma
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Àngels, 22 i 24. La justícia ens obliga a fer constar que tal entrebanc no afecta per res a la honorabilitat personal de ningú i que
hem de retre pública testimoniança d'agraïment als Srs. Francesc
Presas i Joan Rodés pels treballs d'organització de la Revista que
abans i després del canvi d'administració feren amb zel remarcable.

TESTIMONIS D E LBS NOSTRES AUTORITATS
Sr. D. Josep M.» Capdevila.
Barcelona.
Estimat Senyor Director :
He rebut i agraeixo el primer número de vostra revista junt amb la lletra
que m'haveu endressat demanant la meva benedicció. Us la dona paternal i de tot cor per tal que no us desvieu del camí molt ben trillat en el
pòrtic. Que PARAULA CRISTIANA sigui fidel ressò de la tendre, amorosívola,
suau, obedient i sempre caritativa que sortia dels divins llavis en nostre
Mestre Jesús, l'ideal del qual vosaltres intenteu propagar.
Rebeu, Srs. Director i Col·laboradors, la meva benedicció com a pregona
penyora del bon afecte que us professa en Crist
F.

Cardenal Vidal i Barraquer.

Sr. Josep M.a Capdevila
Director de LA PARAULA CRISTIANA.
Barcelona.
Molt distingit senyor :
He llegit les planes de la vostra nova revista LA PARAULA CRISTIANA. Les
i e llegit amb interès, amb amor. He conegut el vostre ideal; i en voler
donar-vos compte de la impressió rebuda, tot responent a la vostra deferent
lletra del 8 del corrent, em complasc a dir-vos que la vostra PARAULA CRISTIANA m'ha semblat òptima i oportuna, fruit madur de l'espiritualitat del
nostre Poble. No li cal cap aprovació ; ella es justifica en si mateixa : «justificata in semetipsa», bastarà llegir-la, estimar-la, viure-la.
El nostre cor, estimant el vostre sublim Ideal, segur que la vostra PARAULA CRISTIANA serà sempre el fidel ressò de la genuïna ment de l'Església,
dels ensenyaments de Crist, invoca fervorosament damunt de vosaltres la
materna protecció de nostra Madona Bruna, tot implorant les seves millors benediccions per a la vostra revista.
Vostre aff.

jpgj nàmero

s. en Crist, Antoni Maria Marcet, Abat de Montserrat.
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