LA PARAULA CRISTIANA

SUPERACIÓ
Les escaiences religioses d'aquesl mes, amplament commemorades en el present fascicle, menen tot naturalment la ploma al tema
sempre ardent i sempre actual del patriotisme.
Obligació de caritat filial, el patriotisme no és un sentiment de
classe, ni de professió, ni de partit: és una virtut universal com
la mateixa caritat de qui deriva. S'estima la Pàtria com s'estima
la mare, i ha calgut l'aparició d'una secta que tendia a dissoldre
la família per topar amb heretges del dogma patriòtic.
Però aquest aroma caritatívol que té el sentiment de Pàtria el
fa més adient amb els qui professem la Religió de la Caritat, el
Cristianisme, el qual ha fet d'aquest sentiment i de la idea que el
fonamenta una superació que li dóna transcendències eternes. Emprant un mot que tingué la seva voga passatgera entre nosaltres,
i que aínti ja és dessuet, podríem dir que la Religió Cristiana concep
la Pàtria sub specie aeternitatis.
L'Església Catòlica ha universalitzat aquella bellíssima idea de
l'altra inda que tenien els israelites, segons la qual l'estatge de les
ànimes dels düfunts era l'Israel etern al qual s'incorporaven definitivament en traspassar d'aquesta vida. Abraham, pare del poble
elegit, els rebia en el seu si. L'expressió bíblica, gairebé ritual
d'aquell poble, per a significar la mort dels justos era aquesta: fou
agregat al seu poble.
Passada, amb la vinguda del Redemptor de tot el llinatge, l'època de les religions tiacionals, i establerta al mig del món com una
ciutat bastida dalt d'una muntanya la Religió universal, ço és, catòlica, s'han eixamplat indefinidament les fronteres del poble elegit,
el qual abasta avui tota la Humanitat. Tot, en doctrina de Sant
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Pau, esdevenia a Israel en figuració de les coses futures. Com
l'Jsrael d'aquest món era la figura del poble cristià estès per tota
la Terra, així l'Israel de l'altre món era una figura de l'Església
triomfant a la qual són incorporats com pedres vivents tots aquells
qui en aquest món foren incorporats a l'Església militant, almenys
en l'esperit de la consciència recta i de la fe no fingida.
Però si Israel fou ombra de les excel·lències de l'Església d'aquest món, aquesta Església és símbol de la Humanitat glorificada.
Totes les coses d'aquesta vida són símbols de la futura, totes sinó
la mort i el pecat. Símbols de Déu són els pares i totes les autoritats dignes, símbols de la companyonia eterna dels elets són els
germans i els anilics d'ací baix, símbols del Verb etern en el qual
veurem tota cosa i pel qual ens comunicarem són les llengües moridores de la terra. L a mort és l'eclosió germinadora d'aquestes
aparences per refondre's en la substància d'Eternitat. Per a l'home
just, el món, refulgent de reflexos de la llum de Déu, és un tast
anticipat del món etern que aquella mateixa llum directament illumina.
Entre les semblances de la Ciutat eterna que tenim ací baix,
ocupen lloc albirador l'Església i la Pàtria. L'Església per la seva
universalitat humana i la seva puresa espiritual, la Pàtria per la
seva proximitat i per la intensitat d'afectes que ens inspira. L a
Pàtria és el lloc de la Terra on ens trobem bé, on el paisatge, els
aliments, els costums, l'idioma de la gent congenien perfectament
amb el nostre caràcter individual, on ens entenem amb tothom i
sentim amb tothom una solidaritat d'interessos que fan de tots
nosaltres una fosa homogènia. L a Pàtria és el regne de l'amor
socialitzat, fora del qual ens sentim enyoradissos.
Talment el Cel, amb una superació inabastable. L a comunitat
dels elegits fa com una Nació eterna on una mateixa Llum els
iUumina la ment, una mateixa Llengua—el Verb de Déu esdevingut
visible—posa tots els esperits en comunicació perfecta, una mateixa
benaurança els engoja la vida, una perfecta unanimitat n'allunya tota
discòrdia. I si un dels atributs d'aquesta Pàtria transitòria d'ací
baix és la seva relativa perpetuïtat, allí dalt, l'eternitat de la Pàtria
divina s'encomana a tots els ciutadans comunicant-los el do de la
immortalitat.
És per això que els teòlegs anomenen aquesta vida el camí i
aquella el terme, vianants que som tomants de l'exili, i encara
moltes vegades objectiven més concretament, comparant ja a l'exili
i a la Pàtria la Ciutat de la Terra i la Ciutat del Cel.
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És, doncs, amb aquest esguard esclarit per la llum interminable
que hem de mirar aquesta Pàtria terrenal. No estimem pas una cosa
moridora, una cosa que hagi d'acabar-se amb nosaltres 0 amb els
que vindran més tard; estimem un esbós imperfecte de la Ciutat
de Déu, una Pàtria que s'inicia ací baix per consumar-se allí dalt,
una Pàtria que en certa manera ja comença en aquest món d'ésser
eterna.
E l s cristians qui tenim la gran fortuna de concebre així la Pàtria podem arribar, en virtut d'aquest ideal, als més grans heroismes amb la més absoluta naturalitat. A la fi, morir per la Pàtria
no és altra cosa que deixar la seva iniciació per copsar el seu acompliment, eixir triomfalment de la seva ombra fugissera a la seva
llum eterna, refondre amb la seva la nostra immortalitat.

El

martiri

E l pòrtic triomfal de la Pasqua ens obre la primavera religiosa,
tota encatifada de flors de martiri. Les festes dels màrtirs abunden
en el temps pasqual, com si el sacrifici de Jesucrist florís de seguida
en roses vermelles de passió, en nataliois d'herois qui, lluitant amb
els turments, arriben en seguiment del Crist a la vida immortal i
gloriosa.
L'escaure's en aquest temps la nostra festa de Sant Jordi ens
mou a tractar aquest tema, no gens desavinent, del martiri.
E l martiri és, davant de Déu, la màxima prova d'amor, com
ja digué el mateix Jesucrist (Joan, X V , 13), i davant dels homes,
el màxim testimoni de la fortitud i la veritat d'una creència. Res
no ho corrobora tant com la inspiració que l i donà nom, car veritable
inspiració és l'elaboració espiritual que precedeix la denominació
primera de les coses. Quan els fidels de la primitiva Església
oriental es trobaren amb aquest fet tan nou en el món com era una
munió d'homes que donaven la vida en mig dels més atroços suplicis per no negar llur fe en el Crist, els donaren e' nom de testimonis, que és exactament el significat de la paraula grega màrtir.
Aquest testimoni fou el mitjà més eficaç de la difusió del Cristianisme, com ho és sempre de totes les causes nobles. Dues sembres expandiren la llavor de la nova doctrina pel món : la sembra
de la paraula i la sembra de la sang. Començà el mateix Jesucrist
fent-les totes dues : després d'haver escampat la seva divina paraula
per tot Israel, escampà la seva divina sang per redempció de tot
el món. É s d'aquest sacrifici que deriva tota la força expansiva
del Cristianisme. Una doctrina altíssima sense la saó fecundant
d'una sang redemptora, llavor de tots els heroismes, hauria parat
ben prompte en l'oblit. Els apòstols segueixen el mateix sistema
de conreu espiritual del món ; primer el sembren amb la paraula de
veritat, després el reguen amb la sang de llur testimoniança. Sols
així podien complir aquella paraula de Jesucrist, tantes vegades a
ells dita : «Vosaltres em retreu testimoniança perquè des del començament sou amb mí» (1). «Vosaltres sou testimonis d'aquestes co(1) Joan X V , 7.

EL

MARTIRI

309

ses» ( i ) . «Vosaltres sereu els meus testimonis a Jerusalem, a tota
la Judea i Samària i fins als termenals de la Terra» (2). I no els
oculta que aquest testimoni no serà sols de paraula, serà un testimoni cruent que parlarà més que per la boca, per les ferides que
els obrirà l'odi a la paraula de veritat. «Us faran comparèixer davant les assemblees i un flagel·laran en les Sinagogues. Sereu conduïts a causa de mi davant els governadors i els reis en testimoni
per a ells i per a les nacions» (3).
Aquesta testimoniança és el motiu obligat de la predicació dels
Apòstols davant jueus i gentils. «Déu ha ressuscitat Jesús, nosaltres en som testimonis» (4). «Nosaltres no podem no dir allò
que hem vist i hem sentit» (5). «Jo sóc un vell testimoni de les
sofrences del Crist» escriu Sant Pere des de Roma als fidels de
l'Àsia (6). E l món resta espaumat davant uns homes que amo
un zel seriós, ardent i abnegat alhora afirmen coses tan inoïdts
com un Déu encarnat, condemnat i crucificat; un mort ressuscitat,
una religió universal. La simple oïda d'aquestes predicacions, per
ardent que hagués estat, no hauria obtingut gaire més efecte que
el que tenien les garleries dels filòsofs que anaven a exposar la
darrera novetat als frívols i desvagats passejants de l'Areòpag d ' A tenes. Calia l'heroisme per donar crèdit a aquestes afirmacions.
Calia un Esteve apedregat, un Jaume decapitat, un Pau degollat,
un Pere i un Andreu crucificats, i darrera d'ells, una immensa multitud d'homes i dones i fins de vells i infants sostenint l'afirmació
d'aquesta fe en mig de les més esgarrifoses tortures.
La selecció moral de la humanitat no podia negar el crèdit a
unes afirmacions tan heroicament segellades amb la sang de llurs
testimonis. L a testimoniança dels màrtirs de la primera generació
cristiana i gran part de la segona té una valor històrica, a més de
la valor moral qne tenen tots els altres. Ells han vist, sentit,
tractat Jesús o els seus testimonis oculars. Tota la vida dels
fidels és emplenada encara del reflexe directe de Jesús en els seus
immediats deixebles. Morint, donen fe històrica a les afirmacions
que fan sobre els seus miracles, les seves paraules, la seva mort i
resurrecció. Sols així el món s'ha pogut convèncer tot ell d'una
cosa tan exorbitant com la resurrecció d'un mort esdevinguda en
d) uuc xxrv, 46.
(1) Actes dcCs Apòstols, I , 8.
(3) Maten, X , 174.
(4)

Actes dels Apòstols, I I , 3J.

(j)

Ibid. n , 41.

(6) I L'<tra de Sant Pere, V. I
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un paratge obscur de la Terra, gairebé al marge de la humanitat
civilitzada. «Jo crec volenter—diu Pascal—les històries els testimonis de les quals es fan degollar» ( i ) .
Aquesta valor històrica dels primers màrtirs va minvant amb
els anys i va essent substituïda per la valor moral que a la pròpia
del martiri afegeix la de la fe dels qui creuen ço que no veuen,
la qual meresqué ésser lloada pel mateix Jesucrist (2). Sant Ignasi
d'Antioquia (+107) i Sant Policarp d'Esmirna ( f 155) encara conegueren Pere, Pau i Joan, com ens testifiquen Sant Ireneu (3) i
Eusebi (4). L l u r testimoniatge històric té una valor aproximada
a la dels primers màrtirs. Encara els testimonis de la terça generació guarden un ressò afeblit de la predicació apostòlica. Ireneu
s'hi relliga per mig de Policarp, com ens diu ell mateix en la seva
lletra a Florinus, i per tant, també els seus contemporanis qui moriren en la persecució de Marc Aureli {177).
A partir d'aquests, el testimoniatge dels màrtirs perd aquesta
valor documental. No testifiquen ço que han vist, sinó ço que
han cregut. E l que es perd, però, en transcendència històrica, es
guanya en transcendència moral. Morir per allò que no es veu ni
s'ha vist mai, morir per una fe, és molt més valuós que morir
per allò de què un ha estat testimoni directe. Cal una resistència
més que humana, cal una fe divina per donar la vida per una pura
creença. Una creença errònia, àdhuc una creença veritable però
no sostinguda per la força de Déu, podrà inspirar la resistència
fins a la mort en casos individuals en què a la fermesa de la fe
s'uneixi una gran vigoria de caràcter, però el martiri per un ideal
com a fenomen col·lectiu no pot reconèixer altra origen que l'assistència divina.
Aquest era, segons testimonis del temps, l'efecte que feia el
martiri en l'ànim dels espectadors, tant cristians com infidels.
«Quan el poble—diu Lactanci (5)—veu homes esqueixats per vàries
menes de suplicis, guardant en mig dels butxins fatigats una invencible paciència, pensa, i és ben veritat, que ni la voluntat unànime
d'un tan gran nombre, ni la perseverança dels qui moren, no són
coses vanes i que la paciència humana, sense el socors de Déu, no
podria suportar tan grans suplicis. Bergants i homes de cos robust
no tenen prou força per a resistir tan grans sofrences i hom els
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pascal, Pcnsées, X X V I I I .
Joan X X , 29.
Adversvs haereses 111, 3.
His(. etcles. V, 20.
Divin. Institut. V, 13.
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sent cridar i gemir. Són vençuts per la dolor perquè els manca
la paciència infosa (inspirata patientia). Entre nosaltres, no solament homes, sinó infants i febles dones han vençut en silenci llurs
butxins; n i àdhuc el foc no pot arrencar-los un gemec. Vanin-se
els romans de Muci Scèvola i de Règul... Heus ací el sexe feble,
l'edat fràgil que es deixen esquinçar i cremar tot el cos, no pas
per necessitat, car ells poden, si volen, evitar el suplici, i que l'accepten de llur plena voluntat perquè tenen confiança en Déu.»
Aquest heroisme mostrat per milers d'homes de tota condició i de
tota raça, car d'Orient a Occident en aquell temps estava ja estès i
era perseguit a mort el Cristianisme, no pot descansar en raons
purament humanes; una realitat transcendent, una veritat divina
treballa per sota confirmant i aguantant un atletisme moral tan evidentment sobrehumà. No pot ésser sinó portada per Déu a la Terra
«una Religió que les injustícies i les persecucions no destrueixen,
sinó que, al contrari, la fan créixer i esdevenir cada dia més forta, ( i ) .
Escrivint aquestes paraules, inspirades en els comentaris que
feia el poble a la vista de l'heroisme dels màrtirs, Lactanci formula
a principis del segle iv l'invencible argument apologètic del miracle
moral, que ha estat després repetit i glosat per tots els apologistes.
Amb un admirable i profundíssim sentit teològic, aquells cristians primitius atribuïen l'heroica paciència dels màrtirs a l'assistència del Crist que «patia en ells». La passió dels màrtirs era,
doncs, la mateixa passió del Crist continuada, era el Crist social
seguint la mateixa llei de la sofrença redemptriu que havia seguit
el Crist individual, era el cristià «acomplint, en frase de Sant Pau,
en el seu cos allò que mancava de la passió del Crist» (2), ço és, la
seva aplicació a cadascun de nosaltres, no en un sentit purament
imputatiu i indumentari, com plau als protestants, sinó en un sentit
realíssim, seguint la mateixa llei que en ell i elevant-nos a la categoria de col·laboradors seus en la redempció del llinatge.
En la lletra escrita l'any 155 pels fidels d'Esmirna sobre el martiri de Sant Policarp, descriuen l'espectacle d'un gran nombre de
fidels «talment esqueixats pel fuet, que llurs venes, llurs artèries
i tot l'interior de llur cos era al descobert, i no gens menys, estaven
tan ferms, que els assistents s'enternien i ploraven, mentre ells
no feien sentir ni un mormol ni una queixa... É s visible que en
aquella hora en què els turmentaven, els testimonis del Crist eren
(1) Lactanci, ibldtm.
(1) Colós. I :

M.
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fora de llur carn, o ans encara, que el Crist era en ells i els
parlava». Vint anys més tard, les esglésies de Lió i Viena de la
GàUia en una lletra semblant sobre llurs màrtirs, els mostren insensibles als turments tgràcies a l'esperança, a l'afectament als béns
de la fe i a la conversació amb el Crist». «El Crist mateix—diuen-sofria en la persona del màrtir» d ) . Una frase anàloga es troba en la
Passió de les Santes Perpètua i Felicitat. Ressò de totes aquestes expressions fou Tertullià quan digué : iChristus in martyre est» (2).
Una tan forta impressió no podia no colpir els infidels qui moltes vegades es convertien encontinent i casos es donaren en què
eren tot seguit adjuntats als qui patien pel Crist. La ja citada lletra d'Esmirna diu que després del martiri de Policarp «la multitud
s'admirava que hi hagués una diferència tan gran entre els fidels
i els elegits». La contemplació de la constància dels màrtirs semblà
a Sant Justí, encara pagà, la més segura refutació de les calúmnies
que llavors s'escampaven contra els cristians (3).
Un escriptor cristià anònim d'aquell temps va anotar la impressió produïda en els espectadors pagans per aquesta constància inexplicable. Trobem les seves paraules en l'opuscle De laude maríyrii,
atribuït antigament a Sant Ciprià de Cartago : «Mentre mans cruels
esquinçaven els membres d'un màrtir, i el ferotge butxí solcava,
sense véncer-lo, les carns llatzerades, jo sentia les converses dels
assistents. Els uns deien : És una gran cosa, no sé quina, no cedir
a la dolor, suportar les angoixes. D'altres afegien : Tinc entès
que aquest té fills, car una esposa seu en la seva llar. I no obstant,
ni l'amor paternal, ni l'otnor conjugal, no el fan defallir del seu propòsit. H i ha alguna cosa a estudiar, un coratge que cal examinar
fitis al fons. No és pas menyscurable una religió, qualsevol que
sigui, per la qual un home sofreix i accepta la mort».
Aquestes reflexions de les persones de bona fe causaren moltes
conversions. E l que sempre s'esdevé en les causes nob'es, ço és,
que les persecucions les enforteixen i la regor de sang martirial, més
encara que regor els és sembra abundosa i fecunda, en molt més alt
grau havia d'esdevenir-se en una religió introduïda a la terra per
Déu mateix i inaugurada amb el martiri del seu diví Fundador.
«Semen est sanguis christianorum», semença és la sang dels cristians, deia Tertullià (4). Si el ferro i el foc poden travessar cervells
però no poden matar idees, si la idea és invulnerable als mitjans
ll)
(a)
(3)
(4)

Eusebi, Historia «clfsiastica, V , i , n , 51, 36.
Tertal-lià, De pudicitU, X X I I .
Sant Jnstl, I I , Apologia XXL
Apoïoeeticus, c. 50.
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materials de destrucció i per cada cervell que el ferro perseguidor
li ha destrossat troba centenars de cervells neòfits on allotjar-se,
molt més invulnerable havia d'ésser per les armes mortíferes de
l'home la idea de Déu plantada al mig del món. «Això que vosaltres apel·leu la nostra obstinació—diu en el mateix lloc Tertul·lià
als pagans—és un ensenyament. Qui és que, en veure sofrir eis
nostres màrtirs, no s'és commogut i no recerca el que dintre d'allò
hi ha de real? Qui, en haver-ho descobert, no s'hi acull? Qui, en
haver-s'hi acollit, no desitja també sofrir?» I en altre lloc : aQualsevol que sigui testimoni de la nostra constància, com percudit per
un xoc, s'encén en desig de recercar la causa, i en conèixer la veritat,
encontinent la segueix» (1).
Lactanci, aquell escriptor contemporani dels màrtirs a qui hem
sentit formular la doctrina de la valor apologètica del martiri, en
reporta també la fecunditat pràctica en la mateixa obra abans citada (2). «Alguns sospiten que no és pas sense motiu que el culte
dels déus és judicat dolent per tan gran nombre d'homes, puix prefereixen morir a fer allò que els altres fan per viure. L'altre desitja saber quin és aquest bé pel qual hom combat així fins a ia
mort, que és preferible a tot ço que hi ha d'admirable i car en
aquesta vida, del qual no pot separar ni la pèrdua dels béns o de.
la llum, n i la dolor corporal, ni les tortures de les entranyes. Aquestes coses són molt eficaces, però heus-en ací d'altres qui molt han
contribuït a augmentar el nostre nombre. La munió dels assistents
sent els cristians dient en mig dels suplicis : Nosaltres no oferim
sacrifici a aquestes pedres tallades per la mà dels homes, sinó al Déu
vivent qui és en el cel. Molts comprenen que això és la veritat i
l'admeten en el fons del cor. Després, com acostuma a esdevenir-se
en les coses incertes, es pregunten ells amb ells quina pot ésser la
causa d'aquesta perseverància : així s'assabenten, en mig del públic on són escampades i mutual ment recaptades, de moltes coses
relatives a la nostra Religió que no poden menys de plaure'ls perquè
són bones... Totes aquestes causes juntes donen a Déu, d'una
manera admirable, un gran nombre de fidels».
És una gran mostra de la grandesa del Cristianisme, que prova la
seva transcendència damunt tots els temps, que en qualsevol moment
pugui dir coses d'una actualitat immusteïble. Aquesta pàgina de Lactanci, escrita a primeries del segle iv, podria ésser signada per qualsevol missioner de segles més recents i àdhuc contemporani nostre.
(1) Ad Scapulam, V.
13) D M n . Institut. V, p. 3.
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L'extensió que va prenent aquest article ens veda d'estendre'ns
sobre altres aspectes d'un bell interès pertocants als màrtirs : documents de llur passió, legislació de les persecucions, nombre de
màrtirs de l'Església, llur condició social, sofriments, culte, diversos temps i llocs de les persecucions, etc. É s bo, aiximateix, de
deixar matèria intacta per a altres estudis.
Per acabar el d'avui, remarcarem només les condicions necessàries per a poder aplicar a un la gloriosa apellació de màrtir. Per
merèixer aquest nom, cal haver resistit la mort, o almenys, sofriments capaços de produir-la sense una miraculosa intervenció de
Déu que l'eviti. L a Mare de Déu i Sant Joan Evangelista són comptats per aquesta darrera raó entre l'estol gloriós, tot i no haver expirat en els suplicis, els quals en la Mare de Jesús foren tan grans,
que l i valgueren el títol de Regina dels Màrtirs. Cal, encara, haver-los sofert voluntàriament i sense posar-hi resistència. Cal, en fi,
que la causa per la qual s'ha sofert sigui la Religió Catòlica o una
de les virtuts per ella preceptuades o aconsellades. H i ha, doncs,
màrtirs de la fe i màrtirs d'algunes virtuts, com la castedat, la justícia, el sigil sacramental, etc.
É s , verament, tan generosa la bondat de Déu, que fins a cristians separats per error invencible de la vera Església ha donat fortalesa per a sofrir martiris i donar la vida per Jesucrist. E l P. A y mard Guérin, jesuïta, que viatjava per l'Egipte l'any 1627 parla
amb termes de gran enterniment i elogi de l'admirable constància
amb què un cismàtic copte sofrí al Caire els més cruels turments
per no renegar de la Religió cristiana i passar-se a la secta de
Mahoma (1). U n missioner del segle x i x ens parla igualment d'un
sacerdot armeni assassinat junt amb el seu fill, pels kurdes que i
donaren a escollir entre l'apostasia i la mort (2). D'iguals fets
ens assabenta el Rvnd. Bousquet (3) com esdevinguts a primeries
del segle x i x a molts cismàtics immolats pels turs per no haver
volgut abandonar el Cristianisme. N i que aquests nobilíssims cristians no mereixin oficialment el culte de màrtirs, per haver mort
fora de l'Església veritable, no és gens dubtós que llur bona fe i llur
heroisme en morir per Jesucrist els haurà valgut de Déu el premi
(1)
t. I ,
(2)
(3)

Rabbutb, Documenti inidits pour servir à l'Hlstoire du Christianisme en Oriínl,
p. 19.
L i s Mijsioni cathohQues Irançaises au X I X ' l l i c l e , t. I , p. 594.
L'Université de l'ÉtfUe et le schisme irec, p. 304.
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real del martiri i que en la nostra consideració personal han de merèixer aquest respecte.
Més difícil és el cas dels qui moren per altres causes inferiors.
No parlem d'aquella accepció vulgar de la paraula màrtir quan s'empra per designar aquelles persones qui per causes familiars o socials passen la vida entre grans amargures, ni tan sols dels anomenats màrtirs de la ciència, d'aquells savis morts fortuïtament ea
una catàstrofe esdevinguda en llurs recerques, tan sovint celebrats
per la literatura periodística. Ens referim sobretot als qui moren
en la guerra en defensa de llur Pàtria. A milers i a milions en ca gueren durant la guerra en defensa de llur Pàtria. A milers i a
milions en caigueren durant la guerra gran en els camps de batalla
de França, d'Itàlia i de Rússia. Mereixen el nom de màrtirs?
Evidentment, no el mereixen. N i la causa per què moren és la
Religió veritable, o una de les seves virtuts morals, ni moren sense
resistència.
Així i tot, l'especialíssima consideració pietosa que mereixen,
semblant a la dels màrtirs, ens mou a acabar aquest estudi traslladant unes nobles paraules de dues grans figures de l'Església contemporània, pronunciades arran de la passada guerra mundial.
Diu el Cardenal Mercier en la seva Pastoral Le patriotisme el
l'endurance : «Un oficial d'Estat Major ens preguntava, no hi ha
gaire, si un soldat qui cau en servei d'una causa justa—i la nostra
ho és evidentment—és un màrtir. E n l'accepció rigorosa i teològica de la parula, no, el soldat no és un màrtir, perquè mor amb les
armes a la mà, mentre que el màrtir es lliura sense defensa a la
violència dels seus butxins. Però si em pregunteu el que penso de
la salut eterna d'un valent qui dóna conscientment la vida per defensar l'honor de la seva Pàtria i venjar la justícia violada, jo no vacil·lo a respondre que indubtablement el Crist corona la valor militar i que la mort cristianament acceptada assegura al soldat la salvació de la seva ànima. No tenim, diu Nostre Senyor, millor mitjà
de practicar la caritat que donar la nostra vida per aquells que
estimem. E l soldat qui mor per salvar els seus germans, per protegir les llars i els altars de la seva pàtria, acompleix aquesta forma
superior de caritat. Si voleu, no tindrà sempre, a analitzar-ho minuciosament, la valor moral del seu sacrifici, però cal que Déu demani al valent emmenat al foc del combat la precisió metòdica del
moralista i del teòleg? Nosaltres admirem l'heroisme del soldat :
fóra possible que Déu no l'acollís amb amor?... Car és tal la valor
d'un acte de caritat perfecta, que per si sol esborra una vida en-

3i6

LA

PARAULA

CRISTIANA

tera de pecat. D'un culpable, en un moment, en fa un sant.»
Aquesta analogia entre el soldat i el màrtir és adverada també,
per bé que amb un llenguatge més tècnicament teològic, pel Cardenal Billot, un dels primers prestigis mundials de la Teologia, en el
seu discurs L a France catholique à Rome pronunciat a Roma el 25
de març de 1915. L'insigne teòleg creu que la mort del soldat en
el camp de batalla—sempre que lluiti de bona fe—té algun privilegi
a l'esguard de la vida eterna. Per els que així cauen, espera «llampecs de gràcia que travessin llurs ànimes i les incitin a fer els actes
de fe, esperança,caritat i contrició, els quals, suplint el defecte del
sagrament, les disposin a la gràcia de la recompensa i del perdó...
Sembla que si sempre hi ha un espai possible per a la visita de Déu
en el moment que precedeix immediatament a la mort, àdhuc per
a aquells pecadors qui no hagin donat senyals de penediment, de
més dilatat n'hi haurà encara en les circumstàncies particularment
pròpies per a commoure la misericòrdia divina, en les de la mort
sobre el camp de batalla.» I aquí l'eminent jesuïta reporta l'exemple de Judes Macabeu fent oferir un sacrifici per l'ànima dels seus
soldats caiguts en el camp de batalla d'Odollam i esperant que
s'havien adormit amb pietat, tot i que poc abans s'havien fet culpables d'un acte idolàtric prohibit per la llei divina, ( i )
Gran esperança ofereixen, doncs, de salvació els qui moren en
batalla lluitant per la Pàtria. Però aquests afreturen encara una
purificació i uns sufragis, car aquesta mort no neteja del tot l'ànima
de l'heroi. Ben altrament s'esdevé en el martiri per la Religió.
Amb ell es dóna a Déu la més gran prova d'amor : la de la sang.
Aquest amor perfecte renta instantàniament tota màcula i tota deixalla de pecat : el Cel és obert de bat a bat a aquest màrtir, sense
que per afinar el seu esperit l i calgui altra flama purificadora que
la vermellor de la seva sang escampada.
Per això el Màrtir, des del mateix moment del seu natalici a
vera vida, mereix de l'Església culte públic. No és lícit de pregar
per ell ; és ell qui ha de pregar per nosaltres, encelat com està en la
glòria d'Aquell per qui generosament va donar la seva vida terrena.
* *»
Si la barroeria d'aquestes ratlles no les en fes indignes, gosaríem a oferir-les en homenatge de devoció al gloriós Sant Jordi,
un d'aquells herois qui decoraren amb la seva sang la Religió del
Crucificat.
(1)

11 L l i b r f del» M a o b e n s ,

x i l , 39-46
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Gran fou la seva veneració en totes les esglésies orientals, d'on
fou duta a Occident pels croats. Mercès a ells fou Sant Jordi
constituït Patró de la Cavalleria cristiana. La llegenda ha ornat
la seva jovenívo'a figura amb l'esmalt de la valor militar i de
l'heroisme en la defensa dels febles. Dedicats al seu culte per una
devoció secular, demanem-li, com a fills d'aquesta terra que un dia
portà la llum de la llibertat als cristians captius a Moreria, que
alliberi les nostres ànimes de les escomeses del dragó infernal, sempre famejant de víctimes innocents. I que ens va'gui de Déu aquell
seny cristià que venç totes les temptacions amb serenitat impertorbable, aquella serenitat amb què morien els herois qui confessaven
el Crist entre turments. Que com ells puguem donar al Cristianisme la penyora d'aquella victòria definitiva promesa pel Crist, no
als forts, no als violents, sinó als mansuets, premi dels quals, únic
entre els de les Benaventurances, és ía possessió de la terra. .
CARLES CARDÓ, prev.

U n i v e r s a l i t a t del culte
a la M a r e de D é u de M o n t s e r r a t
La difusió del culte a una imatge venerada depèn del grau d'atracció que el seu santuari excerceix damunt els fidels ; i aquesta
atracció respon constantment al nombre dels fets meravellosos acomplits per la intercessió de la persona benaurada que la imatge representa.
E l miracle és el xuclador de multituds humanes més potent que
existeix. Quan ell comença a florir, baldament sigui a l'ermita
més humil i abandonada, es fa tot seguit al seu entorn una corona
de fidels. Serà de bell antuvi la gent de les encontrades veïnes que
encuriosides pel reconte fantàstic de qualque pastor, visitaran, un
xic escèptiques, la rústega capella ; però en tornar al poble tremint
encara de la dolça esgarrifança, contaran, exagerant-la, la meravella
viscuda, i la nova creixerà i s'escamparà arreu, acoblant a l'entorn
de l'ermita multituds, cada cop més nombroses, vibrants de fe, plenes de curiositat, àvides d'emocions fortes i insòlites que espandiran
més lluny la bona nova ; anirà creant-se així un fluix i refluix i n tens que assolirà tal volta radis d'una extensió prodigiosa.
El Santuari del nostre Montserrat no és pas una excepció d'aquesta llei universal. Una anàlisi, feta fins, si es vol amb criteri
racionalista, porta lògicament a la conclusió que la causa fonamental
de l'expandiment extraordinari d'aquest culte, rau en el nombre i en
la magnitud dels miracles obrats per la intercessió de la Verge Bruna.
Aquests començaren de bona hora. Per bé que la manca de documents antics no ens permeti de precisar les primeres dates, hom
pot dir amb fonament que al principi del segle x n , i probablement
ja al darrer terç del segle x i , els fets meravellosos que es verificaren
a l'esglesiola de Santa Maria, feren pujar la nostra Muntanya a un
gran nombre de fidels. Del segle x m tenim ja documents autèntics
i d'una valor excepcional, com és ara, les Butlles Pontifícies en les
quals parlen els Papes d'aquests miracles com de cosa ben coneguda
en el mon cristià, i les Càntigues del Rei Anfós el Savi on se'n
troben sis posats en vers. Del segle xrv se'ns ha conservat un ca-
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tàleg d'aquests fets prodigioses el qual serà ininterrompudament
continuat, i des del segle xv seran transcrits acuradament per un
notari davant de testimonis jurats. Arribem al temps de la descoberta de la impremta. E l «Llibre dels Miracles de la Mare de Déu
de Montserrat», recollits per l'Abat Pere de Burgos, estampat per
primera vegada a Barcelona, portarà arreu del món, en nombroses
edicions i versions diverses, el coneixement d'aquests prodigis ; i
els que no saben de lletra, l'art de la xilografia els procurarà, petita
Bíblia Pauperum, una sèrie de gravats que els diran en llenguatge
entenedor la misericòrdia - maternal de Maria pels seus devots. De
fet, ja els primers mestres del boix, vinguts al nostre Monestir
amb l'estampador Rosembach, restaren colpits de l'espectacle que
s'oferia diàriament als seus ulls, i en buidar les primeres fustes
no mancaren de dibuixar-hi pobres invàlids pujant fatigosament la
Muntanya en cerca de guariment, i d'altres que la muntaven a
genollons en compliment de velles prometences i en acció de gràcies
per les mercès demanades i obtingudes. Aviat aparegueren aquelles imatges de Madona Bruna orlades d'escaients gravadets on,
junt amb la llegenda gariniana, eren representats els miracles més
freqüents : guariment de tota mena de malalties, presoners i cautius retornats a la llar enyorada, nàufrags conduïts a port, morts
ressuscitats, etc. ; excitant, fins en les terres més llunyanes, el desig
de venir a veure amb els propis ulls el Santuari-prodigi ; i en arribar aquí, cap decepció no els esperava, ans ho trobaven tot plenament confirmat.
En el claustre del Monestir—el gran vestíbul de la petita església—, passaven llargues hores contemplant aquella munió d'ex-vots
i presentalles, de vaixells i cadenes, de monstres i mortalles, de
crosses i tota mena de primitius aparells ortopèdics esdevinguts inútils, i encara les petites taules barroerament i ingènuament pintades,
síntesi de totes les misèries que planen sobre la humanitat en aquesta trista vall de llàgrimes. Sovint presenciaven algun miracle o
en parlaven amb testimonis oculars o n'eren ells mateixos l'objeete ;
i en retornar a llurs terres, carregats de petites pedres de la Cova,
de plantes de la Muntanya, de rosaris i candeles beneïdes pel Pare
Abat, de creuetes treballades pels Ermitans; amb les estampes
de la Imatge, amb el llibre dels Miracles, amb la cèdula de Confrare... es convertien espontàniament panegiristes i propagadors eficacíssims, i l'anomenada, la devoció, el culte a la Mare de Déu de
Montserrat creixia i arrelava amb una extensió i profunditat, que
avui mateix no en tenim encara una idea aproximada.
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Indubtablement, els prodigis obrats per Madona Bruna feren el
miracle d'aquesta difusió portentosa.
Però quan s'estudia a fons la història del nostre Santuari i
s'estableix una ponderada comparació amb altres de similars, hom
constata amb estranyesa un fet anormal. Molts, moltíssims eren
els Santuaris en els quals, vers la mateixa època que el nostre, la
Potència divina es mostrava en fets extraordinaris i aquests també
foren estampats, difosos i coneguts com els nostres ; en confrontar,
però, la difusió dels cultes respectius hom troba una desproporció
immensa ; la majoria d'ells restà insignificant al costat del nostre.
I és que Déu ha escollit molts llocs de la terra per ésser en ells
venerat en els seus Sants i prodigar les seves gràcies ; però de
Montserrat uo n'ha creat més que un. Montserrat és un Santuari
únic al món.
Els romeus de totes les èpoques s'han sentit profundament commoguts ; hi trobaven un no sé què que no sabien explicar-se i espontàniament confessaven que cap altre Santuari no els produïa
aquesta misteriosa impressió. Seria fàcil de multiplicar testimonis ; en citarem dos de notables. E l primer és de l'historiador Pere
Anton Beuter el qual escrivia : cHabiendo yo visitado la santa Casa
de Loreto en la Marca de Ancona y muchos lugares de devoción
en Itàlia y Fraucia y casi todos los de Espafia, ninguno he hallado
que tanta devoción traiga a los animós de los que allí se hallan
como éste (Montserrat) ; y serme han testigos los que le hubieren
visto como yo. Es cosa que no se puede decir ni poner en escrito
lo que siçnten en sus corazones y almas los devotos que este lugar
visiten». E l famós Bisbe de Mondonedo, Antoni de Guevara en
una lletra adreçada a l'Abat del nostre Monestir l i deia : «Acuérdome haber estado en Nuestra Senora de Loreto, de Guadalupe, de
la Pena de Francia, de la Hoz de Segòvia y de Valbanera las cuales
Casas y Santuarios son todas de mucha devoción, oración y admiración ; mas para mi contento y mi condición a Nuestra Senora de
Montserrat hallo ser Edificio de admiración, Templo de oración y
Casa de devoción. Digo de verdad, Padre Abad, que nunca me v i
entre aquelles riscos àsperos, entre aquellos cerros bravos, entre
aquellos bosques espesos que no propusiese en mi de ser otro, que
no me pesase del tiempo pasado y que no aborreciese la libertad y
amase la soledad. Nunca pasé por Montserrat que luego no estuviese contrito, que no me confesase despacio, que no celebrase con
làgrimas, que no velase allí una noche, que no diese algo a los
pobres, que no tomase candelas benditas y sobre todo que no me

Imatge de l a Mare de D é u de Momserrat-Emaus,
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hartase de suspirar y propusiese de mi emnienda. Oh ! pluguiese
a Dios del cielo y a nuestra Dona de Montserrate, que tal fuese yo
en esta tierra cual propuse ser en esa santa Casai.
L'atmosfera de misticisme, de recolliment, de santedat que es
respirava a la petita església romànica—malauradament destruïda
abans ja de la vinguda de les tropes napoleòniques—havia d'ésser
densíssima. Tots els que la visitaren n'han parlat com de cosa
inefable i misteriosa. U n home, ben avesat a emocions de tota
mena i que havia tingut prou ocasió de visitar les principals esglésies cristianes, l'Emperador Carles V , deia -de la nostra església,
segons reconte el seu biògraf Sandoval ; «pequena es y ahumadas
son sus paredes, pero siento en ella una devoción y una cierta
deydad que no sé significar». Es diria saturada de la pietat de
tots els fidels, dels precs de tots els romeus, de les virtuts de tots
els sants que en el transcurs dels segles han pujat a retre homenatge d'amor y veneració a Maria. I era en aquest ambient de
santedat que els peregrins eren dolçament colpits per les esplendorositats d'aquell culte magnífic, d'aquell laus perennis indeficient,
en que la salmòdia reposada dels monjos era alternada amb els cants
angèlics dels infants i amb les fervents pregàries dels romeus mateixos, els quals, en eixir de l'església a altes hores de la nit,
sentien encara vibrar el tritlleig de la campana humil que invitava
els ermitans a començar en llurs celles escampades amunt, la recitació de les Matines, i aquestes acabades, perllongaven l'oració fins
que els monjos reprenien en el chor el cant dels Salms harmoniós...
Els bons peregrins es sentien lluny, molt lluny de la terra que no
veien, que romania allà baix amb els seus brogits mundanals i amb
les seves llordes misèries, i en trobar-se voltats d'aquella dolça
solitud, interrompuda tan sols pel prec i el càntic, es creien a
mig camí del cel. Els tres dies concedits passaven en un instant
com un somni de meravelles, però la fonda, la inesborrable impressió rebuda, es traduïa més endavant en obres poderoses que han
donat aquest encuny característic, únic a la universalitat del culte
a Madona de Montserrat.
Seria tasca ben inútil pretendre encloure en el breu espai que
concedeix un article totes les manifestacions amb les quals han exterioritzat els fidels la seva devoció a la nostra Verge, des de la
deixa humil per a contribuir al seu culte a l'església bastida a
honor seu. N'assenyalarem algunes de passada i ràpidament.
E l nom Montserrat fou imposat en el bapti sme a bon nombre
d'infants des de temps molt antics, facilitant-ho tal vegada l'exis-
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tència del cognom homònim usat per una noble família catalana.
És curiós d'observar que al principi fou més sovint emprat—al
menys segons les notes que fins ara portem recollides—com a nom
d'home que no pas de dona.
A Casa nostra ja des del segle x n — i tenim alguns testimonis
del x i — , són abundoses les deixes testamentàries a favor del nostre
Monestir, i cercant en els arxius forasters no seria segurament
difícil de trobar clàusules de testaments com la del Adelantado May or
del regne de Lleó que al 1388 deia: «ítem mando que vaya un
home que sea bueno y de buena conciencia, por mi anima a Santa
Maria de Montserrate, e que le den aqueio que pareciere sea bueno
para su costa; e que le den màs de tres marços de plata para la
dicha iglesia de Santa Maria de Montserrate, para un calice e una
casulla de seda con todos sus ornamentos que son menester para
la dicha iglesia o que le den que lleve por ello mil y quinientos
maravedís, e que los dé, el hombre que alia fuere al que administraré la dicha iglesia para que compre el dicho calice e vestimenta
para que se diga la Misa del Divinal Oficio».
E l catàleg de les joies—desaparegudes a la guerra de la Independència—era tan nombrós i ric, que podia resistir amb avantatge
qualsevol comparació. Els nobles, prínceps i reis professaren sempre una especial devoció a Madona Bruna i comblaren el seu Monestir d'ofrenes i privilegis. Sigui'ns permès de narrar entre parèntesi el fet simpàtic de Francesc I de França, el qual, passant
per Barcelona després de la batalla de Pavia, recordant-se de Montserrat, es tragué l'anell que duia i l'envià al Monestir escrivint, amb
el seu estil cavallaresc, aquests mots ; «Madona, volgueu acceptar l'únic present que un Rei presoner pot fer a la Dama dels seus amors».
E l culte i la devoció al nostre Santuari creixia i s'extenia en
forma que els Papes foren moguts a concedir nombre de mercès
extraordinàries. Es pot dir que durant quatre o cinc segles no
hi hagut Pontífex que no es mostrés generós amb Montserrat; el
nombre de Butlles i Breus papals que es registren en els Arxius
secrets del Vaticà és verament impressionant. No ens hi podem
entretenir; remarquem només, per ésser d'actüalitat, que durant
els Anys Sants—al menys des del 1500—els Papes concediren la
dispensa excepcional que en el nostre Santuari no romanguessin
sospeses les indulgències, i que els romeus poguessin fruir a Montserrat de les mateixes gràcies que visitant les basíliques de Roma.
E l nombre de teles, retaules, baixos-relleus i escultures en que
la devoció dels fidels féu representar la nostra Imatge per tal de

LA

MARE

DE

DÉU

DE

MONTSERRAT

323

poder-li tributar un culte continuat a la pròpia llar, és prodigiós.
Ordinàriament la Verge ocupa el centre, i té a l'entorn els monjos
i els escolans ; a un costat es veu el Monestir, a l'altre, la Cova
i les Ermites escampades pels cims de la Muntanya coronats amb

auféeot -33crcT^|m} nt !3ofjntcft.
La Mare de Déu de Montserrat, de Bezdez (Bohèmia)

la creu. Daten, en general, dels segles XVI i x v n ; avui es troben
dispersos per tot arreu, en cases particulars i fins en museus, com
és ara, l'esplèndit baix-relleu en marbre en el Victòria de Londres;
n'hem admirat d'altres en fusta artísticament tallada a Emaus de
Praga, i a la sacristia de Notre Dame de la Garde a Marsella.
Tampoc no és infreqüent de veure aquestes obres d'art, junt amb
les creus decorades pels nostres Ermitans i amb boixos, coures i
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acers de vells gravats montserratins posats a subhasta en vendes
públiques verificades en diverses capitals d'Europa i Amèrica.
Les biblioteques ens proporcionen un altre capítol ben interessant de la difusió del culte i de la devoció a la Mare de Déu de
Montserrat amb les Històries del nostre Santuari que ja de bona
hora trobem traduïdes en portuguès, francès, italià, alemany, anglès, txec, flamenc, llatí, etc, i amb les seves innumerables edicions. La Història del P. Montegut, per exemple, a Tolosa solament i en poquíssims anys s'edità set vegades. En tractar de
recollir les descripcions, notes de viatge, reculls de llegendes, resums
dels miracles, compendis de la Història, la bibliografia montserratina esdevé immensa, interminable.
Acabarem parlant breument de la més alta manifestació en que
ha culminat la veneració dels nostres fidels, la més directa de la
universalitat del culte a Madona de Montserrat : ens referim als
altars, capelles, ermites, esglésies, santuaris, basíliques i Abadies
Nullius consagrades a la nostra Regina arreu del món cristià.
A ella fou dedicada la primera església bastida per Colomb a
l'Amèrica i amb el nom de Montserrat es batejà una de les petites
Antilles. Aquest culte es difongué i arrelà ben aviat en el nou
món descobert. A l'Argentina, al Peró, al Brasil, a Mèxic, es
construïren un sens fi de capelles i es dedicaren un gran nombre
d'altars a nostra Madona, i arribaren a tal extrem que els monjos
de Montserrat es veieren obligats a recórrer a Lleó X i a altres
Papes demanant i obtenint pena d'excomunió per als que, sense
concessió expresa del P. Abat o del seu Vicari, aixecaven tals edificis o repartien objectes de devoció especialment les candeles que
duien gravat l'escut de Montserrat; puix era tanta la passió amb
què els fidels prenien les coses arribades del nostre Monestir, que
consciències poc escrupuloses especulaven amb aquesta pietat falsificant objectes, inventant Butlles pontifícies i retenint les almoines
que els devots destinaven al nostre Santuari.
Aquesta mateixa decisió calgué prendre al Regne de Nàpols, on
la devoció a la Verge de Montserrat arribà a ésser gairebé un deliri.
En deu anys, del 1580 al 1592, es construïren esglésies o capelles
d'aquesta invocació a Avelino, Montefusco, Cagli, Sant' Àgata,
Benevento, Santa Sofia, Saponara, S. Giovanni Ingaldo, Palma,
lupone, Suoli, Vallata delia Baronia, Castelló delia Baronia, Vanolli,
Terra Carife, Puzzuoli, Celencia-Balforte, Terra-Formicula, Trevico, Mirabella, Montefredanio, Eboli, Gesualdo, Lecce, Tramonti,
etcètera, etc, totes als voltants de Nàpols. Encara, però, els habi-
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tants de í'Illa de Sardenya avantatjaren als napolitans en el fervor
d'aquesta devoció. Les capelles i les esglésies, algunes vertaders
Santuaris i decorades amb el títol de Basílica menor, són incomptables ; i tan profundament ha arrelat en aquestes bones gents la
veneració al nostre Santuari, que havent volgut en el segle passat
un Municipi canviar de nom, fou adoptat per unanimitat, i aprovat
pel Govern, el de Montserrat. No cal parlar de Sicília, on a Palermo solament l i foren aixecades del bell nou cinc esglésies i unes
nou o deu capelles ; i a Messina, a Catània, a Girgenti, a Adernó,
a Caltagirone, per tota la Illa es tributà un culte esplèndit a la
Mare de Déu de Montserrat. També s'estengué ràpidament pels
Païssos Baixos especialment per la Bèlgica actual, fins abans de la
dominació de la Casa d'Austria, com en tenim una prova en els
pelegrinatges que ja a mitjans del segle xv verificaven periòdicament
els piadosos fidels de Mons que en aquesta ciutat havien erigit
una capella a la nostra Madona que encara existeix el dia d'avui.
Per bé que sigui cert que trobem més extés, com és natural,
el culte de la nostra Imatge en les terres que foren un dia possessions del Casal d'Aragó i més tard de la Corona d'Espanya ; de
temples dedicats a Montserrat se n'erigiren per tot arreu, especialment a les grans capitals, a Lisboa, a Madrid, a P a r í s , a Praga,
a Viena ; i encar a Lyon, a Rouen, a Tolosa, a Milà, a Bezdez,
a Sitzgràs, a Hirschberg... ; la llista complerta seria un no acabar
mai. I tot ço que havem dit fins ara es refereix a segles passats.
En els temps moderns els nostres monjos, els missioners catalans
i els bons fidels de la nostra terra, han portat el culte de la dolça
Verge Bruna per tot el món : a l'Austràlia, a les Illes Filipines,
a Cuba, a Fernando Póo, en diferents indrets de l'Àfrica, a la
índia, a Constantinoble, a New-York, a Rússia, en fi, és inútil citar
noms : a tot arreu.
La història de les fundacions d'aquestes capelles i esglésies en
el temps vell i de les seves restauracions, en l'època moderna són
ben interessants i confirmen ço que dèiem en començar, la part essencial que en la difusió del nostre culte han tingut els miracles
i la impressió rebuda en el Santuari. Escollim a l'atzar entre les
nostres notes :
E l Cavaller Bartomeu de Tannazoll-Zill, Oficial dels exèrcits
imperials, en un combat sostingut en els Països Baixos al 1634,
rebé catorze ferides greus, algunes d'elles judicades mortals ; féu
prometença a Madona de Montserrat de venir-la a visitar siel guaria,
guarí miraculosament i en compliment de ço que havia promès vingué
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en romiatge a la santa Muntanya. En retornar a la seva terra,
Moràvia, el record del que havia vist i l'agraïment a Maria per la
gràcia rebuda fou tan gran, que a honor seu bastí, al cim d'una
muntanya de les seves propietats, una esplèndida capella on col·locà una imatge de la Verge Bruna. A l cap de poc temps, es
convertí en un dels Santuaris més venerats de la Moràvia, fins
que a últims del segle x v u i l'estat ruïnós de la capella mogué els
bons fidels de Sitzgras, la ciutat veïna, a traslladar solemnialment
la devota imatge a l'església parroquial. La restauració del petit
Santuari ha estat obra del Rector de Sitzgras, Rev. Springer. E l l
mateix ens ho explicà tot acompanyant-nos a visitar la nova capella.
«D'això fa ja molts anys—ens deia—. Havia jo acabat els meus
estudis i se m'havia destinat a aquesta parròquia. Sentint-me i n capaç per càrrec tan delicat, no havia trobat millor solució que
recórrer a la protecció de la Verge Santíssima, prometent-li de propagar la seva devoció entre els meus nous feligresos, projectant
d'erigir-li una capella... L'endemà d'arribar aquí passejant-me per
aquest mateix indret on ens trobem ara, em cridà l'atenció aquest
muntanyol i l'edifici enrunat que el coronava. Per satisfer la meva
curiositat vaig preguntar a un porquerol d'aquests voltants :
— Noi, què és aquesta muntanya ?
— É s el Montserrat.
— Què vol dir Montserrat?
— No ho sé, però tothom l'anomena així.
— I aquelles runes d'allà el cim?
— Allò és la capella d'aquella Verge Negra que hi ha a l'església.
Va semblar-me que Maria Santíssima havia escoltat el meu prec.
Inútil de dir-li que poc temps després la capella restaurada s'obria
novament al culte. E l dia que h i vàrem portar la santa Imatge,
que els PP. Benedictins de Beuron havien tingut la getilesa de
decorar de bell nou, fou dia de festa major per tota la gent de
la rodalia que assistiren en gran nombre a la processó, especialment de la ciutat de Zlabing. Els vells no recordaven cap altra
festa tan simpàtica i emocionant, i des de llavors, el nostre Montserrat torna a ésser un dels santuaris més venerats i freqüentats
de tota la Moràvia.»
Aquesta processó a honor de la nostra Madona ens porta a la
memòria aquella altra verificada a Viena a l'any 1633 que fa poc
hem donat a conèixer en el nostre treball L a Congregació benedictina de Motserrat a l'Àustria i a la Bohèmia {Analecta Montserra-
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Indulgència plenària concedida a l'església de Montserrat de Viena
per les festes de setembre de 1759
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tensia, Vol. V . ) ; i que ara volem reproduir aquí per tractar-se de
la diada montserratina més magnificent i de l'acte públic més solemnial tributat a la Verge Bruna.
S'escollí el dia 21 de novembre, festa de la Presentació de Maria
al Temple, per a traslladar la Imatge del Monestir dels Benedictins
Escocesos a la nova església dedicada a la Verge de Montserrat.
Dies abans, l'Emperador publicà un edicte declarant festiu l'esmentat dia, que aquell any s'esqueia en dilluns, i manant a tots
els membres de les ordes religioses, confraries, obres pies i a tota
la clerecia secular que assistís a la festa. Havia plogut molt aquells
dies i el fang feia intransitables els voltants de la nova construcció
bastida fora ciutat; per tal que aquest detall no deslluís la festa, el
Governador de Viena féu empostissar tot el trajecte que havia de
seguir la processó (més de mig quilòmetre). Un testimoni de vista
ens fa saber que el sol brillà esplèndidament el dia 21 contribuint
a l'esplendor de la solemnitat. S'organitzà la processó de la manera següent : l'obrien les Confraries amb e's seus típics penons ;
seguien les Ordes religioses per ordre d'antiguitat, venia després
la nombrosa Clerecia secular de Viena ; músics i cantors precedien
la santa Imatge portada per sis monjos benedictins ; darrera d'ella
hi anava el Príncep-Bisbe de Viena vestit de pontifical i finalment
l'Emperador Ferran I I i la Eraperatriu Leonor, llur fill Ferran I I I
Rei d'Hongria amb la Reina M a r i a ; els germans del Rei : Leopold, Cecília i Mariana, Duquessa aquesta de Baviera ; el Nunci del
Papa, Cardenal R o c h i ; el Nunci extraordinari. Monsenyor Grimaldo ; tot el Cos diplomàtic resident a la Cort de Viena presidit
pels Ambaixadors d'Espanya Comte d'Onate i Marquès de Castaneda ; el Príncep de Dietrichtein al cap del Majordom Major de les
Cases imperia1 i reial; els Presidents amb els respectius Consells
de Guerra i Estat; les Dames, Guardes d'honor i Cambreres majors
de l'Emperatriu i la Reina... tothom de gran gala, amb tot l'esclat
de la Cort imperial. A l'entorn i a darrera de la processó h i anava
tot el poble de Viena aclamant estusiàsticament la Mare de Déu de
Montserrat. Arribada la comitiva a l'església, es col·locà la Imatge
a l'altar major, en el qual—seguint el desig de la Reina—havia
arranjat un petit Montserrat amb muntanyes i escolans i ermites.
E l Bisbe consagrà el nou temple i a continuació hi celebrà la primera Missa. Des d'aquest dia, la devoció a la nostra Imatge fou
'a preferida dels Emperadors i Reis. Aquests feren col·locar un
retaule de la Madona a l'altar principal de la seva Capella privada,
en forma que pogués ésser tret i posat fàcilment, car no sortien mai
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de Viena sense portar la Verge de Montserrat en companyia llur.
No es trobarà cap altra advocació local de Maria que per espai
de tants segles hagi tingut la universalitat del culte que els fidels
de tots els indrets de la terra han tributat a la dolça Regina de
les nostres Muntanyes.
Dom. ANSELM M . A L B A R E D A
Roma, març 1925.

La controvèrsia de Tortosa i Sant Mateu
(7 de febrer de 1413 — 13 de novembre de 1414)
A l'amabilitat de D . Enric Bayerri, Director del Museu i A r x i u
municipal de Tortosa, dec la notícia d'una important revista jueva
(Revue des Études juives, publicació trimestral de la Société des
Études juives, París, llibreria Durlacher, 142, Rue du Faubourg
Saint-Denis), en la qual, el docte Adulf Posnanski (mort a Viena
el 1920), germà de Samuel i fill d'Eduard Posnanski, publicà, el
1922 i 1923, una sèrie d'articles referents-al fet notabilíssim anomenat Colloqui o Controvèrsia de Tortosa entre cristians i jueus.
L'articulista es mou exclusivament, i amb exemplar fidelitat,
dins del camp bistòric. Per haver caigut a les meves mans, aquestes notícies, en temps que jo m'ocupava de treballs d'aquesta índole,
em permeto de fer algunes consideracions sobre un fet tan important i tan honrós per a la nostra història, sense oblidar dues circumstàncies històriques relatives a dos il·lustres personatges del nostre
poble : Sant Vicens Ferrer i Ramon Martí.
E l Col·loqui de Tortosa, que s'esdevingué ja fa més de cinc segles, torna avui a nova vida, no solament en el terreny de la crítica i investigació històrica ,sinó també en el terreny de la realitat
moderna. En quin sentit?
No, certament, com a fet nacional,
és a dir, com a episodi extern i circumstancial, sinó com a fet espiritual, o sia, per l'esperit que el vivifica. M'explicaré.
La qüestió jueva és avui tan viva com als dies del Col·loqui de
Tortosa, com als dies de l'expulsió dels jueus d'Espanya; amb la
diferència, però, que avui interessa no solament a Espanya, sinó
també a Europa i a tot el món. E l problema jueu és un problema
mundial : conté un perill molt greu i exigeix una prompta solució
adequada. Dubtem de la possibilitat d'aquesta. Temem, contràriament, que el problema jueu causarà al món grans transtoms i
acabarà amb quelcom de semblant a la destrucció de Jerusalem o,
almenys, a l'expulsió d'Espanya, en circumstàncies molt més
greus.
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A v u i , els jueus són amos quasi absoluts de Rússia ; en llurs
mans tenen les finances de Polònia, la qual sense ell's no pot fer
res ; exerceixen un poder immens a Hongria, Bulgària, Àustria,
Alemanya, França, i a la mateixa Anglaterra, on la barreja matrimonial entre jueus i riques famílies angleses ha pres tals proporcions que arriba a caracteritzar la societat anglesa ; i s'obren
pas als Estats Units, on la preocupació per aquest greu afer, va
augmentant cada dia.
La Banca, la Borsa, la premsa, la Universitat, la política, el
comerç i , avui, la mateixa indústria, tot amb una organització i n ternacional meravellosa, en gran part secreta, servint-se de la maçoneria, sinònim quasi de judaisme, són els mitjans emprats pels
semites per a exercir a tot el món una puixança mai per mai imaginada.
Disseminats per tots els pobles, la nacionalitat i cognoms dels
quals adopten, sense territori propi, sense llengua pròpia i , en bona
part, sense religió, hom diria que han perdut tota força de cohesió.
Succeeix tot el contrari.
Els jueus adopten la nacionalitat dels pobles on viuen ; a mitges, però. Abans de tot, es senten jueus. Per això, entre altres
símptomes, canvien de nacionalitat com de moda, i traeixen amb
gran facilitat. «Déu crià l'hebreu — deia Bismark — perquè faci
d'espia a qui el necessiti.»
Adopten aiximateix la llengua, però conserven tot el possible
els caràcters de l'escriptura hebraica com a signes en les llengües
vives, no solament en determinats periòdics que publiquen, sinó fins
en els rètols i indicacions d'escoles, acadèmies, temples i àdhuc
restaurants i botigues.
Existeix, demés, una mena de dialecte anomenat jueu-alemany,
parlat no solament pels jueus d'Alemanya, sinó pels d'altres parts
d'Europa, principalment de Polònia. D'altra banda, la gent d'estudis cultiven ardorosament i coneixen molt bé la vella literatura
hebrea en les seves mateixes fonts.
La religió, com a valor espiritual i intrínseca, no és admesa, en
general, ni practicada per la classe intel·lectual jueva, nombrosa i
cultísima, però en sa majoria descreguda i atea, n i tampoc per la
classe pobra, poc instruïda, inficionada i enverinada per totes les
teories revolucionàries modernes ; es reserva a la classe humil, ignorant — que tampoc manca — i també a alguns rics burgesos. (1)
(1) No manquen avui dia, i més nombrosos eren abans, els jueus d'aquell ÍTUD mateix
que m é s ha contribuït a la formació del capitalisme modern, que amb rigorisme escrupolós,
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Mes, per a tots els jueus (inclosos els enemics declarats de tota
forma de religió, anomenada per ells tl'opi del poble») llur religió
té una valor excepcional d'unió, com a fenomen espiritual característic del poble, com a fet, com a tradició i història i , per tal,
com a força nacional.
E l poble jueu és una gran unitat i una gran potència, resultat
d'una tradició, un ideal i una força.
iLa tradició, és a dir, un conjunt de personatges i de fets, de
grandeses i d'aplanaments, de triomfs i d'humiliacions inoïdes, que
formen la història d'aquest poble singular.
'L'ideal és el messiànic, no en el sentit tradicional dels temps
antics, que pocs d'entre els jueus, i encara pertanyents a les classes
humils, admeten, sinó en el sentit científic modern. E l Messies
vindrà o va venint, ja ; però no és una persona, sinó una col·lectivitat, que és precisament la raça jueva, cridada i destinada per a
transformar i dominar el món.
L a força és l'habilitat, intel·ligència, tenacitat, esperit de treball i organització, i solidaritat.
D'altres, potser, afegiran una quarta circumstància, i és una
destinació i missió providencial d'aquest estrany poble. Nosaltres
ni afirmem n i neguem aquesta circumstància ; en prescindim tot
simplement, limitant-nos a considerar el fenomen jueu com un fet
humà.
Aquest fenomen és el següent : existeix un poble, la presència
solament del qual, al món, causa meravella ; i no solament existeix,
sinó que és nombrosíssim (no deu baixar de 16 milions) ; està distribuït per tot el món, forma, però, sempre grups compactes. Perfectament solidaritzats, aquests grups formen un poble distint de
tots els altres, el qual exerceix avui en tots els camps, una influència incomprensible. I el més remarcable — i que serveix millor
al nostre propòsit — és que no solament no s'ha confós amb els altres, sinó que no s'hi confondrà mai ; no solament no ha estat
reduï fins ara, sinó que és del tot irreductible. Així ha estat sempre, i avui més que mai. Coexisteix amb els altres pobles ; però
i , m í s que escrupolós, farisaic, practicaven i practiquen les ensenyances del judaisme.
Amschel RothschiM, el fundador de la dinastia financiera coneguda amb aquest nom,
observava les prescripcions de la Llei amb una vehemència tal, que arribat a sovint al
furor religiós, caient sense sentits i forn d'ell mateix en les cerimònies del dissabte a
la Sinagoga.
Son nét. Guillem Carles Rothschild, portava més lluny encara el fanatisme religiós.
Mes, fins en aquests casos i altres de semblants, el jueus consideren el judaisme m é s
com a doctrina ètica i pràctica que com a dogma.
Es tracta d'observar la Llei per tul
qne Jehovà beneeixi son poble predilecte.
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l'economista, el sociòleg, el patriota, el filòsof i el teòleg es pregunten si la seva presència constitueix un aglutinant o un dissolvent ; si és un element de progrés o de destrucció; si és una
benedicció o una maledicció; si se l'ha de conservar o se l'ha de
bandejar, com féu Espanya, cosa que avui equivaldria a la seva
destrucció (1).
Altre temps hom tenia una esperança per a resoldre el gran
problema : la religió. L a religió fou molt de temps la força espiritual major i també la força central d'Europa. Si el jueu es
passava a la nostra religió, el problema jueu estaria resolt. A v u i
seria ridícul de proposar aquesta qüestió. Vàries temptatives foren
fetes, a l'Edat Mitjana, en aquest sentit. La més important de totes
i potser la més gloriosa pel nostre poble, és el famós Col·loqui de
Tortosa (2).
Com se sap, s'ha escrit molt sobre aquest fet històric, importantíssim, que juntament amb el Compromís de Casp i la sentència
arbitral de Guadalupe (21 d'abril de 1486) formen la trilogia famosa de respecte a la llei i a la llibertat humana, símbol de l'esperit d'un gran poble. Els dos primers fets afecten a Catalunya
i a Aragó comunament, el tercer és exclusiu de Catalunya ; el compromís de Casp, però, té particular importància per a Catalunya,
per tal com va exigir-li el major sacrifici en extingir-se la dinastia
purament catalana i entrar a regnar una altra la qual encara que
va catalanitzar-se immeditament i completa (fou en aquest temps
que la nostra literatura aconseguí sa major esplendor), no deixava
de constituir un greu perill per a la nostra nacionalitat.
No tenim intenció d'ocupar-nos d'aquests esdeveniments tan
apassionadament discutits en els nostres dies i , de fet, tan opinables (3).
E l nostre intent ara com ara és tan sols de fer conèixer abreu(i) i (2) Vegeu ali final de l'article.
(3) Cal certament remarcar i subratllar la tendència de J'esperit de tolerància i de
rcrpecle a la personalitat i llibertat humana, molt viu i gairebé característica del nostre
poble.
La Imjuisició portada per Sant Ramon de Penyafort, era inspirada i informada per
aquest esperit de tolerància.
E l senyor Rubió cDocuments per la Història de la Cultura
Catalana Migetal», pàg. 13-14, reporta un fet interessantfssim en la vida del gran Ramon
Llull.
«Del dia 30 d'octubre d'aquest mateix any de 1299, és la Uicéncia que el dit rei
Jaume H atorgà a Mestre Ramon Llull de predicar a totes les sinagogues dels jueus
els dissabtes i els diumenges, i a les mesquides dels sarraïns, els divendres i els diumenges, per tota la seva terra i senyoria, i d'exposar als dits jueus i sarraïns la veritat
de la fe catòlica.
En els dies susdits, obligava el senyor rei als jueus i als sarraïns
a oir Mestre Ramon L l u l l ; i si tant era que volguessin que poguessin respondre a la
seva predicació i exposició; però que no hi poguessin ísser en via ninguna obligats, si
volcnterosament ells no h i volien respondre». Vida i actes de Ramon L·lull per Mossèn
Llorenç Riber, cap. X I I , pàg. 180».
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jadament el treball de Posnanski, titulat «Le Colïoque de Tortosa
et de San Mateu», 17 février 1413-13 novembre 1414.
Ometrem la llarga història que fa de la controvèrsia — sessió
per sessió — i indicarem els punts principals d'un treball tan interessant : a) Bibliografia i documents, b) Personatges que prengueren part en la controvèrsia, c) Qüestions discutides, d) Resultats.
a) Bibliografia i documents citats per Posnanski :
Zurita : Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1610, t. I I
fol. 414 segts.
Nicolas Antonio : Bibliotheca hispana vetus. Roma 1696; ed.
F. Bayer, Madrid, 1788, t. I I , fol. 200 segts.
José Rodríguez de Castro: Biblioteca espanola, Madrid, 1781,
t. I , fol. 203 segts.
M . Soave :C<mír(wersta tenutasi a Tolosa (!) o la presenzi
dell'Antipapa Benedetto X I I I fra GiroL·mo de Santa Fe ed alcuni
rabbini delia Spagna, Venezia, 1802.
Enrique CL Girbal : L05 judíos en Gerona, 1870.
José Amador de los Ríos : Historia social, política y religiosa
de los judíos de Espana y Portugal, Madrid, 1873-6, t. I I , 423 segts.,
447 segts.
F. Pérez Aguado -.Ciudad de Dios, Madrid, 1894-6, vol. X X X I V .
Franz Ehrle • Martin de Alpartil. Chronica actitatorum temporibus Benedictí X I I I . Erbelfeld, 1896.
P. Fages : Histoire de Saint Vicent Ferrer, apótre de l'Europe,
París, 1894, t. I I , 29 segts.
Graetz : Geschicbte der Juden, t. V I I I , nota 3. Cf. Isidore Loeb,
Revue des études juives, X X I , 149-153.
Tocant les fonts documentals contemporànies d'origen hebreu,
tenim el manuscrit Abraham Epstein, Viena nàm. 10; d'origen
llatí, d) Hieronimi de Sancta Fide, judaei ad Christianismum conversi libri duo, quòrum prior fidem et religionem {judeorum) impugnat, alter vero Talmud, etc. b) E l document més important
sobre el col·loqui de Tortosa, és el procés verbal en llatí conservat
a l'Escorial i a la Biblioteca vaticana. (Segons Amador op. cit. I I ,
438, existeix a la Biblioteca Provincial de Segòvia un manuscrit
que conté una traducció castellana dels actes del Col·loqui.)
b) Personatges que hi prengueren part :
Benet X I I I . L'autor no s'ocupa d'aquest notable personatge
si no és en relació amb el Col·loqui, que preparà i en el qual intervingué amb el seu característic entusiasme. Recorda que, segons
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sembla, l i venia ja de temps aquesta inclinació a semblants disputes : tQuant a Benet X I I I , aquest antipapa demostra de bell antuvi
un gust pronunciat per les discussions amb els jueus sobre motius
teològics. Nosaltres posseïm un document relatiu a una controvèrsia que Pere de Luna, aleshores cardenal (abans de 1386), sostingué a Pamplona contra R. Chemtob ben Isaac Ibn Chaprout de
Tudela, a presència d'una assemblea distingida de bisbes i altres
savis teòlegs cristians, sobre la qüestió del pecat original i de la
redempció. Chemtob refereix aquesta discussió en la seva obra
composta el 1386 i conservada manuscrita (Ms. del Seminari de
Breslau, núm. 59, part I I , cap. I X ) . A l'acabament de la controvèrsia, Pere de Luna sembla que assegurà al seu contradictor : Reconec que m'has vençut per tes respostes, i , que jo no puc replicar
victoriosament als teus arguments. Però la meva fe és vertadera
segons la nostra tradició, i si vosaltres, jueus, no ho creieu, no per
això la nostra fe minva.» No sabem si l'autor intencionadament
i amb habilitat maligna recorda aquest episodi. E l remarcar, en
tot cas, que en la sessió 53 (15 de febrer de 1414) el R. Astructi
d'Alcanyiç feia la mateixa observació davant la impossibilitat de
respondre per part dels jueus, i deia : «Si un cristià en terres de
Moreria, preguntat per la seva fe no sabia respondre, la seva ignorància i impotència no és argument decisiu de la falsedat de la seva
religió: el mateix ens esdevé a nosaltres, jueus.»
Jeroni de Santa Fe (Josuè ben Joseph ibn Vivas ha-lorqui) metge
del papa (139...-1417). Abans de la seva conversió, escriví una
obra contra el Cristianisme adreçada a Pablo de Santa Maria de
Burgos (Salomón ha Levi), convertit ja al Cristianisme, que per
tota resposta l i aconsellà que estudiés millor la Religió Cristiana.
Jeroni de Santa Fe fou convertit per Sant Vicents Ferrer a Alcanyiç. D'aquesta manera, ço és, per aquesta conversió. Sant V i cents Ferrer intervingué poderosament en la controvèrsia. En les
mateixes disputes el gran apòstol no tingué cap intervenció especial. H i assistí solament en 20 de gener de 1414, passat quasi un
any d'ençà de la inauguració. Per bé que essent l'home de confiança del Papa Luna, influí d'una manera decisiva en el seu ànim,
entrant aquesta obra tan de ple en el pla d'apostolat del més gran
apòstol del nostre poble. L'heroi veritable de la controvèrsia de
la banda dels cristians, fou Jeroni de Santa Fe, si cal entendre per
heroi el lluitador incansable en aquelles sessions memorables. Però
si demanem qui forní l'argument per al gran combat, tota la glòria
correspon a Ramon Martí, el colossal hebraista, l'obra principal
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del qual tPugio Fidei» per cap altra ha estat mai ni superada ni
igualada. Mort ja, triomfa encara.
Tots els arguments tractats en les controvèrsies de Tortosa i
Sant Mateu estan continguts en l'obra de Jeroni de Santa Fe tSepher ha Pikkourim», que té dues parts : una dogmàtica que esguarda la qüestió messiànica, i altra moral que esguarda el Talmud i
qüestions que foren discutides en el Col·loqui, emportant-se'n, no
obstant, la primera la major part.
Ara bé : fa la Sepher ha Pikkourim» — diu Posnanski, — totes les aggadots susceptibles de rebre una interpretació cristiana estan preses a la gran obra tPugio Fidei» de Ramon M a r t í ; passant
de seguida a un examen detalladíssim de l'obra, demostrant capítol
per capítol com absolutament totes les aggadots són de Ramon
Martí, llevat d'una que és precisament de mal gust. cAquesta cita
odiosa, afegeix Posnanski, és l'única que Geróme no ha pogut manllevar al laboriós treball de Ramon Martí».
Contra el Sepher ha-Pikkourim de Jeroni, escriviren alguns
rabins, principalment Don Vidal Benavente de Saragossa ; Salamó
ben Sémali, Duran i Moisès Botarel de Cisneros, tan estimat per
Hardai Crescas de Barcelona.
c) Assistents al col·loqui de la banda jueva :
«Així que Jeroni i el Papa Benet, basant-se en el Sepher haPikkourim, s'hagueren posat d'acord sobre el tema de la controvèrsia, el papa adreçà la lletra de convocació a les comunitats jueves del reialme d'Aragó durant el mes d'agost de 1412». Confrontant diversos documents i les mateixes lletres d'invitació,
resulta que concorregueren al Col·loqui rabins d'Osca, Girona, Saragossa, Barbastre, Castelló d'Empúries, Calataiud, Monçó, Alcanyiç, Daroca, Montalban, Monreal, Belchite, sense parlar de
Tortosa. L'assistència no fou regular ni gens voluntària per la
banda dels jueus, els quals sovint aprofitaven qualsevol avinentesa
per allunyar-se'n, havent calgut més d'un cop recórrer a amenaces
i càstigs per ta Id'obligar-los a restar o a retornar. Al·legaven sobre tot, i no sense algun fonament, que la llargada fantàsticament
prolongada de les sessions, perjudicava notablement llurs interessos i famílies.
Els principals oradors de la banda jueva, foren el Rabí Ferrer,
ço és, Don Vidal de Saragossa, Josep Albó de Daroca i Astruc
d'Alcanyiç. Ells sostingueren tot el pes de la Conferència amb
gran enteresa i amb una tenacitat irreductible. Alguns companys
es convertiren, d'altres, més o menys sincerament renunciaren a
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les disputes, declarant-se d'alguna manera convençuts. Ferrer i
Albó no es reduïren i es negaren a signar el document en què els
jueus eren declarats incapaços de respondre i de sostenir llur doctrina.. La disputa ocupà 69 sessions, dividides en dos períodes : el
primer o de Tortosa, durà del 7 de febrer de 1413 al 22 de desembre
del mateix any, i importa 47 sessions ; el segon període o de Sant
Mateu, durà del 8 de gener del 1414 al 13 de novembre del mateix
any, dia en què es celebrà la darrera sessió.
Resultats.—Durant la mateixa controvèrsia, molts de jueus es
convertiren en diverses sessions, alguns d'ells personatges notables,
Posnanski ho reconeix sincerament. Es calcula en un total de tres
mil conversions les que s'aconseguiren durant tota la llarga durada
de la controvèrsia.
En les sessions 6 8 i 69 (12 i 13 de novembre de 1414) fou publicada a Sant Mateu, però a itítol de projecte» solament, la Constitució «Et si Doctoris Gentium», datada a València l ' n de març
de 1415.
Acabada la Controvèrsia amb la idea i convenciment que la
part jueva reduïda a la impotència i al silenci, solament per obstinació i mala fe podia continuar en sos usos, hom cregué ja arribada
l'hora de procedir més enèrgicament contra els usos del judaisme.
Per això «Jeroni recorregué aleshores tot el reialme d'Aragó, per
tal de donar força a la Constitució i per fer una recollida dels exemplars del Talmud».
Recomanem als nostres lectors la lectura d'aquest notable treball de Posnanski. Dissortadament, la revista té pocs exemplars.
Per això manifesto des d'ací el meu agraïment al senyor Bayerri
per la seva amabilitat en posar-lo a les meves mans, repetint les
manifestacions personals que vaig fer-li quan, visitant l ' A r x i u Municipal en mes estones de lleure durant la quaresma de l'any passat, admirava la tasca intensa de l'intel·ligent arxiver, al qual és
deguda en bona part l'ordenació de l ' A r x i u Municipal de Tortosa,
on els erudits i amants de la nostra terra, trobaran tresors preadíssims per a la nostra literatura i per a la nostra història.
P. VOLTAS C. M . F .
(1) No intentem arm CXPOMT unrfanfcnt U qOotió Jucra. Tampoc ço escrit no
siznifica que nosaltres prensnem una pwiciA determinada en els corrents art na is que
podrien destriar4e: a) tendència antisionísta i antijueva; b) tendència juevòBla, c) t t n dència mitja o independent.
(a) Sense entrar a fons en la qflcslió, pot assegurar-se que la posició dels Jueus a
Cata-'unya, donades les idees del temps, fou molt humana. Vide S t u i t i n tur CetcKUte
der Judan tm KOnirrtUh Aratonltn Wírtnd i n 13 u n i 14 larhundtrts, pel Dr. Pritz
Baer, Berlin 1913.

L'ensenyament religiós dels infants
És amb vivíssima joia que al darrer número de LA PARAULA
CRISTIANA llegírem el substanciós article del Sr. Artur Martorell,
tractant de l'educació religiosa a les escoles. En aquell article es
plantegen tota una sèrie de problemes importantíssims relacionats
amb aquella qüestió, sobre els quals diu l'autor que desitjaria sent i r les veus i saber — per tal com fóra bo de fer-les conèixer i intensificar les experiències d'altres persones autoritzadíssimes, mestres i sacerdots, que s'han proposat aquells mateixos problemes i
han cercat la manera pràctica de donar-los solució.
I per bé que sota cap concepte no ens tenim, ni de molt, per
una d'aquelles persones autoritzadíssimes, ens hem decidit, bo i
donant una major amplitud al tema, fent-lo sortir del clos de l'escola per estendre'l a l'ensenyament religiós dels infants — així,
sense cap mena de limitació, encara que ens referim principalment
a l'ensenyament religiós en els nostres Catecismes, — ens hem decidit a respondre a l'amable invitació del Sr. Martorell, no pas amb
el fi de fer una ostentació d'experiències obtingudes, ni tampoc,
ponderant dificultats, senyalant deficiències i formulant observacions, entaular polèmiques de cap mena, per a les quals ens manquen
temps i condicions.
Tot el que aquí direm i poguem dir, no té més valor i abast que
el de ressenyar simples experiències suggerides pel bon desig i fruit
de la bona voluntat, això sí, d'un rector de poble amb el desig de
veure la manera de resoldre satisfactòriament un dels punts més
difícils del ministeri parroquial, com és la bona instrucció i educació religiosa dels infants, aprofitant tots els recursos a propòsit
per tal de fer-los senzill i agradós d'aprendre i entendre la doctrina
cristiana, i puguin així degudament practicar-la sabent el com i el
per què.
L'ensenyament religiós dels infants, hem de reconèixer-ho, és
una tasca dificilíssima. H o és per la mateixa sublim altesa de ço
que s'ha d'ensenyar : ho és per raó dels que han de rebre aquest
ensenyament, infants o nois tot just sortits de la infància, amb ca-
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pacitat generalment molt limitada, amb coneixements reduïdíssims ;
ho és per l'extensió i amplitud que exigeix aquell ensenyament,
que ha d'ésser instrucció i educació, que avarca creença, pràctica i
culte, i en el qual han d'intervenir la memòria i l'enteniment, el
sentiment i la voluntat ; ensenyament que no ha d'ésser sola exornació de l'esperit, sinó que ha d'arribar ben endins, fins a convertir-se com qui diu en substància de l'ànima i informar la vida en
tota la complexitat dels seus actes i en tots els seus moments.
Ho és més avui en dia, quan molts pares, negligint en aquest
punt el compliment d'un deure sagrat que els imposa el seu caràcter
de mestres naturals i primers dels llurs fills, ho deixen a d'altres,
que amb tot i el seu esforç, difícilment podran suplir aquella negligència, si, ço que és més greu, no passen per la dolor de veure malmès per l'ambient i la vida de la llar pairal, el treball amorosament
penós de la formació religiosa dels infants en l'escola o en el Catecisme.
I encara, pel que pertoca als nostres Catecismes, la dificultat
d'aquell ensenyament és més gros per la manera com es dóna aquella instrucció i educació religioses en bona part de les escoles elementals, principalment de les anomenades escoles oficials. No vulguem dissimular vergonyosament el mal. L'ensenyament religiós
en aquelles escoles es troba en el nostre país en un estat lamentabilissim. Ja sabeu que hi ha honroses i merescudes excepcions encara
que escasses ; però el fet general és que la instrucció religiosa hi
és reduïda a aprendre, sense saber què volen dir, unes quantes, poques, respostes del Catecisme, de tant sentir-les a repetir mecànicament ; les pràctiques de pietat a la d'unes poques oracions en la
llengua que no és pròpia, sense entendre'n el sentit, menjant-se'n
les paraules, i amb una cantarella característica, que, de ben grans,
ens sembla de vegades que encara sentim ressonar dins nostres orelles. L'ambient religiós d'aquella escola no existeix. Els mestres — no gosem a dir si són molts o pocs — fan de mala gana o
amb poc interès aquell ensenyament. No voldríem ofendre a ningú
dient la veritat amb tota la seva cruesa. De fet, moltes d'aquelles
escoles són quasi com laiques. Tan greu és el mal, que generalment no hi ha prou pit per confessar-ho, i la cosa pitjor que en
resulta és que volent fer-nos veure, i convèncer enganyosament que
aquest problema de l'ensenyament religiós dels infants ja el tenim
resolt amb el que donen a aquelles escoles, moltes vegades no es
mira prou bé de posar-hi decididament el remei que caldria per tal
d'evitar que les noves generacions pugin mancades de formació re-
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ligiosa, i amb una ignorància de la religió més grossa que molts
no creuen, en la qual ha pujat bona part de la generació d'avui en
dia.
Com resoldre, doncs, tot el feix de dificultats que s'amunteguen
en voler resoldre aquest problema de l'ensenyament religiós dels infants ?
Ja fa temps que n'hi ha alguns que amb la major bona voluntat
se'n preocupen i han buscat la manera de trobar-hi solució.
No parlem pas, si no és per remarcar la inutilitat de llur feina
escassa, d'aquells que han pres la còmoda posició de fer aprendre
de memòria les respostes del Catecisme que, de tant repetir-les rutinàriament, la mainada arriba a aprendre amb tanta fatiga com incomprensió, que fa molest i pesat aquell ensenyament, del qual fugen tant com poden, i que, per tant, ben poc endins de l'ànima
els arriba. Això, ja no caldria ni dir-ho, no és cap solució, no guareix de res, i si serveix per fer quedar bé en una festa d'exàmens o
altra semblant, cap o quasi cap eficàcia no té en la formació religiosa dels qui així han après la doctrina.
E l Catecisme conté una pila de fórmules abstractes, amb un
conjunt de paraules que els infants moltes vegades no poden ni arribar a entendre. Per això alguns mestres i catequistes han seguit
el sistema de fer aprendre de memòria, sí, aquelles respostes, però
donant una explicació a l'abast de la intel·ligència dels petits aprenents, ja de la resposta mateixa, ja de totes les paraules que
aquella resposta conté, per tal que així els alumnes capeixin una
mica ço que diuen. Això ja és alguna cosa, sobretot si hom procura fer aprendre als petits aquelles respostes esmicolades i il·lustrant aquelles explicacions, aprofitant la rica imatgeria dels nostres
antics catecismes i la historieta, l'exemple que els ajuda a comprendre i gravar en el seu pensament allò mateix que se'ls ensenya ;
però, amb tot, aquest mètode de si mateix resulta un bon xic insuficient.
Aquelles fórmules abstractes del Catecisme, aquell haver d'aprendre ço que no entenen, cansa els infants, ocasiona faltes d'assistència, i més faltes encara d'atenció. Si voleu que els menuts assisteixin i que aprenguin, heu de fer aquell ensenyament interessant, amable, atractívol. Monsenyor Landrieux, l'excel·lent bisbe
de Dijon, en les seves pastorals (i) recomana, per aconseguir-ho, fer
la doctrina explicant-los la vida de Jesús : els diferents passos de la
vida del Salvador, les seves prèdiques, els seus sermons interessen
(i)

Vegeu ï.í p r é m i t r enselgnemtnt par l'Evangile.
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realment als alumnes, els quals, ço que aprenen, ho aprenen sense
gaire esforç, sentint, àdhuc sense donar-se'n compte, la dolça atracció que sobretot exerceix la figura de Jesús. Però, ni que amb 'a
persona de Jesús es pugui relacionar quasi tota la seva doctrina,
aquest ensenyament té el defecte d'ésser fragmentari, i com a tal,
incomplert.
D'altres han mirat d'interessar els alumnes en l'ensenyament
de la religió, fent-los conèixer els fets d'aquesta religió, la Història
Sagrada, Antic i Nou testament, aconseguint, com ha fet el senyor
Martorell, que els alumnes s'hi fixin, els aprenguin i arribin i tot
a fer matèria de composició escolar la relació d'algun d'aquells
fets ; mètode que té la seva valor, però que redueix aquell ensenyament històric de la religió.
No han mancat, tampoc, sobretot en l'ensenyament que hom
dóna als nois ja més crescuts, els qui amb la major bona fe han
mirat de seguir el mètode apologètic, presentant a llurs alumnes
les glòries i grandeses de la religió, els seus fruits abundosos i saludables que ha dut al món i , fins i tot avençant-se a allò que més
tard podria el noi oposar-hi, bé com a conseqüència del natural desig
d'esbrinar l'inconegut o incomprensible, bé per les reflexions que
li suggereixen lectures o converses sentides, han seguit el camí de
controvertir les veritats religioses que ensenyen, mirant de desfer
les dificultats que s'hi oposen ; mètode d'una gran brillantof, si
voleu, però que té el perill que els alumnes es fixin excessivament
en el caire humà de la religió; i com que d'altra banda l'objecció
sol ésser d'una gran simplicitat, mentre que, sovint, la resposta
és més complicada, hi ha també el perill, més d'una vegada realitat, que l'alumne es fixi més en l'objecció que l i furga per dins,
que no pas en la resposta explicativa, per clara que sigui o se l i
vulgui donar.
Tot això no són observacions apriorístiques, sinó les que una
pràctica més o menys llarga ens ha permès de recollir en el camp
de la pròpia experiència, i que hem mirat d'anar de mica en mica
aprofitant amb un criteri raonadament eclèctic, prenent de cada
mètode i sistema, polint-ho i millorant-lo, tot el bo que els mateixos
fets i resultats ens anaven demostrant, i afegint-hi tot allò que cl
bon desig ens suggeria, que aquelles observacions aconsellaven, i
que les experiències dels anys ens anaven indicant.
Què és, doncs, ço que hem fet? Com ho hem fet? Quin resultat
ens ha donat?
En primer lloc, l'ensenyament religiós exigeix saber de memò-
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ria unes quantes fórmules, ja deprecatòries, ja dogmàtiques. Això
és indispensable : per això no hi ha hagut més remei que fer aprendre als alumnes aquelles fórmules, a base de repetir-les sovint, bo
i anant-los explicant el sentit en la forma que més avall veurem.
Però cal fer de manera que aquella repetició no avorreixi ni fatigui
els alumnes. Més encara, aquelles fórmules, una bona part, si les
han de saber, és perquè les han d'utilitzar pràcticament, recitantles. I així hem mirat que aprenguessin les fórmules deprecatòries
i també algunes de dogmàtiques com el Crec en un Déu, fent-los-ho
repetir mentre se'ls ensenyaven aquelles pràctiques de pietat i devoció — i així lligàvem la doctrina o fórmula amb les pràctiques—en
les quals s'han d'usar : per exemple l'exercici del cristià, el rosari;
o bé en explicar-los els actes dels culte com són la missa, la recepció dels Sagraments ; i per tal de fer-los aquesta feina més lleugera,
hem cuidat d'alternar les explicacions i repeticions amb cants, i
usant en aquests cants ja les melodies gregorianes d'algunes d'aquelles fórmules (manera que prepara els alumnes per prendre més
endavant part activa en els actes del culte juntament amb la gent
més gran i unir-se així d'una manera, la més real i efectiva, a la
pregària oficial de l'Església) ja també ensenyant-los els cants religiosos de caràcter popular, que aquells alumnes hauran sentit fins i
tot, potser, fora de classe, i que ells en saber-los, podran repetir
a casa i al carrer i , un cop fets grans, als obradors i treballades.
Encara més. Hem fet de manera que en el nostre Catecisme
els alumnes trobessin en el cant com un requies anitnae, un contrapès i una compensació a la cohibició espiritual i àdhuc corporal
que a la mainada, de si tan moguda, els exigeix l'esforç per aprendre les coses de memòria. Però hem volgut que aquest cant fos
ben aprofitat, i per això després d'aquelles melodies i cançons,
hem mirat d'ensenyar als petits el salm propi dels infants el Laudate Pueri, iniciant-los així, com si res, en la salmodia, els cants
litúrgics de temps que bo i explicats, i juntament amb els cants
populars propis de temporades, determinades festes com els cants
de la Passió, de l'al·leluia, etc. canten després fins pels carrers,
contribuint a crear l'ambient prop; d'aquells temps i festes ; els
cants propis d'actes i cerimònies principalment aquelles en què
pren part la mainada, com la benedicció dels rams, que han agafat
un relleu i una solemnitat extraordinària ; i els cants de les devocions populars de la nostra terra, com el trisagi, els Goigs del
Roser, les jaculatòries eucarístiques, etc.
(Acabarà).

ANTONÍ T E N A S , Rector.

La immigració i els catòlics de França
Un dels problemes que més preocupa actualment tots aquells
que s'interessen pel desenrotllament econòmic de França, és indubtablement el problema de la mà d'obra. Els buits considerables
que la guerra causà a la població masculina francesa—puix que cal
comptar 1,500,000 morts i de 3 a 400,000 ferits o mutilats la capacitat
de treball, amb els quals ha estat terriblement restringida—i d'altra part la feblesa de la nostra natalitat, han obligat els caps industrials, els directors de mines i els directors de les explotacions
agrícoles, a cridar en proporcions crescudes la mà d'obra estrangera.
Damunt el territori francès hi ha més de dos milions d'estrangers vinguts d'Itàlia, d'Espanya, de Bèlgica, del Luxemburg, alguns de Suïssa, altres més nombrosos de Txecoeslovàquia i finalment i sobretot de Polònia. A l costat d'aquests estrangers, França
ha recollit al seu territori armenis, siris i altres habitants de les
regions d'Asia Menor que els turcs han expulsat de llurs províncies o de llur país natal. H i ha encara nombrosos russos que
han vingut a cercar a casa nostra un asil contra les persecucions
bolxevistes, un refugi contra les amenaces de mort dels soviets, i
a les nostres províncies del Nord, a les del Migdia i del Sud-Oest,
a les mines de Lorena i a les conques hulleres del Loire o del
Pas de Calais, la mà d'obra estrangera hi és en tanta quantitat
que en algun indret excedeix la mà d'obra francesa.
Aquesta immigració estrangera, necessària per a posar en rendiment els territoris francesos, planteja problemes temibles, els
quals hom pot dir que abans de la guerra de 1914, França no coneixia. Els treballadors estrangers que venien a França eren relativament poc nombrosos i dispersats, i es fusionaven molt de pressa
amb la resta de la població. No obstant ací i allà ja es percebien
illots estrangers en alguns recons de les nostres províncies la desnatalitat de les quals hi exercia els seus estralls, fent-se escassa
la mà d'obra. A Provença hom ja veia augmentar el nombre dels
italians ; a Gasconya i Dordonya el dels espanyols i a la regió
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del Nord els flamencs ; a Bricy hi havia també un centre italià
molt important que fou causa mantes vegades d'incidents sagnants.
Però què era el nombre d'aquests estrangers a França en comparació del d'avui?
Encara que en aquest aspecte no existeix cap estadística oficial completa, amb l'ajut del Butlletí del Mercat del Treball és
possible, no obstant, d'evaluar aproximadament el nombre dels
obrers introduïts a França durant els darrers anys, deducció feta
dels repatriaments efectuats en el mateix període.
L'any 1923 es resumeix de la manera següent : entraren a França 129,000 immigrants i sols en sortiren 13,000. A la segona meitat de 1920 començà una crisi de treball molt intensa i generalitzada, que s'estengué a quasi durant tot l'any 1921. A conseqüència
d'això el moviment anà en sentit invers : durant l'any 1921 sols
entraren a França 24,000 immigrants, mentre que en sortiren 62
mil. H i hagué, doncs, una disminució de 38,000 unitats. L'any
1922 es remarcà per una represa de l'activitat econòmica, almenys
en certes indústries, restant-ne d'altres en dubte. En son conjunt,
la situació econòmica millorà de molt i el moviment d'immigració
es va rependre en gran escala. E l total dels immigrants entrats
a França en 1922 fou de 181,000 i el dels sortits fou de 50,000.
De manera que restaren a França 131,000 obrers. En 1923 la
xifra encara fou augmentada, amb 262,000 entrades i 60,000 sortides. Si a aquestes xifres hi afegim els 75,000 entrats l'any 1919,
s'obté un total aproximat de 400,000 obrers, el qual permet apreciar l'augment mínim de la mà d'obra estrangera durant els cinc
anys de la post-guerra. I encara en aquestes xifres no hi figuren
els entrats en 1924 ni tots els altres estrangers vinguts isolats, a
través de la frontera. Les xifres que ens donen les estadístiques
són xifres de mà d'obra i no pas xifres d'estrangers.
Aquestes últimes són encara més temibles. Fa dos anys — no
he pogut obtenir una estadística més recent—ja hi havia a França
700,000 italians, 550,000 espanyols, 550,000 belgues, 200,000 russos,
400 mil polonesos, 100,000 portuguesos, 70,000 anglesos, 80,000 americans, 80,000 suïssos, 25,000 luxemburguesos, 15,000 alemanys,
15,000 grecs i 15,000 armenis. D'aleshores ençà, aquestes quantitats han crescut de molt, i cal admetre també que un nombre
important d'indesitjables aconsegueix infiltrar-se entre nosaltres,
escapant de tota vigilància administrativa. Hom es farà millor
càrrec de la rapidesa amb la qual augmenta al nostre territori la
població estrangera, sabent que sols a París, els italians, que en
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1914 eren 34,000, l'any passat arribaven a 81,000. Els belgues,
en el mateix espai de temps, passaren de 24,000 a 85,000; els
espanyols de 5,000 a 30,000; els romanesos, de 8,000 a 16,000.
Cal comptar encara amb la plebs algerina, tunisenca i marroquina
que passa de 100,000 homes, concentrats quasi tots als departaments del Sena.
Així hom pot veure l'extensió que ha pres aquest moviment
d'immigració. No cal dissimular que està cridat encara a desenrotllar-se d'una manera sensible i és ben justificat que els cercles
interessats se'n sentin preocupats : industrials, agricultors, obrers,
especialistes de les qüestions del treball. Parlament i Govern, sense
parlar dels mateixos obrers estrangers i de llurs governs respectius. Dient la veritat, tant per la seva novetat com per la seva
importància i les seves conseqüències, aquest moviment constituirà
aviat un dels principals aspectes de la política econòmica i social,
aquell que correrà perill de plantejar entre França i les nacions
emigrades les dificultats més serioses. Des d'ara ha plantejat ja
i continua plantejant un cert nombre de qüestions.
A tots els països, l'estatut dels estrangers era objecte de nombroses disposicions sota forma de legislació interna o encara d'acords internacionals : tractats d'establiment, de comerç, etc. Però
tota una sèrie de consideracions anaven canviant de pressa la faç
del problema i a complicar-la, donant-li, per una part, cada vegada més un caràcter internacional i de l'altra revestint-la d'un
caràcter social. El gran desenrotllament de la legislació social en
totes les seves formes ; reglamentació del treball, assegurances, e t c ,
ha plantejat la qüestió de saber en quines mesures en beneficiaran
els immigrants i els treballadors estrangers. Amb el tractat de
Versalles, i sobretot amb les seves clàusules relatives a la Societat
de les Nacions i a l'Organització Permanent del Treball, el problema s'ha orientat vers la política internacional. A l'acció nacional i a l'acció diplomàtica bilateral per a la protecció legal dels
treballadors, el Tractat de pau hi ha sobreposat l'organització permanent del treball. I en totes les seves conferències d'emigració,
a Washington, a Ginebra i a Roma, s'intenta elaborar una mena
de legislació universal proposada a l'aprovació dels Estats. É s
un ideal lluny encara d'ésser assolit, car la qüestió planteja amplis problemes nacionals, per als països d'emigració de protegir
els seus súbdits allunyats momentàniament i per als països d'immigració d'assimilar els millors dels elements estrangers vinguts a
cercar treball a la seva terra més rica.
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Esdevinguda França un país d'immigració per la mort de i
milió 500,000 dels seus fills i pel flagell de la desnatalitat, ha concertat acords particulars amb tres països : Polònia, Itàlia i Txecoeslovàquia als quals demana avui la part essencial de la seva mà
d'obra estrangera. L'objectiu d'aquestes convencions d'immigració, d'emigració i de treball és triple. E n primer lloc tendeixen
a salvaguardar els interessos econòmics i socials dels treballadors
estrangers i de llur país d'origen ; en segon lloc tendeixen a assegurar els interessos materials i socials dels treballadors nacionals
que tenen necessitat d'ésser protegits contra les conseqüències eventuals de l'emigració. Finalment s'esforcen a incorporar el recrutament i la col·locació de la mà d'obra estrangera dins l'organització
general del mercat del treball nacional, extenent el seu camp d'acció més enllà de les fronteres i realitzant la reducció del mercat
internacional de la mà d'obra.
Actualment són dues les organitzacions que funcionen a França
interessant-se particularment a la mà d'obra estrangera. La primera és la Societat Francesa d'Immigració instal·lada al 35, rue
Saint Dominique, nascuda d'una associació concertada entre el Comitè Central de les Hulleries de França i l'Oficina Central de la
mà d'obra agrícola. Les nostres mines, l'any 1919, després de la
sortida d'algunes dotzenes de milers de presoners alemanys, sofriren la manca de treballadors. El Comitè Central intentà procurarse'n de diversos països, feu assaigs a Itàlia i Txecoeslovàquia, i
finalment, trobà el millor mercat a Polònia. Per espai de quatre
anys ha introduït a França prop de 200,000 polonesos, la meitat dels
quals han vingut amb les seves dones i fills, la millor immigració,
la immigració de les famílies. Després, altres indústries han demanat al Comitè Central de proveir-los d'obrers també polonesos :
les sucreres i els tallers metal·lúrgics. Més de 4,000 són els polonesos que hi ha al Creusot i més de 50,000 n'hi ha de repartits entre les nostres grans explotacions agrícoles. La Societat Francesa
d'Immigració té nombrosos i experimentats agents que seleccionen
a Polònia fins els captaires. Avui, aquesta immigració polonesa a
França constitueix un fet social de principal importància.
Prop d'aquesta Societat d'Immigració funciona, dependent del
Ministeri del Treball, el Servei Central de la mà d'obra estrangera,
instal·lat al 2, avenue Rapp. Aquest servei és més de control que
no pas de recrutament. Comprèn dipòsits o serveis de control a les
fronteres, serveis de control a l'interior i un servei central a Paris.
De dipòsits sols n'hi ha quatre : un a Toul per als polonesos, els
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txecoeslovacs i els immigrants de l'Est ; dos als Pireneus, a Hendaia i Perpinyà, per als espanyols i portuguesos ; i un a Marsella
per als italians, els .immigrants d'Orient, etc. H i ha, demés, quatre serveis de control a les fronteres : a Modane i Menton per a
Itàlia ; a Marignac-Saint Beat (Alta Garona) i un servei a la frontera belga : aquest darrer és administrat per l'Oficina regional de
la mà d'obra de Lille.
A l'interior del país hi ha cinc serveis de control i de col·locació :
a Burdeus, Lió, Tolosa, Nantes i París ; aquest darrer és anexat
al servei central. La direcció dels serveis d'execució és assegurada
pel servei central, unit al Ministeri del Treball.
En el recrutament a l'estranger s'aplica, en general, la regla
següent : l'obrer immigrat sols pot penetrar al territori amb autorització dels serveis ; cal fer una demanda d'introducció per un empleador, i l'obrer sols és admès si la demanda obté el visat favorable
de la competent Oficina departamental de la col·locació. Aquest v i sat és tramès per les oficines regionals al servei de la mà d'obra
estrangera. Aquest règim de visat anticipat, dóna als treballadors
serioses i legítimes garanties.
El règim actual del visat anticipat comporta dues excepcions :
una a favor de l'agricultura i l'altra a favor de la gran indústria i
s'expliquen perfectament, car el dèficit de mà d'obra en aquestes dues
branques solament de l'activitat nacional és ben cert. E l recrutament en aquests dos sectors és lliure i fins avui no ha provocat
protestes deis obrers francesos.
La gran qüestió per aquests és la de la igualtat dels salaris.
Si és respectada, l'obrer francès viu en bona intel·ligència amb
l'obrer estranger.
Heus aquí algun dels problemes que a França planteja la qüestió de l'emigració, i heus aquí també, resumida breument, algunes
de les idees directrius de mantes organitzacions referents a aquest
perillós problema.
Els catòlics de França no podien restar-hi insensibles, car, per
un fenomen digne d'esment, quasi tota la mà d'obra que ve a treballar a França surt de països catòlics i ha conservat habituds religioses i tradicions cristianes que són a la vegada la seva salvaguarda
i el seu honor. Els catòlics francesos, i a llur cap la jerarquia eclesiàstica, no podien restar indiferents davant aquesta afluència d'homes o de famílies que practiquen la mateixa religió que ells i que,
amb ells, creuen amb els mateixos dogmes, s'atansen als mateixos
Sagraments, són fidels uns i altres al Pontífex suprem que regna
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a Roma. Sota la demanda del Cardenal Dubois, Arquebisbe de
Paris, l i fou donat un Bisbe auxiliar amb la missió d'ocupar-se dels
interessos religiosos i morals de tots els immigrants i també la d'ajudar en llur angoixa material i espiritual els russos ortodoxos
espargits dins la França catòlica. Aquest Bisbe auxiliar fou l ' i lustríssim Monsenyor Chaptal, antic diplomàtic, entrat tard a les
Ordres, i que fins la seva pronunciació a l'Episcopat fou encarregada
a la Diòcesi de París de parròquies populars en les quals reeixí amb
esclat. Tot seguit Monsenyor Chaptal va donar-se compte de les
dificultats del problema que se l i plantejava, i tot seguit va comprendre que les tradicions religioses dels immigrants sols serien conservades si eren respectades junt amb elles llurs tradicions nacionals.
Calia donar a aquests immigrants de nacionalitats diverses, sacerdots que, pertanyent a nacionalitats semblants, poguessin parlar-los
de la terra natal al mateix temps que de llurs deures religiosos, de
llurs deures envers la França hospitalària que els proporcionava el
treball. També tingué cura Monsenyor Chaptal de constituir sota
la seva jurisdicció a París, les Missions estrangeres en les quals es
reunirien dels diversos centres sacerdots encarregats d'evangelitzar
llurs compatriotes dispersats. Degut a la benevolència del Cardenal-Arquebisbe de París, foren posades diverses capelles a la disposició d'aquestes Missions nacionals. I d'aquesta manera es troben
ara a París una Missió anglesa, una Missió per als països de llengua
alemanya, una Missió espanyola, una Missió italiana, una Missió
polonesa, una Missió armènia, i una Missió belga. Els habitants
de Llevant tenen una església maronita; els grecs catòlics troben
les cerimònies de llur culte en una altra església de la capital, i
gràcies a les diverses Procuradories de les nostres Ordes missioneres, els Kabyles, els Annamites, els fills d'aquestes terres estrangeres i llunyanes, troben prop dels Llatzaristes, dels Pares del Sant
Esperit; dels membres de les Missions estrangeres, sacerdots que
en altres temps més o menys reculats varen viure en aquests diferents països.
Monsenyor Chaptal trobà un altre ajut entre els estudiants estrangers, els quals, desitjosos de venir a perfeccionar a Patís, a
Lille o a Estrasburg llurs estudis clericals, a canvi de les borses
que els eren ofertes, es comprometien per un cert temps a posar-sc
a la disposició de llurs compatriotes immigrats. Però no n'hi ha
prou amb proporcionar a aquests polonesos, txecoeslovacs, italians,
espanyols i flamencs, sacerdots de llur llengua i de llur nacionalitat. Calia — i aquesta és la gran organització que es persegueix
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actualment — trobar el mitjà d'ensenyar el catecisme als infants,
de fer-los apendre els elements de llur història nacional, d'afavorir
la naixença de diverses confraries, obres i organitzacions deportives
o sindicals, en les quals tenen l'habitud d'enquadrar-se a llurs països respectius. És una obra que demana temps, bona direcció i
paciència. És un deure nou que s'ajunta a tants d'altres per als
catòlics de França i que se'ls mostra d'una importància molt greu ;
car ,0 bé aquests immigrants estrangers arribats catòlics restaran
catòlics i seran per la França treballadors excel·lents, estables i ordenats, o bé, impel·lits per l'isolament i engrapats pels sembradors
de desordre i de revolta, esdevindran els elements indesitjables que
són una de les forces del bolxevisme desastrós. Diverses vegades,
en el curs de la història de França, sigui després de la guerra dels
cent anys, sigui després de les guerres de religió, o també després
de la Revolució, s'ha donat el cas de cridar la mà d'obra estrangera.
Aquesta, en la seva gran majoria, ha restat a França, s'ha barrejat a la seva població i al cap d'unes generacions ha proporcionat a
França excel·lents elements. Però és la primera vegada que França es troba davant una afluència tan considerable de mà d'obra estrangera. Hom comprèn que els diversos problemes que planteja
aquesta immigració preocupin en aquests moments tots els esperits
curosos del seu esdevenidor.
VÍCTOR B U C A I L L E
París, març 1925

ENSENYAMENTS
BÍBLICS I ECLESIÀSTICS

Sagrada

Escriptura

LA PROMESA DE L'EUCARISTIA
Sant Joan, V I , 24-64

L'endemà de la multiplicació dels pans i els peixos i d'haver apaivagat la tempestat del mar, digué Jesús a les nmltituds que el
trobaren després d'haver-lo cercat molt :
En veritat, en veritat us dic : Em cerqueu, no pas perquè heu
vist miracles, sinó perquè heu menjat dels pans i us heu assaciat.
Afanyeu-vos, no pas pel menjar que es passa, sinó per aquell menjar que roman en vida eterna, aquell que el Fill de l'Home us doHarà, car a aquest ha segellat Déu el Pare ( i ) . / L i digueren,
doncs : Què farem per practicar les obres de Déu? (2) J Respongué
Jesús i els digué : Aquesta és l'obra de Déu, que cregueu en aquell
que ha enviat {3). / Llavors l i digueren : Quin senyal, doncs, féu
vós perquè vegem ? Què obreu ? / Els nostres pares menjaren el
mannà en el desert, tal com és escrit : Els donà a menjar pa del
cel. / Els digué, doncs, Jesús ; En veritat, en veritat us dic : No
és pas Moisès qui us donà pa del cel, ans el meu Pare celestial
és qui us dóna el veritable pa del cel (4). / Car és el pa de Déu
(1) El menjar que nodreix el cos es passa, per tal com dóna una vida moridora;
el qne aqui Jesús promet que donarà, per virtut de Déu qui l'ha segellat amb el poder
deU, miracles, nodreix una vida que ha de durar eternament.
(2) Co és, amb quines obres ens podrem guanyar aquest menjar ?
(3) La resposta de Jesús senyala la fe en ell com la gran obra de Déu en l'home;
per això diu en un altre lloc que el gran pecat del món és no haver cregut en ell.
(Joan, X V I , 9).
14) Després d'haver vist el gran miracle de la multiplicació dels pans, encara demanen
a Jesús un senyal per creure en ell, demostrant aixi la raó de Jesús quan deia que no el
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qui baixa del cel i dóna vida al món. / L i digueren, doncs : Senyor,
doneu-nos sempre aquest pa. / Jesús els digué : Jo sóc el pa de la
vida ; qui ve a mi no famejarà més, i qui creu en mi no sedejarà
més (5). / Però jo us he dit : m'haveu vist i no creieu. / Tot aquell
qui m'és donat pel Pare a mi vindrà, i al qui ve a mi no el llançaré
a fora. / Perquè jo he baixat del cel, no pas a fer la meva voluntat,
sinó la voluntat d'aquell qui m'ha enviat. / I aquesta és la voluntat
del Pare qui m'ha enviat : que de tot allò que ell m'ha donat, no en
perdi res, ans ho ressusciti al darrer dia. / Perquè aquesta és la
voluntat del meu Pare, qui m'ha enviat, que tot aquell qui veu el
Fill i hi creu, tingui vida eterna i jo el ressuscitaré al darrer
dia (6). / Murmuraven, doncs, els jueus d'ell perquè havia dit : Jo
sóc el pa vivent qui ha baixat del cel. / I deien : No és Jesús,
aquest, el fill de Josep, del qual coneixem el pare i la mare? Doncs,
com és que diu : He baixat del cel ? / Respongué, doncs, Jesús, i
els digué : No murmureu entre vosaltres. / Ningú no pot venir a
mi, sinó que el Pare qui m'ha enviat l'atregui, i jo el ressuscitaré al
darrer dia (7). / Està escrit en els Profetes : I tots seran ensenyats
de Déu. Tot aquell qui del Pare ha oït i après, ve a mi. / No pas
que el Pare l'hagi vist ningú, sols el qui ve de Déu, aquest ha vist
el Pare (8). / En veritat, en veritat us dic : Qui creu en mi té la
vida eterna. / Jo sóc el pa de vida? (9) / Els vostres pares manjaren
del mannà en el desert i moriren. / Aquest és el pa que ha baixat
del cel, per tal que qui en mengi no mori. / Jo sóc el pa vivent qui
ha baixat del cel. / Si algú menja d'aquest pa, viurà eternament,
i el pa que jo donaré és la meva carn per la vida del món (10).
cercaïcn perquè hasfuessin vist miracles- Sen^c la bona disposició dc l'esperit, el miracle
no basta per inspirar la fe. A l'al-legació del miracle del mannà fet per Moisès, respon
Jesús, no pas retraient el seu miracle semblant del dia anterior, sinó el del veritable
pa del cel que Déu els donarà.
(51) Jesús comença a determinar quin és aquest pa: és ell mateix, pa de vida qui
assacia per sempre tota la fam i set de veritat, dc justícia i de felicitat que tortura Thome
des de sa naixença.
(6) Aquest pa, que es menja més amb la fe que amb la boca, ens incorpara a Jesucrist
i ens comunica aixf la immortalitat i el ferment de la resurrecció sloriosa al darrer dia :
aquesta és la voluntat del Parc que Jesús ha vinsut a complir.
(7) Malgrat els miracles que veien, els jueus, sempre carnals, no volien creure cn
la divinitat de Jesucrist, del qual coneixien el parc i la mare. Per això Jesús els diu que
la fe en ell és cl resultat d'una atracció eracio^a de Déu, per la qual qui cs deixa dur
dòcilment, és incorporat a Jesús i rep la penyora dc la resurrecció a vida eterna.
(S) Insistint en la mateixa idea, Jesús ens diu que els que el segueixen són ensenyats
de Déu. no, és clar, directament, perquè nosaltres no veiem el Pare, sinó per mig d'ell
qui l'ha vist.
f9) Afirmacions solemnes i atrevides cn QUAISCTOI que no fos Déu i ell és cl pA QUC
comunica a qui en menja l'etcrniíat de la \ida. No Ja cap gran filòsof, però n i cap
altre fundador de religió no ha goeat a fer ies
(10) Determinant més, afirma ja que aquest pa que dóna immortalitat és la serà carn.
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Discutien, doncs, els jueus ells amb ells dient : Com pot aquest donar-nos a menjar la seva carn? / Per això els digué Jesús : En
veritat, en veritat us dic ; Sinó que mengeu la carn del F i l l de
l'Home i begueu la seva sang, no tindreu vida en vosaltres. / Qui
menja la meva carn i beu la meva sang té la vida eterna, i jo el ressuscitaré al darrer dia. / Car la meva carn és verament menjar i la
meva carn és verament beguda. / Qui menja la meva carn i beu la
meva sang roman en mi i jo en ell ( n ) . / Així com el Pare vivent
m'envià a mi i jo visc pel Pare, també qui em menja a mi viurà
per mi (12). / Aquest és el pa que ha baixat del cel, no com els
vostres pares menjaren el mannà i moriren : qui menjarà aquest pa
viurà eternament (13). / Aquestes coses digué ensenyant en la sinagoga, a Cafamaum. / Llavors molts dels seus deixebles, havent-lo
oït, digueren: Dura és aquesta paraula i qui pot sentir-la? {14)
Però Jesús, conixent dintre seu que murmuraven d'això els seus
deixebles, els digué : Això us escandalitza ? / Doncs si veiéssiu cl
F i l l de l'Home pujant on era abans? (15) / L'esperit és el que vivifica, la carn no aprofita gens ; les paraules que jo us he dit són
esperit i vida (16).

(11) A la seva carn com a menjar, afegeix la seva sang com a beguda, i a totes
dues atribueix aquella gran virtut de comunicar la immortalitat que en tot aquest beUíssim
passatge és senyalada com el fruit propi de l'Eucaristia, la qual fa romanir Jesucrist
en nosaltres i nosaltres en Jesucrist, l'Immortal per uaturalcsa.
(12) Aquesta permanència de Jesucrist en noraltres és tan íntima que ens comunica
la seva mateixa vida i estableix entre ell i nosaltres una unió semblant a la que h i
ha entre ell i el Pare.
(13) El mannà del desert, aliment només del cos, no eximia ni de la mort temporal
ni de la mort eterna: viàtic del desert d'aquesta vida, era un sfmbol de l'Eucaristia,
viàtic de l'eternitat, com ho fou la multiplicació dels pans feta el dia abans per donar
ocasió a aquesta prèdica.
(14) La paraula de la fe és dura i de mal sentir per qui no té el cor pur i abellit als
goigs purament espirituals.
(15) Jesús per confirmar la seva paraula : <jo sóc el pa baixat del c«l», acut per endavant
al miracle, que ells veuran, de la seva ascensió al cel.
Í16) No és un simple àpat corporal el que ell ens promet, com ho fou cl mannà : és
un àpat on, sota els símbols materials, h i ha la gran realitat de l'Esperit vivificant.
Aquest Esp r i t és el que Déu ens vol comunicar almenys una vegada a l'any, en la celebració de ta Pasqua.

T
Sants P a r e s i D o c t o r s
D E L A S A N T A C O N F E S S I Ó (D
Sani Franceic de Sales

E l nostre Salvador ha deixat a la seva Església el sagrament
de la Penitència i de la Confessió, per tal que en ell ens rentem
de totes les iniquitats nostres sempre i quantes vegades n'estiguem
tacats. No vulguis, doncs, mai per mai, Filotea, que el teu cor
s'estigui massa temps en la sutzura del pecat ja que tan a prop
tens un remei i tan fàcil. L'ànima qui ha consentit en el pecat,
ella mateixa s'ha de fer feresa i rentar-se corrents, pel respecte
que ha de tenir als ulls de sa divina Majestat, qui l'està mirant.
N i per què ens aconhortaríem de morir de mort espiritual, tenint
com tenim un remei tan sobirà?
Confessa't, doncs, humilment i devota, cada vuit diòs (si es
pot), cada camí (2) que hagis de combregar, encara que la consciència
no et faci retret de cap pecat mortal ; perquè, en la Confessió, no
solament rebràs l'absolució dels pecats venials que confessaràs, mes
encara una gran força per evitar-los en l'esdevenir, i una gran
claredat per a saber-los ben discernir, i gràcia abundosa per rescabalar-te de tota la pèrdua que ells t'haguessin causat. Practicaràs
també la virtut de la humilitat, de l'obediència, de la sinceritat i
de la caritat ; i exerciràs més virtuts amb aquest sol fet de confessar-te que no en cap altre.
Cada dia tras d'excitar-te a avorrir els pecats que confessaràs,
per petits que siguin, amb una ferma resolució d'esmenar-te'n en
l'esdevenir. Molts es confessen d'esma dels seus pecats venials i
com si fos per compliment, sense pensar gens d'esmenar-se'n, portant-los a coll tota la vida, amb què perden molts béns i profits
espirituals. Si, doncs, et confesses d'haver mentit (encara que
sigui sense dany d'altri), o d'haver dit alguna paraula desordenada,
o d'haver jugat massa, penedeix-te'n i fes propòsit ferm d'esmenar-te'n ; car és un abús el confessar-se de qualsevol pecat, mortal
o venial, i no voler-se'n esmenar, com sia que la confessió justament per això fou instituïda.
(1) Del Capitol dinovè de la segona part de la «Introducció a la Vida Devotai.
(2) Segona l'actoal discipCina de l'Esglèsia sobre la comunió freqüent i diària, no cal
confes&or-te (encara que puguis) cada camí que hagis de combregar, suposat que la
consciència no el faci retret de cap pecat mortal. Vegi's el decret Sacra Trldenllno Synodui (JO desembre IÇOJ).
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La teva acusació no sigui solament com aquestes que molts fau,
supèrflues i per rutina : tNo he estimat Déu tant com devia ; no
he resat amb la devoció que devia ; no he estimat el pròxim com
devia ; no he rebut els Sagraments amb aquella reverència que deviai i així per l'estil ; la raó és perquè, confesant-te així, no dius
res de particular que pugui fer entendre al confessor l'estat de la
teva consciència ; tant, que tots els Sants del Paradís (si es confessaven) i tothom de la terra podríem dir el mateix.
Examina, doncs, el cas particular què tinguis per acusar-te
d'aquelles coses ; i , tantost l'hagis descobert, acusa't de la falta
que hauràs comès, amb simplicitat i ingenuïtat.
Per exemple : t'acuses tu de no haver estimat el proïsme com
devies ; potser és que vares trobar-te amb algun pobre molt necessitós a qui podies fàcilment socórrer i consolar, i t u no n'has fet
cabal. Doncs b é ; acusa't d'això en particular, i digues : «Vaig
veure un pobre necessitós ; i , podent jo com podia, no l'he socorregut per negligència, o per duresa de cor, o per menyspreu, segons
vegis tu quina ha estat la causa d'aquesta falta. Igualment, no
t'acusaràs tu de no haver pregat a Déu amb la devoció que devies,
sinó que, si és d'haver tingut distraccions voluntàries, o de no haver
cercat el lloc, el temps i el continent a propòsit per pregar amb atenció, acusa-te'n així mateix, tal com trobis haver-hi faltat, deixant-te
d'aquelles vaguetats que, per confessar-te, no fan fred ni calor.
No t'acontentis de dir només que thas feti pecats venials ; acusa't també del motiu que t'ha dut a cometre'ls. Així, no t'acontentaràs de dir que has mentit sense fer mal a ningú ; diràs també
si això ha estat per vanaglòria, per lloar-te o excusar-te, o de per
riure, o per tossuderia. Si has pecat en el joc, explica't si ha
estat per la set de guanyar, o pel pler de la conversació que teníeu,
i així tot. També diràs si t'has entretingut gaire, en el mal ;
perquè ordinàriament, segons el temps que dura, creix de molt
el pecat, com sia que hi ha molta diferència entre una vanitat passatgera que s'haurà lliscat un quart d'hora a l'esperit, i aquella en
què el nostre cor es rabeja tot un dia, i dos, i tres. Convé, doncs,
que diguis el fet, motiu i la duració dels pecats ; perquè, encara
que generalment no estem obligats a ésser tan primmirats en la confessió dels pecats venials, i que, en absolut, no estem obligats a
confessar-los, aquells qui volen purificar bé l'ànima per millor atènyer la santa devoció, han de fer conèixer curosament el mal al
metge de l'esperit, per poc que siguin, si és que volen ells guarir.
Trad. de FREDERIC CLASCAR, prev.

Disposicions Canòniques
Ens és grat de començar aquestes notes corresponents al mes
dedicat a la Regina de Catalunya, la Verge de Montserrat, donant
compte de la gràcia que per breu pontifici de 23 d'agost de 1924 la
Santedat de Pius X I concedí a tots i cadascun dels fidels d'ambdós
sexes de tota la terra, per cada vegada que, amb cor contrit, devotament recitaran en qualsevulla llengua, mentre sia fidel la versió, la
pia invocació : Mare de Déu de Montserrat, pregueu per nosaltres ;
per cada vegada esborraran 300 dies del nombre dels penals en la
forma acostumada per l'Església.
Sgda. Congregació de Sagraments. — 2 de juliol de 1924.
En carta dirigida als Reverendíssims Ordinaris d'Itàlia, la Sagrada Congregació de Sagraments diu ; Que consultada la Santa Seu
diferents vegades per alguns ordinaris d'Itàlia que s'han trobat en
grans dificultats per veure quina resolució prendre quan se'ls demana de celebrar la santa Missa fora dels llocs sagrats destinats a celebrar els Sants Misteris,
L a Santa Seu després de detingut examen i madura deliberació,
els recorda les següents consideracions :
La disciplina tradicional rebuda dels Sants pares, és que l'Església és el lloc destinat a la celebració de la Santa Missa, havent
passat èpoques en les quals no es permetia la celebració sinó a les
esglésies o oratoris consagrats. Amb el temps i per diverses raons,
la disciplina eclesiàstica en aquesta matèria fou quelcom mitigada.
De l'estudi de la seva evolució, però, es dedueix clarament que si
algunes vegades fou permesa la celebració del Sacrifici diví fora de
les esglésies, es contrenyó a casos de necessitat o per motius religiosos exclusivament.
Aquesta disciplina tradicional, confirmada per molts Pontífexs
i Concilis, antiquísima i universal, ha rebut nova sanció pel codi
de dret canònic, el qual en el cànon 822, paràgraf ï, estatueix que
«La Missa ha de celebrar-se a l'altar consagrat i a l'església o oratori» i , de més, en la paràgraf 4 : «L'Ordinari... permís per celebrar fora de l'església o oratori... pot concedir solament per causa
justa i raonada en algun cas extraordinari i a manera d'acte» (això
és, no habitualment). D'aquí es dedueix fàcilment que les facul-
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tats dels Ordinaris en aquest assumpte són prou limitades, no poden fer ós d'elles més que en algun cas extraordinari, i no sense
causa justa i raonada, la qual ha d'ésser inspirada en raons altíssimes del culte diví i el bé espiritual dels fidels. Procedeix inclús i
practicà severament aquestes normes disciplinars amb el fi de purificar i elevar el sentiment religiós del poble.
Per tant, és indubtable que no existiria la causa justa i raonada,
exigida per l'esmentat cànon 822, si la celebració de la Missa fora
de l'Església fos demanada amb ocasió d'aniversaris profans o per
donar més esplet a festes de caràcter polític ; en aquests casos, la
celebració de la Missa fora de l'església està prohibida de manera
absoluta per aquell cànon. Aquesta doctrina té molta més aplicació si es tracta de festes en les quals per llur mateixa naturalesa
s'entrevegi una superstició o perill' per al bon sentiment religiós o
per a la puresa de la fe del poble cristià.
En aquests casos no solament no h i hauria la causa justa que
demana el Codi, sinó que amb facilitat es donaria pas a desviaments
de la bona disciplina del culte catòlic. En tals circumstàncies, que
l'Ordinari del lloc adverteixi els interessats que no està en les seves
facultats la concessió del permís. Però, si insisteixen, adduint
raons de lloc, temps o persona ,que ell cuidi de cursar la petició a
aquesta Sagrada Congregació de Sagraments a la qual pertany la
resolució del cas.
Per bé que aquesta carta només es referia als bisbes d'Itàlia,
la doctrina en ella continguda és doctrina del Codi de Dret canònic
i., per tal, universal de l'Església Romana.
Sagda. Congregació del Concili. — 18 de novembre de 1924.
A les preces que el Cardenal Reig va presentar a la Santa Seu,
demanant que per treure tot dubte, quant al temps del complimf nt
pasqual, en totes les diòcesis d'Espanya, el Sant Pare es dignés
confirmar el privilegi atorgat pel Climent V I I ,
La Sagrada Congregació del Concili contestà, amb l'esmentada
data, concedint per deu anys que des del dimecres de cendra fins al
diumenge de Pasqüetes o vuitada de Pàsqua pugui hom complir
amb l'Església.
Sens perjudici que el bisbe, segons el Dret canònic, pugui allargar, com passa al bisbat de Barcelona, més temps el terme d'aquell
compliment.
JOSEP A R T I G A S , Pvre.
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PREGUEM P E L S NOSTRES DIFUNTS

A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquesta
germana nostra que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm el
son de pau : Na Catarina Grifell de Selva, esposa del nostre subscriptor de
Valls Josep Selva i mare dels també subscriptors Tomàs i Josep Maria.
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA farà dir una missa en sufragi
dels seus difunts subscriptors i afavoridors i llurs pròxims parents.
Agrairem, doncs, que ens siguin comunicades les notícies de defuncions, a fi que pugui tenir-les el celebrant presents en les seves intencions.

LES IDEE5 I ELS FETS

Vida religiosa i moral
LA INEXCUSABLE REALITAT RELIGIOSA

No hi ha dubte que la realitat religiosa és palesa d'una manera que esdevé inexcusable el seu tracte. É s impossible de desconèixer aquesta realitat, és impossible ni tan sols d'esbiaixar-la; la
seva presència omple el món, el món no pot desentendre-se'n. En
el fons, potser, i parlant des d'un punt de vista purament històric,
amb criteri purament humà, podem estatuir que es tracta d'un
fenomen de retorn contra l'indiferentisme que durant alguns anys
havia tal vegada preponderat — època de transició esblaimada, incolora, un xic insubstancial, esllenegant-se a les palpentes entre dos
foscants, com solen ésser en sa majoria aquestes èpoques de transició, sobretot quan afecten a situacions d'esperit. La vella situació d'indiferentisme, disfressat sovint amb el bonic llenguatge de
«respecte a les creences o a la consciència d'altri», es sent avui
repel·lida per una altra situació més neta, més categòrica. E l document dels arquebisbes i cardenals francesos marca un punt ben
concret d'aquest tomb, d'aquesta novella, ampla, universal trajectòria. I per damunt de tot, culmina, com aquella simbòlca i majestàtica cúpula de Sant Pere del Vaticà, a Roma, seu majestàtica
de la Catolocitat—ferma i incommovible, quan hom ha de córrer a
apuntalar la de Sant Pau de Londres, seu primparada de cantonalismes protestants—l'Any Sant, el Jubileu Secular, que atreu a
Roma immenses corrues de gent de tots els confins de la terra.
La realitat religiosa domina en l'ordre polític i en l'ordre cultural, en l'ordre moral i en l'ordre filosòfic, en l'ample marc artístic i àdhuc en el món apel·lat de l'economia i de les finances, que com
tot ordre humà reposa al capdavall en principis d'esperit, de consciència, forces creuades d'enteniment i voluntat.

L'ACTUALITAT

RELIGIOSA

359

Per això cap poble — parlem ara dels pobles vius — no pot
substraure's a aquesta realitat omnipresent. Present a totes bandes en formes agudes i apremiants, amb variats aspectes, des del
platònicament especulatiu fins al més voluminosament pràctic, fins
als mateixos esclats sagnants, com a Marsella, i als encesament guerrers, com a Turquia.
No es tracta d'un episodi local, es tracta d'un ritme que amb
diversa alternança de compàs afecta a tota la humanitat. Proves
de visió ben curta, d'esperit de carretó sense sortida donava
Lleó Blum, el bolxevitzant francès, l'amo — segons diuen — del
govern Herriot, en afirmar que la qüestió religiosa (sintetitzada a
França en l'afer de l'ambaixada prop del Vaticà) era una qüestió
menor.
D'ençà del primer dia, la nostra afirmació ha estat i és la mateixa : ço és assaber que la realitat religiosa, primera i eficient realitat humana, s'empara fortament del món, en amples abraçades,
per despendre'l de la greixor materialista. E l curs del temps que
ha transcorregut no fa sinó afermar-nos el nostre criteri. Àdhuc
sentim que nosaltres, és a dir que la nostra revista no és més que
un fruit d'aquesta reafirmació cristiana i catòlica de l'esperit
humà.
No hauríem pogut limitar-nos, per tant, a fer-nos un ressò purarament informatiu d'aquesta realitat viva, un dels màxims exponents de la qual constitueix avui el document de la més alta jerarquia eclesiàstica francesa. No hauríem sabut comportarnos com
a receptors passius del fet extern, com a espectadors freds
d'un espectacle que es descabdella a l'escenari d'enfront. La situació religiosa a França és una, a Catalunya és una altra. Però és
que el document francès té ressonàncies més profundes, té un pes
específic de substància eterna, que el col·loquen per sobre i més enllà de la categoria d'un fet nacional.
Explícitament, les paraules del mateix Cardenal Dubois, en fer
constar que l'al·locució de les autoritats eclesiàstiques de França
no podia ésser constrenyida dins l'òrbita política, sinó que comprenia tota l'ampla volada dogmàtica, vénen a corroborar el nostre
sentir.
Debades la premsa cartelista de França i tota l'altra premsa
netament impia o sornaguerament sectària de França i de tot arreu
hauran tractat de fer aparèixer la sereníssima declaració del purpurat parisenc com un toc de retirada, quan aquesta declaració fa
prendre una vastitud si cap encara més ampla a l'al·locució, si-
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tuant categòricament l'esperit del document en la més alta esfera
del pensament i de la consciència catòlica.
Així avui nosaltres, en donar íntegre el document dels cardenals
i arquebisbes francesos, recomanem molt i molt que hom el llegeixi
i rellegeixi, que hom hi mediti, i que, si cal, hom es situï ; puix
que tal vegada, degut a viure en un ambient d'indiferentisme i
de distracció religiosa i àdhuc moral, hom es veurà davant aquest
mirall que és l'allocució francesa en una posició que nb és la més
adequada i avinent a un fidel cristià i conscient catòlic.
Sobretot creiem que hem de subratllar a la consideració dels
lectors, no per ells directament, ans perquè ells, a llur t o m , hi recaptin l'atenció general, les dues notes relatives a l'ensenyament
laic i al divorci. É s evident que aquí no hem d'obrir una lluita
contra el fet d'un estatut d'escola laica, ni contra el fet d'una llei
de divorci. Però és dolorós haver de reconèixer que un estat de distensió general (i ens referim a un ordre personal i si es vol a un
col·lectiu ambient) domina en un sentit de descurança enfront d'aquests dos principis bàsics que són l'ensenyament religiós i la indissolubilitat de matrimoni ; un sentit de descurança que desafecta
l'individu, i que penetra fins al sagrat clos de la família, amenaçant
desestructurar-la.

Dit això, a guisa de comentari modest, de glossa menuda al
marge del transcendental document, ja no caldria insistir sobre la
seva importància, si no fos per acabar d'arrodonir-ne el concepte,
per testimonis — pocs, breus, escollits — que de Paris mateix ens
vénen. Vegeu què ens diuen :
L'acte més considerable de l'Església de França de cinquanta
anys ençà. — Així s'expressa L a Croix, i així ho retreu Charles
Maurras amb aquestes paraules :
«Com diu La Croix, la declaració redactada a l'arquebisbat de
París en la jornada d'ahir d o de març) és ben bé l'acte més considerable de l'Església de França de cinquanta anys ençà. Els termes hi són simples, el to serè, però la tendència general és tan enèrgicament resolta que ja no és possible d'enganyar-s'hi. L'acord
dels caps de la França catòlica és flagrant. Si aquesta voluntat es
manté, res ja no podran gosar en aquest país contra la llibertat de
llur vida i de llur pensament. Nat de puixances tot espirituals i
morals, un equilbri federatiu s'imposarà que aturarà automàtica-
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ment tot abús de la força contra la religió en la qual la majoria de
francesos són nats i són morts».
Una declaració de guerra. — «Deixem que els diaris franc-maçons despotriquin contra ço que ells anomenen una declaració de
guerra. La declaració de guerra l'han llençada Herriot, la francmaçoneria». Això diu encara L a Croix, i afegeix :
«Els catòlics de França veuen els Estats Units i els Estats Britànics, que no són catòlics, assegurar amb respecte les llibertats
religioses. Saben que tenen el dret i el deure d'obtenir que així
també sigui a França».
Ha cawsaí una viva emoció. — «La protesta magistral dels cardenals i arquebisbes de França contra les lleis anomenades laiques
— diu L e Gaulois — ha causat una viva emoció als rengles del
Cartel. Potser aquest incident serà dut a la tribuna per via d'interpel·lació. En aquest cas podem preveure un desencadenament de
furors anticlericals tan més violent per tal com els Jacobins es
donen compte que els catòlics són avui en dia una força popular
organitzada capaç d'imposar el respecte de les seves llibertats i dels
seus drets».
Ningú no la llegirà sense emoció. Ningú no la meditarà sense
profit. — «La condemna que els cardeanls i arquebisbes francesos
acaba d'ésser donada contra les lleis laiques és — escriu L'Action
Française—un esdeveniment d'una importància cabdal. Importància intel·lectual i gosaria dir metafísica, importància política, importància social. Ningú no la llegirà sense emoció. Ningú no la
meditarà sense profit. Ningú no se n'inspirarà sense resultat. Es
el verb fort que mena a l'acció, és el verb irresistible que s'inspira
en la veritat.»
L a commoció dels d'enfront.—Heus aquí com s'exclamen, fent
de víctima, els més directament causants de la discòrdia :
«El grup del partit radical i radical socialista (que són els
d'Herriot) denuncia al país republicà el manifest dels cardenals i
arquebisbes de França, veritable declaració de guerra a les lleis
franceses, al pensament lliure i a la democràcia.»
Hom distingeix on són els empresaris del desordre. — Però a
aquestes exclamacions L e Journal des Debats, per bé que des d'un
punt de vista «contemporitzador», sap respondre :
«La més absurda de les faltes del Cartel és d'haver torbat la
pau religiosa Que entre nosaltres s'era feta tot naturalment d'ençà
de la guerra. Després d'un llarg període d'agitació anticlerical,
tota França estava cansada de la teologia de suburbi...»
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t E l Cartel de les esquerres s'ha dedicat a trabucar en ruit
mesos l'obra de pacificació i de concòrdia que era el resultat de
deu anys. Aquesta temptativa no té cap excusa, ni tan sols un
mediocre interès electoral. Representa exclusivament un acte simbòlic de partit, una manifestació d'esperit sectari, un tros de carn
donat a la política de les lògies...»
t É s inoït de veure el Cartel, que suportava amablement la desfilada de vint mil comunistes cantant la Internacional... escandalitzant-se perquè el clergat parla d'exercir una influència sobre el
públic...»
«El Cartel—acaba L e Journal des Debats—tindrà molts treballs
a fer creure que els catòlics i el clergat constitueixen un perill de
guerra civil per la França. Entre els adeptes dels socialistes la
màxima dels quals oficialment proclamada a la Cambra é s : Us
odiem i els fidels de la màxima evangèlica : Anieu-vos els uns als
altres, la nació distingeix on són els empresaris del desordre.»
I per acabar copiem ço que diu L e Temps, testimoni de major
excepció, per tal com el gran diari no es mostra pas conforme
amb el manifest ; però que, referint-se a aquelles exclamacions
transcrites, posa :
«El partit radical socialista es recorda de sobte, davant d'una
manifestació catòlica, que en una democràcia s'imposa el respecte
a les lleis. H a demostrat el mateix zel davant les manifestacions
comunistes? E l manifest dels cardenals i arquebisbes és fet públic fa dos dies. D'aleshores ençà, tot altre afer deixat de banda,
el grup radical socialista es reuneix, i en una forma solemnial
«denuncia al país republicà» la crida arquebisbal. Però de molts
anys ençà, sobretot de quatre anys ençà, després del congrés de
Tours (25 desembre 1920), els comunistes han multiplicat les crides
més formals «a la guerra civil, a la insurrecció contra les lleis».
Han recomanat... fusells i ametralladores contra els «pagesos», 0
contra els «burgesos» que no volen gaudir de les joies bolxevistes.»
I mai el partit radical socialista no n'ha fet cas!
Ara, llegiu o torneu a llegir, el text de la
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DECLARACIÓ D E L ' A S S E M B L E A D E L S A R Q U E B I S B E S I
C A R D E N A L S D E FRANÇA S O B R E L E S L L E I S D I T E S
D E LAICITZACIO I SOBRE L E S MESURES A PRENDRE P E R COMBATRE-LES.
INJUSTÍCIA DE LES LLEIS DE LAÏCITZACIÓ
l i Les lleis de laïcització són injustes de primer perquè són contràries als drets formals de Déu. Procedeixen de Vateisme i hi
menen en l'ordre individual, familiar, social, polític, nacional, internaciorml. Suposen la desconeixença absoluta de Nostre Senyor
Jesucrist i del seu Evangeli. Tendeixen a substituir Déu vertader
per ídoles (la llibertat, la solidaritat, la humanitat, la ciència, e t c ) ,
i a descristianitzar totes les vides i totes les institucions. E l s qui
han inaugurat el regnat d'aquestes lleis, els qui l'han afermat, estès,
imposat, no han tingut més objecte que això. Per aquest fet són
obra de la impietat, que és l'expressió de la més culpable de les
injustícies, com la religió catòlica és l'expressió de la més alta
justícia.
2. Després són injustes perquè són contràries als nostres interessos temporals i espirituals. Que hom les examini, no n'hi ha
ni una que no ens atenyi en els nostres béns terrestres alhora i en
els nostres béns sobrenaturals. L a llei escolar lleva als pares la
llibertat que els pertany, els obliga a pagar dos impostos; l'un per
l'ensenyament ofiàial, Valtre per l'ensenyament cristià; al mateix
temps, enganya la intel·ligència dels nois, perverteix llur voluntat,
falseja llur consciència. L a llei de Separació ens despulla de les
propietats que ens eren necessàries i porta mil entrebancs al nostre
ministeri sacerdotal, sense comptar que entranya la ruptura oficial,
pública, escandalosa de la societat amb l'Església, la religió i Déu.
La llei del divorci separa els esposos, fa nàixer processos ressonants
que humilien i degraden les famílies, divideix i entristeix els fills,
fa els matrimonis 0 parcialment 0 enterament estèrils, i de més a
més autoritza jurídicament l'adulteri. L a laïcització dels hospitals
priva els malalts d'aquestes atencions sol·lícites i desinteressades que
la religió sola inspira, conhorts sobrenaturals que endolciran llurs
sofrences, i els exposa a morir sense sagraments.
Podríem descabdellar aquestes consideracions indefinidament, afegir i mostrar que el laïóisme, en totes les esferes, és fatal per al bé
privat i públic.
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D'aquí, les lleis de laïcització no són lleis. De la llei no tenen
més que el nom, un nom usurpat; no són més que corrupcions de
la llei, violències més aviat que no lleis, diu Sant Tomàs : Magis
sunt violentiae quam leges. /.* //.*', p. 96, art. I V . Encara que
solament ens perjudiquessin en l'ordre temporal, en sí, no ens obligarien en consciència, tales leges (scilicet leges contrariae bono
humano) non obligant in foro conscientiae (Ibid.). No podrien obligar-nos més que en el cas que calgués cedir un interès purament
terrestre per evitar esvalots i escàndols (Sant Tomàs, ibid.). Perd
com que les lleis de laïcització atempten als drets de D é u ; com que
ens afecten en els nostres interessos espirituals; com que després
d'haver enrunat els principis essencials en què reposa la societat,
són enemigues de la t'era religió que ens ordena de reconèixer i
d'adorar, en tots els dominis. Déu i el seu Crist, d'adherir-nos a
llurs ensenyances, de sotmetre'ns a llurs manaments, de salvar a tot
cost les nostres ànimes; no ens és permès d'obeir-les, tenim el dret
i el deure de combatre-les i d'exigir-ne, per tots els mitjans honestos, l'abrogaóió. Leges possunt esse injustae per contrarietatem ad
bonum divinum, sicnt leges tyrannicae inducentes ad idololatriam
vel ad quodcumque aliud quod sit contra legem divinam : et tales
leges nullo modo licet observaré, quia sicut dicitur Act. I V tobedire
oportet Deo magis quam hominibus.» (Sant Tomàs ibid.)

MESURES A PRENDRE PER COMBATRE LES LLEIS DE LAÏCITZACIÓ
Dues tàctiques. L a primera fóra la de no escometre de front
els legisladors laics; tractar d'apaivagar-los i d'obtenir que, després d'haver aplicat les lleis en un esperit de moderació, acabessin
per deixar-les caure en desuetud. És possible que amb certs homes investits de poder i menys mal disposats, aquest mètode tingui
alguna probabilitat d'èxit. Podrien ésser citats casos en la història en què ha reeixit. De més, tindria l'avantatge de no exasperar els adversaris i de no provocar ni poc ni gens de llur cantó
mesures tan més temibles com a inspirades per un sentiment més
irritat. Tanmateix, aquesta tàctica presenta molts inconvenients
greus:
1' Deixa les lleis dempeus. A suposar que un ministeri o molts
ministeris no n'usen sinó amb benevolença, 0 fins i tot cessen d'usar-ne contra els catòlics, d'un nou govern dependrà de traure-les
de l'oblit, de tornar-los llur vigor i eficàcia. No és un perill imaginari, car als temps que correm el poder passa contínuament d'un
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partit relativament tolerant a un partit extremista. N'hi ha prou
que el primer s'hagi mostrat un poc conciliant perquè el segon,
per reacció, no servi vers nosaltres cap mirament. D'uns anys
ençà presenciem aquest flux i reflux de la persecució religiosa que,
en el fons, s'és agreujada sempre. F a que s'habituin els esperits, per bé que sincerament catòlics, a esguardar com a justes,
com a compatibles amb la religió les lleis laiques; afavoreix aquests
homes que, oscillant perpètuament entre el laïcisme i el catolicisme, són prests a totes les concessions per guanyar vots a la dreta
i a l'esquerra, per entrar en un ministeri, i no tractant més que
d'atenuar alguns efectes del laïcisme, en deixen subsistir el principi, i pràcticament li sacrifiquen gairebé completament el catolicisme. Hom dirà que una actitud de conciliació ens ha valgut alguns favors particulars. Avantatges petits, si pensem en l'immens
corrent d'error i de mal que envaeix les ànimes i les arrossega a
l'apostasia! Avantatges petits que ens lliguen i ens impedeixen de
tomar-nos contra els nostres adversaris!
2." Les més malfactores d'aquestes Ihis continuen actuant, que
siguin les que sigttin les intencions dels successius ministeris. A l
moment de les calmes aparents en les quals hem tingut massa confiança, les escoles atees funcionaven sense parar; hom preparava
expedients contra les Ordes religioses, i l'atribució dels béns eclesiàstics es perseguia somaguerament i segurament;
3 / Aquesta política encoratja els nostres adversaris que, comptant amb la nostra resignació i la nostra passivitat, es lliuren cada
dia a novells atemptats contra l'Església. E n suma, les lleis de
laïcització se són multiplicades fins al punt de reduir cada dia més
el reconeixement de l'imperi diví sobre nosaltres i el camp dels
nostres drets i de les nostres llibertats. Aquests pensaments colpiran d'una manera singular quisvulla que recordarà la sèrie de lleis
de les quals nosaltres som les víctimes, quisvulla que invocarà el
testimoni de la història durant la darrera meitat de segle.
Heus aquí perquè la majoria dels catòlics verament vinculats a
llur fe demanda que sigui adoptada una actitud més militant i més
enèrgica. Demanda que en tots els terrenys, a totes les regions del
país, sigui declarada obertament i unànimament la guerra al laïcisme i als seus principis fins a l'abolició de les lleis iniqües que n'emanen; que per tal de reeixir siguin emprades totes les armes legítimes.
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MITJANS A EMPRAR
Aquests mitjans poden reduir-se a tres : 1 / Acció sobre l'opinió ; 2.n Acció sobre els legisladors ; 3/ Acció sobre els governs.
1 / Acció SOBRE L'OPINIÓ.—L'acció sobre l'opinió s'exercirà
per la propaganda de la veritat ; pel bescanteig dels prejudicis que
extravien el poble encegant-lo; per les manifestacions públiques.
a) L a propaganda serà fecunda si és perseverant; si, tots d'acord, els catòlics fan ressonar arreu la mateixa nota de blasme contra les injustícies de la legislació: neutralitat (mentidera altrament
i impossible) i latcitat de l'ensenyament, escola única, divorci, expoliació del clergat, ostracisme de les Congregacions, ateisme de
l'Estat i de les institucions domèstiques, socials, benèfiques, polítiques, si les Lletres episcopals, les Setmanes religioses, els Butlletins parroquials, les revistes, la premsa, els cartells, les conferències, els catecismes donen la mateixa campanada.
Després d'haver mostrat que els individus, les famílies, les nacions deuen a Déu i a Nostre Senyor un culte oficial, interior, exterior; una submissió de la intelligència, de la voluntat, de l'acció,
serà bo i necessari de fer ressortir els avantatges temporals que
aporta, en tots els ordres, la religió catòlica, els mals sens nombre
que des d'aquest punt de vista causen les lleis laiques. Per exemple, la fe en una altra vida i en un Jutge suprem, l'educació i la
moral cristianes, la doctrina evangèlica del matrimoni i de la seva
indissolubilitat són els enemics del flagell de la despoblació; la
incredulitat, l'escola laica, el divorci en són còmplices. Cap llei
no és tan favorable a l'educació dels esperits joves i dels joves
cors com la llei cristiana, mentre que la ciènóia i la moral han perdut molt rompent amb l'Església. L'aplicació de les lleis laiques
ha costat a França milers de milions que haurien pogut ésser estalviats, servir per atendre els menesterosos, acréixer la riquesa i les
reserves del país, assegurar-li a fora un prestigi creixent. A malgrat d'aquestes despeses níinoses, els malalts, els orfes, els pobres,
els vells no n'han resultat sinó més mal atesos.
Què han esdevingut, sota el règim del laïcisme, la imparcialitat dels tribunals, la
llibertat dels individus, de les famílies, dels oficials, dels magistrats, dels professors, dels funcionaris, dels moribunds; la participació dels ciutadans més bons als empleus públics, la justícia commutativa 0 distributiva, les relacions de classes, la unitat, la pau
interior, la consciència professional, etc.f Lleó X I I I insistia sovint en aquestes consideracions que commouen la multitud.
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b) Caldria també anorrear els prejudicis que extravien el poble
encegant-lo. Heus en aquí alguns: La llei, justa o injusta, és la
l l e i ; hom és tingut d'obeir-li. Les lleis laiques són intangibles
(quan totes les altres poden ésser canviades i els Parlaments passen
llur vida a canviar-les.) Atacar les lleis laiques és atacar la República (com si la legislació i la Constitució no fossin distintes; com
si els republicans menys suspectes no ataluessin les lleis que ells
mateixos han votat, i fins la Constitució de la qual són autors).
L a veritat és que els catòlics deuran combatre sempre el laïcisme,
qualsevol que sigui el règim — règim monàrquic 0 republicà — que
l'haurà posat en vigor. Cal separar la religió i la política. (iVo cal
separar-les, cal distingir-les i conciliar-les.) La religió és d'un
ordre privat. ( L a religió és d'ordre privat, d'ordre domèstic, d'ordre públic. L a societat, com l'individu, deu al vertader Déu adoracions i un culte.) La religió no té res a veure en la política.
( L a religió deixa a cadascú la llibertat d'ésser republicà, realista,
imperialista, perquè aquestes diverses formes de govern són conciliables amb ella; no li deixa la llibertat d'ésser socialista, comunista 0 anarquista, car aquestes tres sectes sóti damnades per la raó i
per l'Església.) Fora de circumstàncies particulars, els catòlics són
tinguts de servir lleialment els governants de fet en tant treballin
per al bé temporal i espiritual de llurs súbdits; no els és permès de
prestar-los llur concurs a les disposicions impies 0 injustes que els
governs prenen; estan obligats a recordar que essent la política una
part de la moral, és sotmesa, com la moral, a la raó, a la religió, a
Déu. D'una manera anàloga cal refutar els altres prejudicis estesos entre la gent.
A aquesta acció sobre l'opiíiió per la propaganda es lliga la
Qüestió dels publicistes i dels conferenciants. És molt de desitjar
que aquests siguin formats Í preparats seriosament; que no s'acontentin de fórmules universals, generalia non movent, de fraseologies
vagues i buides, sinó que concretin ben bé, que es mostrin competents, forts, clars; que en particular estudiïn els tractats de la fe,
de l'Església, de les relacions de l'Església i de l'Estat.
c) Acció sobre l'opinió amb manifestacions públiques. — E n
aquest ordre, la prudència ens prescriu de procedir seguint els seus
preceptes, evitar la temeritat, prendre totes les precaucions necessàries. Però és segur que les manifestacions públiques, ben preparades, impressionaran la multitud donant-li una idea que no té
del nostre nombre, de la nostra unitat, del nostre poder i de la
voluntat inquebrantable en què ens trobem, de reivindicar els nos-
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tres drets fins a la victòria. tL'opinió — deia suara un dels nostres cardenals — es pronuncia per aquells que es baten bé.» Abandona els qui s'abandonen.
Acció SOBRE ELS LEGISLADORS.—Aquesta acció pot menar a resultats satisfactoris.
a) Per peticions trameses als diputats, als senadors de cada
departament. Convindria que aquestes peticions vinguessin de tots
els grups: grups de pares de família, d'ex-combatents, de Joventut
catòlica, de carrilaires, de vídues de guerra; de les Lligues femenines catòliques, de les personalitats més considerables de la banca,
de la indústria, del comerç, etc. Aquestes peticions haurien d'ésser adreçades a tots els parlamentaris sense excepció, i si un ministre fos de la contrada, hauria d'ésser tingut compte especial de ferlo ésser en aquestes protestes i aquestes reclamacions.
b) Personatges considerables voldrien que hom anés més lluny
i que fos donada a tots els catòlics la consigna de refusar els vots
als candidats que no fossin, en teoria i en pràctica, els adversaris
del laïcisme i de les obres neutres. E n el sentir d'aquests homes
graves, la teoria del mal menor, duta fora límits, ens ha valgut fracassos i desventures de més en més irreparables, que hauríem pogut
conjurar, almenys en part, amb una actitud més ferma.
Acció SOBRE EL GOVERN. — Ço lue remou l'opinió i les Cambres
ateny ja el govern; però cal abordar-lo directament. Socialistes,
comunistes, funcionaris, obrers, comerciants, ens donen l'exemple.
Quan una llei o un decret els desplau o el nou, no en tenen prou
amb les interpelacions de llurs representants a la Cambra o al
Senat, van de dret al poder. E s presenten en massa a les portes
de les alcaldies, de les prefectures, dels ministeris; trameten a les
autoritats protestes, delegacions, ultimàtums; multipliquen els actes, fins a la vaga; assetgen i tuslen el govern que, gairebé sempre,
acaba per cedir a llurs instàncies. Per què, en tant que ens ho
permeten la nostra moral, la nostra dignitat, el nostre amor de la
pau, fundat en la justícia i en la caritat, no hem d'imitar-los, a fi
d'esborrar del nostre codi les lleis que, segons l'enèrgica paraula
d'un del nostres bisbes, ens menen *del laïcisme al paganisme»
Segurament, l'obra és immensa i difícil; però és propi de la
virtut de força afrontar els obstacles i plantar cara al perill. De
més, disposem de tropes, el nombre el coratge de les quals, igualen
almenys, el nombre i el coratge dels altres agrupaments, car una
multitud de cristians, a comptar només que els qui són fèrvids i
actius, estan impacients d'engatjar la lluita. Les nostres esqua-
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dres — parròquies, diòcesis, provtnvies eclesiàstiques — estan preparades. L a cosa que ha mancat massa fins ara als catòlics, és la
unitat, la concentració, Vharmonia, l'organització dels esforços.
No tindran prou abnegació per formar un cos compacte que
treballarà en conjunt sota la direcció de llurs superiors jeràrquics?
Hom dirà que aquesta actitud ens exposa a contracops ofensius i
implacables dels nostres adversaris. Això no és cert; en tot cas,
a quines calamitats no ens exposa l'actitud contrària? Quin esdevenidor ens espera si, satisfets d'una lleugera i artificial quietud,
ens adormim? Mai, potser, de cinquanta anys ençà, l'hora no ha
paregut tan propícia; si la deixéssim passar sense aprofitar-ne,
semblaria ben bé que traïm la Providència.
París, 10 març de 1925.

Cultura general
UNA O B R A C A T A L A N A D ' A L T A C U L T U R A R E L I G I O S A
" O P U S C L E S DOGMÀTICS"
del Or. Alfons M. Rlbò, Canonge de la Sen de Barcelona

És amb una gran joia que rebem la notícia de la nova i valuosíssima aportació que a la magna empresa de la cristianització de
la nostra cultura ve a dur el nostre caríssim amic Dr. Alfons Maria
Ribó, Canonge de Barcelona.
Els seus anunciats Opuscles dogmàtics, de l'edició dels quals
s'ha encarregat el benemèrit Foment de Pietat Catalana, vénen a
donar un to de competència, llargament acreditada en les aules del
nostre Seminari, a aquesta gran tasca, absolutament necessària i
absolutament inajornable de la reconquesta endins de l'esperit de
Catalunya a favor d'un Cristianisme il·lustrat i explícit en la qual
les mans de tots els bons treballadors han d'ajuntar-se en col·laboració amorosívola.
Aquella mitja coneixença que, a tot tirar, posseeixen de la doctrina de l'Església les nostres classes cultes, aquelles lluentors vagues de tot, que encomanen un to de suficiència sense donar l'ampla
i justa visió del gran sistema teològic cristià, són causa de menyspreu en tanta munió de semicreients que es tenen per catòlics, tot
5
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negant algun dogma substancial la transcendència del qual no saben
veure. Molts malentesos, molts conflictes imaginaris entre la fe
i la ciència provenen d'aquesta formació manca.
Cal combatre-la, no amb el to agre de polemista, sinó amb l'accent caritatívol del qui acompleix l'obra de misericòrdia d'ensenyar
a l'ignorant. Avui que la nostra gent té set de llegir, i de llegir
ensenyaments de l'esperit, la publicació del nostre amic no pot
ésser més oportuna.
La seva autoritat indiscutida en aquestes matèries, la seva claredat de concepció i exposició, la simplicitat del seu estil, acomodat
a les intel·ligències més jovençanes l i auguren l'èxit editorial i , ço
que és més important, el fruit espiritual que es proposa.
Agraïts a l'amable al·lusió que fa a L a Paraula Cristiana en el
Prefaci, publicat en el número de Març del Missatger del Sagrat
Cor de Jesús, ens complavem a reproduir-ne els darrers paràgrafs.
El nom de dogmàtics no vol dir que siguin tractats teològics en el
sentit tècnic de la paraula, a la manera que s'exposen les obres de teologia ; sinó que en ells es desenrotllen els punts principals de la Revelació,
en temes força comprensius, que poden estructurar-se en sèries, segons la
semblança de llurs arguments.
En l'exposició de la doctrina procuraré ajuntar la precisió i rigor deductiu del sistema escolàstic, amb la forma més llegfvola de la teologia positiva.
La primera sèrie que tractarà de la Redempció de la humanitat per
Crist, serà formada pels sis primers opuscles, el temes del quals seran :
tLa renovació integral de l'home per Crist», tL'acció de Maria en l'obra
de la Redempció», tLa ideologia dels misteris», *1A taumatúrgia del Messies», tEl contingut ascètic de l'Evangeli», tValor social del Crist».
No esveri als nostres intel·lectuals el concepte de formació dogmàtica,
per temença de que se'ls vulgui imposar una estructura menial rígida
i impermeable ; perquè l'home de dogmes i d'ortodòxia, que aquí preconitzem, no és com molts per ignorància o maliciosament el pinten, ço és,
l'home sistemàticament tancat en un exclusivisme subjectiu, refractari
a tota discussió, d'una ideologia rutinària, petrificada i xorca, i per tant,
closa a tota evolució de la intel·ligència; sinó l'home qui, conscient del
valer de la seva facultat mental, creu retre un obsequi racional a Déu,
admetent per la Fe les veritats de la Revelació divina, que abans per la
força de la raó se li han fet evidentment creïbles j sense que això afebleixi gens ni mica la seva intel·ligència, ni li barri el pas per a la investigació de la veritat en tot allò que Nostre Senyor ha deixat a la lliure
discussió del homes, d n fide unitas, in dubiis libertas».
No cal dir que felicitem el doctfssim Capitular pel la seva noble empresa i que li oferim les nostres pàgines per tot allò que,
pertocant els Opuscles dogmàtics o qualsevol altre matèria, vulgui
publicar-hi.
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i L a renovació inteUectual dels convents no es fa solament a
França, sinó a tot el món. Aquest moviment, un dels més bells
de la nostra època, a casa nostra es dissimula, però cova sota la cendra i manté l'activitat permanent del cristianisme». Aquestes paraules són de la distingida escriptora francesa, la Comtessa d'Adhémar. Com són plenes de sentit i veritat aquestes paraules ho demostra, entre nombre d'altres belles manifestacions, de les quals ací
mateix fem recensió, aquesta obra d'alta cultura que realitza, cada
dia amb més notoris guanys, el nostre Montserrat. A la vista tenim el magnífic testimoni, el V volum à'Analecta Montserratensia,
no fa gaire aparegut, un gros volum de prop de 500 pàgines, en format major, imprès amb gust i elegància als tallers propis del Reial
Monestir, on hi ha una de les millors biblioteques.
Montserrat, observatori de Catalunya, al cor de la qual s'aixeca,
guaita secular dels nostres anhels nacionals, és també observatori
del món, per la llum que d'aquells penyals irradia a tota la terra,
perquè de totes les bandes de la terra, d'aquells llocs on l'estudi i
la cultura dels divins i dels humans treu les millors flors : Biblioteques, Instituts, Col·legis, Universitats, arriben fins a Montserrat
les mirades i els presents ; i és que Montserrat viu en contacte amb
els centres màxims de totes les cultures.
La redacció d'aquest volum V (com la dels anteriors) suposa un
treball digne, ben cert, d'aquella universal fama de què gaudeix tota
«obra de benedictins», títol d'honor que s'aplica a les obres àrdues,
de gran alè i de difícil execució. Fem només que anunciar el seu
contingut.
És de Dom Anselm M.* Albareda el treball La Congregació benedictina de Montserrat a l'Àustria i a la Bohèmia, notable estudi,
de 280 pàgines, que palesa amb colpidora claredat, gràcies a una
documentació sorprenent, collida tota de primera mà, la participació directa, la influència decisiva, les inesborrables petjades de catalans en els més intensos moviments religiosos, polítics, socials i
científics de l'Europa.
De Dom Ramir Augé són uns Documents per a la història del
Montserrat de Madrid, valuosos documents, copiats dels originals
de l ' A r x i u de l'Ambaixada Espanyola prop la Santa Seu, i que demostren l'interès de què tostemps ha estat objecte el nostre Monestir
al centre de la catolicitat.
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És del P. Arxiver del Monestir la Cronologia (Continuació) dels
primers Abats del Montserrat : 1409-1493, que comprèn 67 pàgines ;
un estudi també de molt interès per la vastitud de relacions amb
què veiem que es descabdella a través de la història la vida del
Monestir.
Una exquisidesa, un joiell és el bellíssim estudi del P. D. Gregori M . ' Sunyol : Càntigues de Montserrat del Rei Anfós X , dit
*el Savi». Omple 56 pàgines que es fan llegir amb creixent delectació. Tretes de còdexs de l'Escorial i de Toledo, reprodueix unes
«càntigues», amb tonades i solfes i tot, en les quals el rei «Savi»
canta tendrament i inspirada les glòries del nostre Montserrat.
Segueix una abundosa inisceUània històrica en la qual participen, amb l'aportació de singulars i importants documents, els distingits escriptors Frederic Gómez, Josep M.1 Roca, Josep Danès
i Torras, Gabriel Castellà Raich, Mossèn Pere Pujol.
Finalment la Crònica del Santuari, on resta ben palesa la devoció i la popularitat de la Mare de Déu bruna, la puixant atracció
que exerceix el Monestir, dins el qual han tret florida les més esponeroses manifestacions espirituals, piadoses i culturals de la nostra terra.
L'APORTACIÓ D E L A C U L T U R A

CATALANA

Una de les més grans, millor dit, la més imponent manifestació
de cultura mundial que s'escaigué a darreries de l'any passat, va
ésser la festa, tinguda a Roma, de la celebració del vuitantè aniversari de la naixença de l'eminent savi. Cardenal Erhle. Les més
famoses universitats de' món, les més insignes Biblioteques internacionals, els savis de primera categoria concorregueren o bé es
feren representar a Tacte d'homenatge que presidia en persona el
Papa Pius X I , al Museu Vaticà d'Escultura (4 novembre 1924).
Entre la cort dels Purpurats, del Cos diplomàtic i de la Prelatura
mundial, la figura del venerable octogenari ocupava el centre, es
pot dir, del món. Tota la premsa es feu ressò, en son dia, de la
corprenedora manifestació.
Arribat suara a les nostres mans el fascicle contenint el resum
d'aquells actes, creiem deure de retreure-ho a les nostres pàgines i
recollir-ho, més que més donada l'alta participació que la cultura
nostrada va tenir en aquella solemnitat.
Si, un cop més, vulguéssim subratllar l'excel·lència d'aquest eminent savi jesuïta. Cardenal Ehrle, d'unes paraules ens serviríem de
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les dites pel Papa, a l'hora d'imposar-li la birreta cardenalícia pel
desembre de l'any 1922, i que traiem d'aquest opuscle. Vegeu ;
«No és fàcil de reduir a poques paraules els mèrits que cobreix
i honora !a púrpura de l'Eminentíssim Ehrle ; diguem, mèrits vers
la república dels doctes i vers la Religió, vers la ciència i vers la
Santa Seu... basti dir ací que de la Biblioteca Vaticana,—gràcies a
l'il·luminat i munífic favor de Lleó X I I I , — e l l ha fet en 20 anys
d'un meravellós treball d'organització, ha fet, diem, el més genial
i cobejat centre dels doctes recercadors i estudiosos de tot el món,
forjant-la a admirab'e instrument i a vera activa oficina de treball i
de producció científica i literària. Rares vegades la demostració
apologètica de l'harmonia entre la fe i la ciència es traduí en un fet
de tan vastes i imponents proporcions, de tan bella i esplèndida evidència.»
Però si de l'acte de la manifestació d'homenatge de tot el món
intel·lectual al mateix Ehrle vulguéssim donar un sentit just i colpidor, ]es paraules ens servirien de M r . Ursmer Berlière, director
de l'Institut Històric Belga, sota les voltes augustes de l'abans dit
Museu Vaticà, en fer-se la remesa de la Miscellanea Francesca
Ehrle al venerable purpurat. Vegeu :
«Les lletres, com les armes, coneixen dies de glòria; la Via Sacra, el Capitoli han estat els testimonis de triomfs esc'atants. Però
un hom pot preguntar-se si cap cerimònia tan grandiosa com aquesta
a què assistim, ha coronat mai una vida consagrada al culte de la
ciència, a l'amor de la veritat, al servei de l'Església i del Papat.»
I si encara d'aquesta «Miscellània» haguéssim de fer algun elogi, le'n faríem definitiu amb les parau'es del Sant Pare Pius X I
mateix :
tMiscellanea Francesca Ehrle, la Miscel·lània gegant entre totes
les miscel·lànies, i tal vegada el record, com sol dir-se, de les Miscel·lànies commemoratives i honoràries».
Ara, l'interès especialment remarcable que això per nosaltres
té—i per aquesta raó amb assenyalat designi hem volgut consignarho—és l'aportació nostrada a aquesta superba «Miscel·lània» i a
aquella festa. Amb molta atenció i amb molt goig havem resseguit el fascicle que ens dóna la idea de conjunt.
A l'índex d'autors que comporta aquesta miscel·lània (5 volums,
1,200 pàgines en octau) trobem en terme sobressortint, puix que,
membre de la Comissió Organitzadora internacional, junt amb els
representants de les cabdals universitats i biblioteques, signava ja
la convocatòria de l'homenatge, el nostre Rubió i Lluch. De la Co-
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missió Organitzadora és l'únic nom de terres hispàniques. I hi
trobem també aquests a'tres noms :
Sebastià Puig i Puig, canonge de la Seu de Barcelona, amb son
escrit : tltinerari del Papa Luna, de Perpinyà a Tarragona».
Pere Pujol-Tubau, arxiver de la Seu d'Urgell, amb son treball :
El bisbe d'Urgell, Berenguer d'Erill».
Ferran Valls i Taberner, de l'Institut d'Estudis Catalans, amb
son escrit : tNotícies de França trameses per Felip d'Evreux a la
Cort de Barcelona».
Ramon d'Alòs, secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, amb
tDocuments per a la història de la Biblioteca d'Alfons el Magnànimes.
Francesc Martorell, secretari de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, amb son escrit : t U n inventari de la Biblioteca de Calixt III».
Josep M / Pou i Martí, O. F . M . amb «El llibre perdut de les
plàtiques o col·loquis dels dotze primers missioners de Mèxic».
Consten, encara, els noms del mateix Rubió i Lluch, de l'Institut d'Estudis Catalans, ja esmentat ; A. Duran i Sampere, arxiver municipal ; Sanchis Sivera, canonge de València, i Rubió i Balaguer, director de la Biblioteca de Catalunya, com a col·laboradors
de la Miscel·lània, per bé que no hi siguin inclosos llurs treballs, per
insuficiència material del temps. Són tots els noms que hi ha d'hispàniques terres.
Així mateix entre els oferents figura la Biblioteca de Catalunya
(l'ónica, igualment), l'Institut d'Estudis Catalans, la Facultat de
Filosofia de la Universitat de Barcelona.
Finalment, entre els títols que arreu del món posseeix el Cardenal Ehrle, resta consignat el de soci corresponent de l'Acadèmia
de Bones Lletres, de Barcelona.

L A L L E I D E L A PERSECUCIÓ

Els Analecta Bollandiana, en el seu volum X L I , en curs de
publicació, (fase. 3.r), insereixen un documentadíssim estudi de l'acta del martiri de Sant Marcel ,el qual és d'interès, en el sentit de
comprovar amb un nou autèntic testimoni, aquella, que bé es pot
qualificar de llei general en la persecució dels membres de l'Església, segons la qual el perseguidor sempre disfressa la seva finalitat,
amagant-la sota un pretext extern a ella.

CULTURA

GENERAL

375

En el curs dels segles, la devastació de les esglésies, els exilis
de la clerecia, els actes de violència contra el culte, les predicacions
0 els ensenyaments eclesiàstics, oficialment són motivats arreu per
apreciacions purament humanes. L'Església, però, incommovible
en la seva missió altíssima, no ha judicat mai els actes per llur qualificació oficial, establint un dualisme, que és perennal símbol de
l'eterna lluita entre la ficció i la veritat.
Marcel era centurió de la setena legió romana de la Gàl·lia, al
temps dels cònsols Faust i Gaius, i va manifestar-se cristià. E l
president Fortunat, al qual va ésser denunciat, el va trametre a
Agrícola, prefecte del pretori, i aquest el va condemnar a mort.
No obstant, el delicte que motivà la sentència, no fou el seu cristianisme, sinó l'haver mancat a disciplina. El text tan acuradament reproduït pels bollandistes el concretar en les següents paraules de l'interrogatori al qual Marcel fou sotmès :
«Fortunatus praeses dixit :quid tibi visum fuit, ut contra disciplinam militarem te distingueres, et bolteum ac vitam proiceres?»
1 la causa de la condemna, està expressada en aquests termes : ut
haec disciplina debeat vindicari.
Malgrat d'ésser un delicte mancar a la disciplina militar, l'Església ha portat Marcel als altars.
Passant els anys i les centúries, la mateixa supeditació dels furs
de la consciència cristiana a l'interès particular del poder perseguidor, es repeteix cada vegada que l'autoritat constituïda considera un obstacle per als seus fins, la santa independència dels membres de l'Església ; en són expressiu comprovant les memòries del
P. Joan Gerard de la Companyia de Jesús, víctima de les persecucions motivades per la rebel·lió d'Enric V I I I d'Anglaterra contra
la Santa Seu ; les relacions del martiri del P. Artur Campion i els
seus companys de la mateixa Orde, i la dels priors de la Cartoixa,
P. Agustí Widaster i Joan Kouhton, condemnats a mort als mateixos dies. En la relació feta per l'ardiaca tarragoní Josep Vallès,
dels episodis de la causa seguida contra aquests dos últims, extreta
de les cròniques de l'Orde, amb el títol de «Primer Instituto de
la sagrada religión de la Cartuxa», la qualificació del delicte que
publicà el president del tribunal, és expressada en aquests termes ;
«que él no curaba de la Iglesia ; que prestassen el omenage al
Rey sin querer interpretar sus mandatos.»
Pocs testimonis hi ha, no obstant, tan expressius — fent cas
omís d'altres de més coneguts — com el de Bismark, durant la seva
lluita contra del catolicisme a Alemanya. És alliçonadora, des d'a-
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quest punt de vista, la seva correspondència. Antoni Proust, en el
seu volum tLe Prince de Bismarki. Sa correspondence (Georges
Deaux — Editeur, Paris) reprodueix algunes de les seves lletres
reservades, a M . d'Arnim, primer ambaixador alemany a França
després de la guerra de 1872, en les quals hi ha paràgrafs d'una
claredat remarcable ; tant com els següents fragments de discursos
seus al parlament prussià sobre la qüestió, que a la sessió del 10 de
març de 1873, a la Cambra dels senyors va qualificar de tlluita de
la clerécia contra el reit.
Heus aquí alguns paràgrafs d'aquest discurs del dia 10 :
cNo és pas veritat que les potències catòliques hagin estat sempre
aliades del l'apa : la clerecia no ha estat pas sempre al costat del Papa...
és, doncs, desplaçar la qüestió per fer impressió a les gents mancades
de criteri, presentar aquest conflicte com una persecució contra l'Església. Del que es tracta, és de defensar l'Estat : es tracta de delimitar fins
on ha d'arribar la potestat dels clergues, i fins on la del rei, i aquesta
delimitació ha d'ésser feta de manera, que l'Estat pugui subsistir dintre
dels seus Umits ; perquè en aquest món, és a l'Estat a qui correspon
la potestat i la presciència.
Jo mai no he volgut suscitar conflictes confessionals ; si, no obstant,
he arribat a produir-ne, la causa, en fermíssima convicció meva, ha hagut
d'ésser l'acció no pas de l'Església catòlica, sinó d'un partit que aspira
a la dominació clerical i temporal, el qual ha posat en pràctica, a pretext de l'Església, una política que sotscava les bases de l'Estat fins a
un punt que jo no podia, com a ministre que en sóc, assumir la responsabilitat d'una major paciència».
A la sessió de la Cambra dels diputats del 17 de desembre del
1873, deia :
«Avui afirmo la meva convicció personal que no és pas amb alegria al
cor, sinó contra mon grat i després d'una viva lluita interior, que m'he
decidit a presentar a Sa Majestat, d'acord amb els altres ministres,
una proposició que té per objectiu portar a la pràctica aquest projecte,
• de fer el que calgui per a aconseguir-ho. No són pas definicions dogmàtiques el que vinc a fer, sinó polítiques. CoHocant-me en el punt de vista
de la política, he adquirit la convicció que per la posició que l'Estat es
veu obligat a prendre per l'actitud revolucionària dels bisbes catòlics,
s'ha de considerar forçat a promulgar aquesta llei, a fi d'allunyar de
gran nombre d'homes els perills que la rebel·lió episcopal té suspesos al
damunt de llurs caps, i , per tant, a fer en aquest sentit el que permetin llurs forces.
Jo sostinc que l'Estat es troba en un cas de legítima defensa ; necessita aquesta llei, i estic resolt a sostenir-la, com ho estic a sostenir tot
el que respon a les meves conviccions personals, sobretot a les que he
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conservat des de la joventut. Jo sóc un home d'Estat que es disciplina i
es doblega a l'interès general, a les exigències de la pau, i les necessitats
de la Pàtria. (Vius aplaudiments a l'esquerra)!.
És prou conegut el judici que meresqué de l'Església aquesta
posició de Bismark, perquè calgui reproduir-lo.

UN CONGRÉS S O B R E P R O B L E M E S VIUS
E l s dret* dels Ulls. — L e s Instltnclons catalanes. — E l vot familiar

El darrer número de la Revue Catholique des Institutions el du
Droit, conté la ressenya del Congrés que els Jurisconsults catòlics
de França celebraren a Tolosa durant els dies 23, 24 i 25 d'octubre
de l'any passat, per estudiar els temes relatius a l'estatut legal de
la família.
Aquest Congrés és el 41 d'una sèrie, que l'Associació de jurisconsults catòlics de França inaugurà a Lió l'any 1876, i que ha
seguit sense altra interrupció que la que va imposar la gran guerra,
des del 1914 al 1920. Una de les característiques d'aquests congressos ha estat llur practicisme en l'elecció dels temes, i el suara ressenyat, respon a la mateixa orientació.
El primer que es pogué reunir després de la guerra, el 1920,
va tractar de la protecció de la nacionalitat francesa ; el de l'any
1921, de l'estatisme abans i després de la guerra, i el del 1923,
d'una qüestió de tan alt interès com la reforma de l'organització
municipal. Entre els temes anteriors figura el del cesarisme (Dijon, 1884) ; la descentralització (Lille, 1886) ; la missió social de
la propietat (Angers, 1890) ; la reforma del procediment criminal,
i del compliment de penes (Aix-en-Provence, 1893), l'arbitrarietat
administrativa i judicial (Lió, 1899), la protecció dels drets privats,
(Nancy, 1903) ; les col·lectivitats professionals i econòmiques en
front de l'Estat (Arras, 1911), i un seguit d'altres semblants, com
el dret d'associació, les lleis del treball, etc.
Estudiant el de Tolosa l'estatut legal de la família, havia de
tractar de la seva regulació en el dret civil, i de la qüestió cabdal
del divorci ; mes, en no fer-ho, no es tancà en elucubracions abstractes ni en doctrilnarismes arreu passats de moda, si no és on la
manca de preparació, o baix nivell de cultura, fa créixer esponerosa la mala herba de les frases buides i els focs artificials ; va
esmerçar per contra el seu temps, en l'aspecte més pràctic de cercar
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procediments d'eficàcia per a enfortir la unitat familiar i imposar
el respecte al dret dels fills ; dedicant alhora, especial atenció, a
problemes coincidents amb aquests, com el relatiu al dret de sufragi,
i a les relacions de protecció del municipi envers la família.
Això no obstant, la cosa que més guanya l'atenció en llegir
la ressenya, és que tot ell sembla mogut pel problema obsessional
de la minva de natalitat a França. E l cercar remei a aquest mal,
és el fons de lots els arguments, i el motor de totes les exposicions ;
la varietat de temes no fa més que planejar un nou procediment
per a combatre aquesta minva de naixements, que porta ràpidament
a la de l'energia francesa, en uns moments en què cada dia apareix
més feréstec l'espectre d'una guerra de revenja.
A la sessió inaugural, M . Louis Guibal, ex-degà del CoUegi
d'Advocats de Montpeller, va dir el discurs d'obertura, assenyalant
els estralls que el Codi Civil vigent a França comporta a la institució familiar, i els perills que per a la nació tenen els projectes de
l'actual Govern Herriot. Heus aquí alguns dels seus paràgrafs,
que donen idea del to en que es mantingué :
Va ésser Taine qui, amb tanta profunditat d'esperit, ens invitava a sostenir la família, perquè és encara «l'únic retneii que l'home ha trobat
contra la mort.
I és cert: perquè l'home no mori, és necessària una familia, fonamentada en l'amor, menada per una autoritat i amb la seva estabilitat
assegurada.
Heus aquf el que hom us dirà en termes més eloqüents, apressant-vos
per assegurar la defensa d'aquesta constitució l'afebliment de la qual
seria la ruïna de la raça ; l'individu, sense famflia, es trobaria abassegat
per forces més potents que ell.
Es, doncs, per a la família, per a qui deuen ésser fetes les lleis, i
no per a l'individu, que, fora d'ella, no podria viure ni desenrotllar-se.
Tc*a la legislació que es separi d'aquest principi ha d'ésser considerada
desastrosa per a l'ordre social, i ha d'ésser reformada. Així liau pensat
nombrosos jurisconsults i moralistes. Així Honorat Balzac, que a mitjans
del passat segle escrivia que «en perdre's la solidaritat de les famílies,
la societat ha perdut aquesta força fonamental que descobrí Montesquieu,
anomenada l'honor... Ara, tet ho isola per a dominar millor, tot ho esmicola per afeblir més eficaçment; regna sobre unitats, sobre xifres barrejades com els grans de blat dins la mesura. •
Així també Renan—el qual, però, no sabé pas sostenir-se en aquesta
doctrina—criticant «un codi de lleis que sembla ésser redactat per a un
edutadà ideal, noiet bort, i mort, a la fi, celibatari ; un codi que rend tout
viager, en el qual els fills són un inconvenient per al pare, en el qual
l'obra col·lectiva i perpètua és prohibida, en el qual les unitat* morals,
que són les veritables, queden dissoltes a cada mort, en el qual l'home
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més llest és l'egoista que s'arregla de manera que li pesin a sobre el
menor nombre possible de deures». Aquest codi cal reconèixer amb Renan
que no pot «engendrar més que la debilitat i la petitesa».
En llegir aquests paràgrafs, hom no pot oblidar que es refereixen al codi anomenat Codi Napoleó, és a dir, al vigent a França,
del qual l'espanyol, o sigui, l'actualment vigent a Espanya, té més
de tres cents articles traduïts al peu de la lletra, altres tants amb
lleus variacions i , de més a més, l'orientació d'algunes institucions,
entre les quals, no pas amb poca empremta, figura la família. No
hi ha cap jurisconsult espanyol d'alguna altura que no hagi retret
al codi vigent aquest cabdal defecte ; és de Maura precisament la
frase que d'ençà de la seva promulgació sembla que a Espanya no
hi hagi més que incluseros.
Hom no pot deixar de pensar tampoc que en el dret civil català,
la unitat familiar és la base del règim ; unitat que no es limita al
matrimoni, és a dir, a les persones del marit i la muller, sinó a
tot l'estructurat conjunt de les que viuen a la mateixa llar, formant
aquesta solidíssima base de la prosperitat nacional, que és avui combatuda, tant per la immoralitat anarquitzant, com per les influències blasmades al congrés de Tolosa, que hi arriben amb el vehicle
de l'anormalitat jurídica en què hem de viure, per la influència del
Codi civil imposat contra les disposicions del propi Codi, pel T r i bunal Suprem.
És també de notar en el discurs de M r . Guibal, el següent fragment de la part seva que es refereix als drets dels fills :
...el convent del Gran Orient de França, reclamava, el 1923, l'escola
primària única obligatòria, sense distinció de sexe, per a tots els nois i
noies» ; el mateix any, la gran Lògia de França es va declarar «favorable»
al monopoli de l'ensenyament amb inamovilitat per al personal ensenyant» ;
aquest és el programa que el consell de l'orde havia de presentar «als
parlamentaris membres de la Maçoneria en el pròxim parlament». La
darrera declaracnó ministerial no deixa en peu cap dubte, perquè el President del Consell, per si mateix va pendre, no sense tímides reticències,
la tasca de defensar aquestes aspiracions..
Escola única sense distinció de sexe, monopoli i altres atemptats a
l'autoritat familiar, al dret familiar i , en definitiva, a l'ordre social.
Avui s'està assajant hàbilment la manera de disfressar la visió del
monopoli i no ens hem de deixar enganyar, perquè la gran Lògia de
França, el 1923, ben clarament precisà que no volia solament apoderar-se
dels petits a l'escola, sinó que voi una formació únfya per a tots els
mestres ; què en resta, senyors, de la llibertat ?
Ara es posa la confiança a reduir la massa amb l'esquer de la gra-
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t u t t a l per a tothom, comprant així la consciència de l'home pel preu d'un
avantatge material.
,
A aquestes empreses que toquen allò més íntim de l'home, que són
atemptats immediats al dret natural, siguin les que es vulguin les nostres
conviccions, s; som dignes del nom de França, estem obligats a resistir-hi.
S'està cercant la manera de justificar aquests sofismes amb altres
sofismes. «Es en nom del dret de l'Estat—dinen—que hem d'actuar» :
en aquestes matèries, el dret de l'Estat jo no el conec pas ; el que jo
conec és el deure de l'Estat a fer respectar la llibertat del ciutadà ; solament
quan la llibertat del ciutadà és amenaçada, l'Estat té el dret d'intervenir
per a fer-la respectar.»

De les sessions següents, són remarcables la discussió desenrotllada al volt de la proposta feta per l'ex-degà del Collegi d'Advocats de Lille, M . Gustave Thery, de demanar la derogació dels articles 199 i 200 del Codi penal francès que obstaculitzen, amb la
imposició de penes injustes, la celebració del matrimoni ; la del
catedràtic de dret civil a la Universitat de Tolosa M . Henri Perrau, sobre la posició dels fills a causa de la llei que autoritza el divorci ; el raport del degà de la facultat catòlica de dret, de Lyó,
M . Jacquier, relatiu a la transcendència que té en la baixa de la
natalitat l'esmentada llei del divorci, i el del rector de la parròquia
de La Grace-Dieu, M . Sorel, sobre l'acció protectora que ha de desenrotllar el municipi en benefici de les famílies necessitades.
És natural que, tractant-se d'un congrés de jurisconsults, tinguessin preferència les solucions d'ordre jurídic ; bona part de la
discussió es cenyí a temes d'aquesta categoria, i en referir-se a ells,
no és possible deixar de consignar que les dues notes sobresortints
foren, sense proposar-s'ho, una apologia del dret català. Glossant
la proposició feta pel magistrat de l'Audiència de Paris, M . ColmetDaàge, sobre el règim de les successions, fou feta pel congrés una
càlida apologia de la llibertat de testar, que és una de les caracterísques bàsiques del règim nostrat, proposant la seva adopció al
territori francès. Altrament, preocupant-se de trobar una defensa
d'eficàcia contra l'eixerreïment i l'atomització imposada pel Codi
civil, M . Riquoir, magistrat de Pau, va proposar l'exemple de les
institucions familiars consuetudinàries practicades en els territoris
pirenencs, les quals són, amb variants accidentals, les típicament
catalanes.
Cal registrar una altra nota d'aquest congrés, perquè ensenya
amb quina cura els elements catòlics de França procuren moure's
dins la realitat; la sessió primera fou dedicada gairebé exclusivament a la discussió del vot familiar dintre el sufragi universal.
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L ' i n t e r è s del tema aconsella reproduir el procés verbal de l a sessió, íntegrament.

Diu així :

D'aquesta qüestió, veritablement greu, malgrat d'ósser-hi lliure l'opinió, M. de Roux, degà del Collegi d'Advocats de Poitiers, en fa un reportatge molt documentat. Cap de les organitzacions del sufragi—diu en
resum—parteix del concepte de que la família és una unitat social, i de
que la llar ha de tenir el dret de fer sentir la seva veu ; solament accepten
que una família pugui tenir major nombre de vots com m é s nombrosa
sigui. E l s partidaris del vot fam liar preconitzen dos sistemes: el del
vot plural, admès a Bèlgica, proposat pel Revd. Lemire al Parlament francès,
que concedeix a l pare de família un o m é s vots suplementaris, segons els
fills que tingui, i el preconitzat per M. Roulleaux-Dugage, de sufragi
universal, que declara electors tots els francesos, sense distinció de sexe
ni edat, atorgant al pare de família el dret de votar en representació de
cada un dels fills menors. E l primer é s de tendència m é s familiar, però
s'oposa al principi d'igualtat; el segon t é la qualitat d'ésser una extensió
del dret a l sufragi, cerca en les seves conseqüències extremes el remei
dels defectes que avui t é , i comporta ineludiblement el vot en les dones.
E l principi del vot familiar no s'ha d'enquibir en les eleccions professionals, sinó solament en les polítiques, i M. de Roux, sense afirmar que
tingui virtut suficient per a transformar el sistema actual, creu que s'ha
d'acceptar, perquè indiscutiblement reportaria avantatges. Fóra una il·lusió creure que la concessió d'aquest vot estimularia els pares de família
a tenir m é s d'un fill, però bé es pot reconèixer que facilitaria l'adopció
pel Parlament de mesures favorables a les famílies nombroses. Aquest
fóra gairebé l'únic avantatge, puix el cos electoral no seria pas més sensible als grans dnteresses que els escrutinis posen en joc, ni es trobaria
més ben informat per a escollir els seus mandataris. 1 com que la disciplina religiosa, i la imprevisió dels pobres, són els dos factors principals
de la natalitat, els partits que m é s es beneficiarien del vot familiar, serien
els catòlics i els socialistes. Prescindint de les seves conseqüències eventuals, el vot familiar, per la gran equitat del seu fonament, milloraria el
règim.
Aquesta exposició, ben moderada i molt planejada, va ésser cl punt
de partida d'un canvi de parers força animat, del qual solament és possible
reportar-nc algunes idees principals. E l canonge M. Uandeau aprova el
vot familiar perquè fa el sufragi mes qualitatiu que quantitatiu ; es dol,
però, de que no porti el vot a les dones, puix sols l'atorgaria en algun
cas a les vídues, és a dir, quan tinguessin fills menors. M . Delom de
Mezerac, que prefereix el sistema del vot plural, demana que, als efectes
del reconeixement del vot, solament es comptin els fils legítims.
A l'opinió emesa per M. de Roux, de que en l'estat actual de coses,
el vot plural, que no es concebeix gaire sense que es reconegui també
a les autoritats socials, no sembla tenir grans garanties d'aprovació, i
que m é s valdria apoiar el sistema de Roulleaux-Dugage, que a la Cambra
anterior havia aplegat una forta majoria, bon nombre de congressistes
contesten que per febles que siguin les esperances, no hi ha raó per a
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desistir de detnanar-lo, sobretot tenint en compte que el congrés celebrat
fa poc a Estrasburg sobre la natalitat, l'ha adoptat altra vegada. A l'objecció de M. Dauchez-Thcry de que el vot familiar, a certes poblacions consolidarà una majoria obrera, M. de Roux replicà que a i x ò , malgrat de la
reforma, no serà perjudicial, i que, en general, les famílies nombroses
solen ésser les millors. M. Emmanuel Lucien-Brun, fent notar que un cop
acceptada la reforma serà molt diffcil tornar endarrera, reconeix que el
vot pot tenir avantatges perquè els aixelabraments subversius solen m é s
ésser patrimoni del jovent que de l'home reposat, i el sistema donaria
manera de que aquests intervinguessin els vots dels fills. E l general Castelnau es declara favorable a concedir el vot a les dones, citant l'exemple
d'Alemanya, on s'han demostrat m é s conservadores que els homes, segurament perquè han de pensar m é s sovint amb els problemes de la llar.

A la darrera sessió es registraren dues notes especialment interessants per als catalans. M . Chassagnade-Belmin, advocat del
Consell d'Estat, va presentar una comunicació preconitzant la reforma de la llei que regula l'adopció fonamentant-se en que, a 'a
vigent a França hi ha restriccions que l i lleven els avantatges que
un temps tingué per a reconstituir la famflia, i alhora sostenir la
unitat patrimonial. Les tares assenyalades per M . ChassagnadeBelmin tenen ressò en els articles del Codi civil espanyol, precisament per la influència més endavant assenyalada del codi francès ; i la reforma preconitzada cerca acostar l'adopció a la solució
típica del règim català, avui malmesa, entre nosaltres, pels entroncaments que la jurisprudència del Tribunal Suprem ha anat imposant a Catalunya.
Demés, l'advocat del Tribunal de casació i president de l'Acadèmia de Legislació de Tolosa, M . Henri Mouret, en va llegir una
altra, encaminada a promoure la constitució d'un organisme de caràcter mixte, social i econòmic que tingués per finalitat mobilitzar
la propietat immoble, per tal que poguessin devenir propietaris el
major nombre possible de pares de família. Avançant-se tres anys
a aquest Congrés de Tolosa, l'Assemblea de la Mancomunitat de
Catalunya, a la sessió de 21 de juliol de 1921, havia ja pres l'acord
de constituir un organisme com l'ara preconitzat, i , fins i tot, en
va aprovar l'estatut, el qual després no pogué portar a la pràctica
per dificultats alienes a la seva voluntat, que no és aquest, lloc
d'especificar.

L'Educació i l'Escola
E L DESTÍ D E L SISTEMA DUALISTA A A N G L A T E R R A

En el número 502 de l'tEducational supplement of The Times»
es llegeix el següent :
•Aquesta vegada la crida de l'arquebisbe de York a la U n i ó Nacional
•le Mestres els troba convertits. Un temps, per multitud de causes que res
no tenen a veure amb la religió, hom va oposar-se a una cosa tan justa
cf.m és d'ensenyar als nens a l'escola la fe de llurs pares. Avui aqueste.raons han desaparegut. L'oposició s'ha esvaït en el nou ambient de curiositat que ha seguit a la guerra. L a necessitat imperiosa de cristianisme
que la societat sent ha esborrat completament desavinences d'abans; i
homes i dones han tornat a recordar-se que els derts dels pares en matèria
de religió són tan essencials com la mateixa llibertat de consciència.
Avui en dia els mestres i les grans associacions de mestres estan a
punt de desfer-se dels últims rastres de prejudicis contra els drets dels
pares, sempre que a cap mestre li sigui exigit de donar ensenyament religiós sense tenir ell mateix convicció o formació deguda. Estem segurs
que un sistema que enclogui l a religió en tota la latitud de l'ensenyança
i a totes les escoles i col·legis i destini per aquesta ensenyança preceptors
capaços i convençuts, tindrà l'aprovació de ila immensa majoria dels
mestres •.

Com pot veure's comencen a trontollar els principis qne han mantingut des del 1870 el sistema dualista en les escoles, referent a
l'ensenyament religiós. Les lluites — més aviat de partit — que a
l'entorn d'aquest ensenyament s'han vingut suscitant periòdicament,
enverinades sobretot quan al parlament s'han intentat reformes d'aquesta índole, com en 1902 i en 1906, sembla que ara no trobarien
el ressò d'abans, sinó que va preparant-se el terreny perquè aviat
la formació religiosa dels nois anglesos no sigui una cosa al marge
de l'actuació de l'escola.

L ' E S C O L A ÚNICA ( E . U.) A F R A N Ç A

El problema de l'Escola Ünica (E. U . com l'anuncien en tots
els escrits i articles) que de tants anys ve preocupant la premsa i
els homes de la política i del magisteri francès—especialment els
primers—ha trobat en la direcció actual del Govern de la veïna
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república, tota la protecció desitjable per fer-ne una realitat, si és
possible de fer-ne una realitat.
L'actual ministre d'Instrucció pública, M r . François Albert, creà
el 24 de desembre passat una tComissió extraparlamentària per la
preparació de l ' E . U . i anexa al Ministeri, la qual, el mes de gener
d'enguany donà els primers resultats dels seus treballs sobrepassant una disposició del propi ministeri donada el setembre del 1924,
que posava les classes elementals dels cLycées» i «Collèges» que
depenien de la direcció d'Ensenyament Secundari sota la mateixa
jurisdicció que priva per les escoles d'ensenyament primari. Les
conclusions de la comissió anul·len aquestes classes primàries i elementals, dels Lycées, amb el fi que l'educació primària vagi a fer-se
a l'escola nacional, de l'Estat, que deu ésser l ' E . U . E l fi directe,
però, no és altre que l'atac a l'escola privada, no per allò que té
de privada sinó per allò que té de confessional, i el resultat immediat és la igualació per les capes inferiors, del nivell dels ensenyaments primaris.
Aquestes disposicions han aixecat protestes amb sengles rèpliques
on es repeteixen les posicions de quan la campanya laïcitzant, les
quals es resumeixen en aquestes dues directrius. Els partidaris de l'escola única—o més ben dit, de l'escola laica—parteixen del principi
que l'ensenyament és funció de l'Estat, i que el concepte de llibertat
no diu amb l'ensenyament, especialment amb l'ensenyament primari, el qual ha d'ésser monopoli de l'Estat, qui imposarà des de
dalt, un programa, un control, una direcció única i categòrica a
la formació primera dels infants. Els partidaris de l'escola lliure
—privada, confessional o no—que són els catòlics, parteixen del
punt que l'escola és funció de la família la qual és l'única que
pot donar-li la ductilitat i la consistència que per l'educació necessita (1).
És molt curiós pel que fa referència a aquesta qüestió, un estudi
de René Guillet Les dossiers de l'aclion popxdaire, números 115 i
116 (febrer, 1925) fent història del projecte d'E. U . , molt documentat, demostrant que l'ambient ja vé formant-se d'un segle i mig
enrera, car des de Danton i Robespierre que a la Convenció clamaven pels drets de la República damunt dels nois, davant els
drets dels pares, fins a l'actualitat, mai s'ha deturat la campanya,
la qual però, s'ha aguditzat en el temps de la postguerra des de
la creació dels tCompagnons de l'Université Nouvelle», que molt lògicament, posen la reforma de tot l'ensenyament francès sobre la
(1) Vegi'» U primera part de l'article del Dr Cardo del número de marc d'aquesta Be»i*U
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base de l'escola primària. La campanya es generalitza els anys
21, 22 i 23, i l'esmentat article reporta una sèrie de fragments de
discursos, proposicions, congressos, setmanes laiques per demostrar
la posició dels partidaris de l'escola única, els quals han arribat als
majors extremismes :
D'aquests r^pports trèiem els fragments següents :
Mr. Herriot, per exemple, a la Cambra digué :
«L'escola laica és la nostra esperança. Amb ella volem més tard reconciliar els nois i instituir una societat verament democràtica. Per això
no volem deixar establir o agravar una concurrència dirigida contra la
nostra escola nacional».
I M r . Ferdinand Buisson, el president de la comissió extraparlamentària de l ' E . U . , assegurava en el congrés del partit radical
de Lyon de 1921, que amb l'escola única es tractava de :
«Desenrotllar els sentiments de fraternitat i solidaritat francesa entre
els deixebles dels dos ensenyaments els quals no deuen formar dues joventuts enemigues».
És curiosíssim de constatar com a l'escola primària hom l i concedeix una bel·ligerància tan enorme, i una influència tan gran damunt els infants, «els deixebles dels dos ensenyaments no deuen
formar dues joventuts enemigues», és a dir, l'escola laica i l'escola
confessional, ve a suposar l'esmentat senyor que darrerament ha
refermat la seva opinió en la Comissió, no tenen altre fi i no actuen
en altre sentit que el de formar dues joventuts que s'odiïn, i hom
ha d'acatar supriminint-ne una d'elles, la confessional.
Això únicament ho pot fer l'Estat monopolitzant l'ensenyament
i destruint els drets de la família—que és anterior a l'Estat—però
donant-se compte que aquests es poden usurpar però no es poden
destruir, els sindicats primaris extremistes troben la solució més senzilla preparant la destrucció de la família i diuen per exemple :
«La família és en general el mitjà menys favorable per a l'expansió
de l'individu. Es un lloc tancat que no pot facilitar el desenrotllament de
l'amor universal. És el refugi d'una colla de prejudicis que oprimeixen
l'infant i el marquen per a tota la vida. La familia — ben compresa — é«
creadora de joies. És possible, però, que en la societat futura aquestes
joies trobin equivalents fora d'ella i que la família es transformi o desaparegui. No ens doldria, car, quan una forma social mor és per ésser substituïda per una altra més adequada a les necessitats del moment».
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Nosaltres no sabem si aquesta és la societat futura o la societat
que els espartans posaren en vigor en temps de Licurg.
En fi, què es proposa teòricament el govern francès i la comissió extraparlamentària esmentada amb l ' E . U . ?
I . La democratització de l'ensenyament fent que tots els infants
de França rebin gratuïtament, i per igual, un ensenyament únic,
(el que amb major latitud pot oferir l'Estat), amb un programa
únic i amb uns mestres únics.
I I . La selecció per capacitats dels alumnes que han de nodrir
les escoles d'ensenyament secundari, sense tenir en compte la seva
procedència social, car l'Estat, en els casos necessaris, proveirà i
ajudarà l'alumne i llur família (amb les «bourses nationales d'études» i les tbourses d'entretiens») per tal com el futur ciutadà, a
fi de comptes, deurà beneficiar amb les seves llums l'Estat; és a
dir, obrir les portes de l'ensenyament tècnic i secundari als fills
de les classes obreres que demostrin disposició i suficiència.
Resum d'aquests propòsits són les paraules de M r . Cazals, reproduïdes a L e Temps segons les quals el fi de l ' E . U . és :
• L ' E s t a t conduint, com per la m à , cada un dels nois de França, Ters la
carrera, que sigui la seva passió, el seu orgull, la satisfacció de totes les
seves hores» cel qual senyor, membre de la C . E . per l ' E . U . — afegeix
L e Temps — preveient les dificultats d'aquest monopoli idiUic, concedeix
cent anys als estatistes per convertir en realitat llur somni laboriós. —
L'idiUi, a dir veritat, es la disfressa, però l'estatisme, i l'estatisme més
agosarat sobre els drets de la famflia, és el fi» :

No gens menys les realitats ensenyen que per ara l ' E . U . és
una utopia. L'organització actual de la societat, que no és fàcil
que canviï en les seves ratlles essencials en un nombre llarg d'anys,
la fan pràcticament irrealitzable. Els mateixos que en fan la propaganda i que combaten l'escola confessional hi eduquen els seus
fills.
(Així com s'esdevé a Espanya). Josep Pla, el coUaborador
de L a Publicitat, en un article publicat el 14 de gener d'enguany,
amb cl títol «Dades objectives sobre la qüestió religiosat dedicat
especialment a l'activitat de les congregacions religioses en matèria
d'ensenyaments, parla de les escoles que els Jesuïtes tenen a París,
i entre elles de la de Viroflay, la més cèlebre de totes i diu parlant
de les festivitats de l'orde que cada any s'hi celebren :
«Aquestes festes es celebren davant d'un gran nombre de personalitats
de París, el nom de les quals si els diaris els escampessin, produiria un
veritable escàndol».
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Després afegeix :
«Respecte de la importància d'aquest establiment, donarem només nn
detall: l'any 1923, de 87 candidats aprovats a l'escola militar de Saint-Cyr,
78 provenien del col·legi de Viroflay».

I més avall, després d'enunciar els establiments privats i confessionals de segon ensenyament, diu :
«L'any passat, la meitat dels candidats a les grans escoles sortiren d'aquests establiments religiosos».

La qual cosa prova abastament l'afirmació que suara acabàvem
de fer.
1 pel que fa referència a l'escola primària, la nivellació d'ensenyament i la promiscuïtat d'alumnes dels diferents estaments, ofereix pràcticament escassos—per a no dir nuls—avantatges, tant per
a la instrucció com per a la formació moral dels nois, car una
sèrie de factors que no són de l'escola, sinó que són de l'ambient
en que es viu (alimentació, repòs, tranquil·litat, treball, facilitats,
aireació, freqüentació, mitjans, ideari, estabilitat, etc, etc.) intervenen la tasca escolar i determinen el seu major o menor rendiment.
(Un altre dia recollirem i donarem dades i estadístiques sobre aquesta
qüestió). En el mateix article de L e Temps citat abans es parla
d'aquest aspecte pràctic de la qüestió en els següents termes.
«Més amb el sentiment del liberalisme, sembla que àdhuc el de les
realitats s'esmussa. Per afavorir un igualitarisme aparent, hom s'aferra
u nivellar els ensenyaments. A defecte de la unitat de local, que hom
no cs vanta pas de realitzar de seguida, es pretén decretar la unitat de
programes primaris tant a l'escola com al «Lycée». Doncs bé, aquesta
unitat é s enganyosa. Si hom consulta certs inspectors primaris que ens
adrecen llurs observacions, hom s'adonarà que l'escola pública, amb
asistència intermitent es veu obligada a recomençar sovint, i a tornar
amb freqüència sobre l'essencial dels rudiments i a contentar-se'n, i que
els programes dels lycees, han estat fets per a nois destinats a seguir llurs
estudis sense limitacions i a continuar-los en l'ensenyament superior.
Doncs, per aquesta unificació intel·lectual, hom vol sacrificar a i x ò a a l l ò ,
l'esperit a l'enciclopèdia rudimentària, i nivellar com sempre per b a i x ?
Com si els infants intelligents de l'escola, no poguessin passar a l'institut
sense aquesta feixina igualitària».

Veurem quina volada pendrà el projecte i fins a quin punt de
realitat podrà conseguir; mentrestant vigilem els seus aspectes i «J
caire que pendrà—que ja pren—en travessar la frontera.
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L'ESCOLA LLIURE I L A DE L'ESTAT

El fet que l'Estatut de l'ensenyament tècnic proposat pel Directori, donés validesa als estudis realitzats en escoles no oficials
ha aixecat a la península—especialment a la capital, la premsa de
la qual se n'ha fet ressò—una gran cridòria, a favor i en contra
de l'escola lliure.
La qüestió té molts punts de contacte amb la que hem esmentat
de França i s'ha encarrilat pels mateixos viaranys. De Tensenyament tècnic i secundari s'ha passat a l'ensenyament primari, i
l'afer ha pres igualment les dues directrius, la dels contraris a
l'escola privada—que per ells no és altra que la confessional (i en
el que fa referència a l'escola primària això no és una veritat absoluta)—els quals s'han convertit en els defensors a ultrança de
l'ensenyament com a funció de l'Estat, i els de l'escola confessional
—que advocant per a ells i per a l'escola privada aconfessional—reclamen la instrucció dels nois com a funció de la família que pot
delegar-la però no se'n pot desentendre entregant-la a un monopoli
de l'Estat.
Aquesta campanya a Espanya mou a la hilaritat, car demostra
el grau d'idealisme inconscient que encara ens domina. A Espanya,
sumant les escoles que depenen directament de l'Estat, amb les privades aconfessionals i amb les de les congregacions religioses donen
un total migrat i insuficient per les necessitats de la formació dels
futurs ciutadans. H i ha manca de mestres a totes aquelles escoles,
i si als mestres nacionals i particulars i religiosos hi sumem les
classes de l'exèrcit que segons darreres disposicions vindran a engrossir les seves files tindrem encara dèficit en quan a les necessitats
del país. Dèficit en nombre, ja no cal dir quin serà el dèficit en
preparació professional, car es ben coneguda la deficiència dels centres oficials de formació dels mestres.
Davant d'una situació com la d'Espanya, no hi ha altra solució
que la del foment de tota escola primària, que ofereixi les garanties
d'una formació simple, però sòlida, d'una ferma preparació bàsica,
fonamental per a tota llei d'activitats ; una formació de la consciència dels pares per a saber què han d'exigir a aquesta escola,
i deixar que entre elles hi hagi una noble emulació, una sana competència en treure resultats educatius òptims, que les beneficiarà
a totes, però especialmente a la nacional, que serà la que tindrà sempre l'ajut més ferm i decidit de l'Estat.
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Són un bon contrast, davant la concepció nobilíssima de l'ensenyament lliure ideat per l'exministre Gentile a Itàlia, aquestes lluites, molt sovint baixes i interessades de França i d'Espanya.
L ' E S C O L A I L A FAMÍLIA

I un altre punt que també es relaciona amb els dos anteriors és
el suscitat per el culte escriptor, Carles Soldevila en el Full de Dietari de L a Publicitat del dia 18 del passat febrer. Amb una fina
ironia redueix el valor de l'escola com a plasmadora de les joventuts,
i sota el lema de eNo és a l'escola, és a l'aire» senyala els diferents
ambients que actuen amb més eficàcia i amb més mitjans que l'escola, per a l'orientació i la formació de les generacions. A aquest
full de dietari s'aplica Joan Alegre, en el mateix diari i en la secció
«El lector diu...D amb una nota sobre «L'escola i la família» en la
qual, extrets d'un fascicle d'Adolf Ferrière dóna unes dades estadístiques del nombre d'hores que el noi està sota la influència de
l'una i de l'altra en països on s'ocupen tant de l'educació com a
Bèlgica i Suïssa. Els nombres són aclaparadors ; En els deu anys
de freqüentació escolar, el noi està 65,000 hores (sense contar-hi les
destinades al repòs) sota la influència de la família i 15,000 sota la
de l'escola, i l'obra educativa, pel cap baix, està en la següent
proporció : l'escola obra per comparació amb la família com 1 és
a 108.
I en els països en que no hi ha encara un regisme ben adequat,
com és aquesta proporció? E l tema és atraient però l'extensió desmesurada d'aquestes notes fa que l'haguem de deixar per un altre
dia.

Les Arts Plàstiques
E L S A M I C S D E L ' A R T LITÚRGIC

Humiliate capità vestra Deo
(Utorgia del Dijous de Passió.)

La institució en terra catalana dels «Amics de l ' A r t Litúrgic»
és d'una suma transcendència per l'assenyat desplegament del nostre
catolicisme. E n aquest nou grup d'artistes i amadors de les a r t i
es fa acte de submissió de totes les dots rebudes als peus, dolços de
besar, de la Santa Mare Església, fora de la qual l'art és una
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cosa sense sentit que té cert atractiu per anar passant l'estona.
L'Església ja té vida pròpia i no l i calen els encants de l'art per a
augmentar ni una punta d'agulla la seva bellesa ni la seva poixança.
però, puix que encara hi ha artistes que han rebut del Senyor l'amoixament indescriptible de la fecunda inspiració, fan bé, aquests artistes, d'oferir amb tota humilitat les obres llurs a l'altar de l'Església, reprenent amb aquest gest la tradició de l'art litúrgic.
No és que amb la constitució d'aquest grup s'hagi començat una
nova època d'artístic refloriment per a la Religió dins Catalunya,
puix mai pel sol fet de redactar-se un reglament ha vingut l'eclosió
de cap corrent estètic, i no creiem ni que amb tal fet es desvetlli
prou de pressa el pietísme català massa aferrat a rutines lamentables que arriben a descentrar la pietat forta i sincera. Però sempre la constitució d'una entitat moguda per les aspiracions més elevades pot ésser propagadora dels exemplars de grans obres dignes
d'imitar-se i pot ésser aplegadora d'honrades provatures que, del
contacte mutual tal volta descobreixin el camí més adequat a llur
perfeccionament. En principi, més aviat ens malfiem un xic, nosaltres, de les gestes artístiques massa ben organitzades, massa definitivament organitzades ; creiem que és el geni o la sensibilitat de
cadascú el que origina els moviments artístics i fins el que en podríem dir, amb un mot ben a propòsit al tema que tractem (i gens
pejoratiu, creiem nosaltres, emprat en el matís que aquí voldríem),
les tcapelles artístiques». Però d'aquests moviments collectius en
neix una cosa importantíssima que és l'aprofitament dels poc dotats
o, si es vol, l'aprofitament absolut, l'aprofitament sens despreci d'una engruna de totes les bones qualitats perfeccionables que cadascú
ha rebut del Cel per seguir amb el cap dret pels viaranys de l ' A r t .
Joan Vilàs Femàndez, l'enyorat amic nostre que va morir quan
anava al Japó a enfortir la seva formació amb l'intel·ligent aprenentatge de tècniques aquí no conegudes, no era pas cap geni ni un
home d'una sensibilitat exacerbada ; però no hi fa res, i el noble
gest, el gest pietós i distingit que han tingut ara els cAmics de
l ' A r t Litúrgic» de presentar al públic tots els records d'aquell tempedernit aprenent» que en acabar d'una tècnica volia conèixer-ne
una altra que mai no es cansava, pacient i bondadós, de donar-se
a noves proves, és un homenatge, tant com al company passat a
l'altra vida, al simbolisme del constant aprenentatge, auriolat encara amb un nimbe subtil de benaurança, puix les obres d'En Vilàs
foren en sa majoria destinades a l'Església.
En Joan Vilàs no es llançava pas en els treballs solament d'ell
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a formes noves ni poc conegudes i calgué que les pampallugues
gaudinianes ofusquessin els ulls del nostre excellent amic l'arquitecte Joan Bergós perquè el difunt Joan Vilàs tingués de rebre
pòstumament el suplici de veure's exposats els candelers de bronze
de la Parròquia del Carme de Lleyda, entre les més discretes obres
seves, en un salonet de les Galeries Laietanes. Creiem que el nostre
amic Joan Bergós ja s'haurà guarit de la influència gaudinesca
d'anys passats amb els bons aires de Toscana que amb tant d'encert
sabé respirar i amb els consells del temps que en va no passa.
Deixem la vera originalitat per l'extraordinari Gaudí, el més
litúrgic de tots els nostres artistes, el que ha fet una fusió de fe,
art i creació estructural en el Temple de la Sagrada Família que
es va alçant entremig d'una indiferència general al barri de Poblet
d'aquí Barcelona, i que si els tAmics de l ' A r t Litúrgic» no hi posen
el coll durarà sa construcció fins el dia del judici.
Solament fos per enllestir aquest gran temple—la vera concreció
de la litúrgia en les arts figuratives, i en les arts auditives un xic
més endavant—ja tindrien la justificació més enlairada els tAmics
de l ' A r t Litúrgic» i és per això que tenim de demanar que tant com
l'obra documental històrica que ara amorosament emprenen, es donin també a l'obra de propaganda i de descripció ben raonada del
gran temple per si encara hi ha algú en els nostres temps de negocis i disbauxes que es senti empès amorosament de cos i ànima
envers la suma creació gaudiniana.
Com avui la nova agrupació ha tingut aquest record tan delicat
d'exposar les obres d'En Joan Vilàs a les Galeries Laietanes, dintre
poc exposarà tot el bo i millor que s'ha fet modernament, aquí a
Catalunya, d'art litúrgic.
Llavors, ultra En Gaudí, les imatges del finíssim escultor Josep
Llimona, els plafons rabejats de color i aclarits de flamarada de
crepuscle d'aquest saviàs de la tmatèria pictòrica» que es diu Joan
Llimona, les proves arquitectòniques de Francesc Folguera i Lluís
Bonet, seran les obres presentades al públic. I qui sap si també
una rèplica d'exhibició de projectes del patriarca Martorell seria molt
indicada per a tal avinentesa.
Mai l'orgull nacional té de sortir a lluir en una revista cristiana,
i en aquest moment encara menys tractant-se d'una empresa àureament religiosa. Mes no ens sabem estar d'establir una comparació
lleugera entre el nostre Joan Llimona i totes les proves de pintura
religiosa darrerament realitzades a França • les proves descabellades
de l'esparracat Georges Desvallières—que, dit sigui de pas, te en
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el seu actiu l'haver estat un dels bons amics de Leon Bloy—, de
les proves agennanitzades de Marcel Lenoir, de les proves falsament
italianitzades i xaparres de Maurice Denis, de les proves iritzades
de Zarraga, de les proves fàcilment decorativistes dels Le Maitre.
Puix si a França haguéssim de cercar quelcom de pintura religiosa
profunda del temps en que vivim potser seria al sintètic Ronault a
qui hauríem de recórrer per arrencar d'entremig dels seus clowns i
les seves prostitutes una suscinta imatge del Baptisme del Senyor.
Però a França el treball d'art religiós ja està organitzat per
tallers no desproveïts d'un cert bon gust que si no creiem que
porti gaires ànimes al Cel donarà—ja és ben trist!—una mica de
confort a les esglésies.
Vulguem però nosaltres no acontentar-nos amb això ; Déu—estem-ne ben segurs—ens en demanaria compte. No devem mai oblidar que viu entre nosaltres el gran Gaudí, l'home que ha engendrat
TOT SOL, un art litúrgic, i nosaltres si en la forma no podem—i, en
molts casos, no devem—seguir les seves clarividents petjades, en
l'esperit devem ésser sos germans, fills igual que ell de la Santa
Església Catòlica.
Que els fAmics de l ' A r t Litúrgic» deixin en la vida cultural de
Barcelona—com en la tVida Cristiana» documents informatius—
documents plàstics altament contundents per l'embelliment dels nostres temples!
JOSEP F . R À F O L S

Moviment internacional
E L PESOMBRE DE L A S E G U R E T A T i L A PAU

En una reunió més (la 33.°*) de l'Assemblea de la Societat de
les Nacions, una decepció; un esforç per unir-se els homes, i
up diríem esperit maligne que els separa. Els il·lusionats en la
virtut guaridora de la Societat de les Nacions han de fer prova dc
resistència per no aclofar-se, atuïts, amb tants d'entrabancs que
sembla que conspirin contra la vida mateixa de l'alta Societat. La
última reunió de Ginebra no ha fet avençar gaire, si és que no ha fet
recular. Són, aquestes sessions, proves per a un campionat d'inutilitat? puix que a cada nova reunió alguna fórmula nova es presenta, i a cada reunió esdevé en definitiva declarada inútil aquesta
fórmula de concòrdia, pau, seguretat, arbitratge, desarmament.
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Damunt l'Europa es balanceja, amb reflexos sinistres per tot el
món, el pesombre fosforescent de la seguretat i la pau, millor dit
de la inseguretat i la guerra. Un malestar d'inquietud rosega Ics
entranyes dels pobles. Llunyana, molt llunyana, la pau del cor
i de l'esperit, els homes i els pobles la cerquen ; però, com si n'ignoressin el nom vertader, llurs invocacions esdevenen paraules buides, recorden els badalls dels damnats de l'infern, de V i r g i l i .
El «Protocol de Ginebrai, una de tantes fórmules, ha estat declarat inútil. Els qui el dictaren s'esforcen a reivindicar-lo ; veurem si reïxen a llevar-li el veredicte d'inutilitat. Sembla que per
això el mot és donat que socialistes de totes les terres es concordin
per emprendre una forta campanya de propaganda i d'agitació. Si
els reaccionaris — així ho diuen — tenen la culpa de l'esfondrament
del Protocol, és lògic que els antireaccionaris, els avençats, els socialistes vulguin fer-lo surar. Mentrestant els uns i els altres enarboren l'estendard de la pau. E l tomb dels temps porta les seves
antinòmies ; de les quals una és aquesta : l'agitació de la pau.
Anglaterra ha estat l'encarregada de donar el cop de gràcia,
per ara, al famós Protocol. Els Estats Units deixen anar la veu
d'una conferència per al desarmament, sense voler saber res de
Ginebra, població insignificant al costat de les colossals ciutats nord
americanes! Aquests i aquella semblen mostrar-se més inclinats
vers Alemanya. Alemanya avui és el temible vesper de tota Europa, més que els Balcans no són el vesper del confí europeu-asiàtic.
Alemanya insisteix en la necessitat, vital per a la pau europea, de
revisió de fronteres : Dantzig i Alta Silèsia tornen a ésser posades
en litigi. A Anglaterra no l i sembla això despropòsit. l'olònia
s'estremeix i corre a afermar-se en França. França amb el veïnatge
immediat i amenaçador d'Alemanya s'aferra als seus punts de vista ; que també creu de necessitat vital per a la pau europea.
Europa, i amb Europa el món, corre afanyosament darrera els
mites que s'ha forjat; es fa la illusió de trobar el déu propici, un
déu faiçonat a la seva : a fi de comptes sols troba inquietud. La
inquietud ha obert en el cor dels homes i en el cor dels pobles solcs
profunds.
D'aquesta inquietud es fa ressò el conferenciant quaresmal dc
Notre Dame de París ; per això s'atreu tants milers de persones.
La figura prominent del P. Sanson relleva damunt tot París i Europa i el món.
«La seva anomenada l i ha atret de seguida la visita de nombrosos periodistes... — escriu el cronista del Corriere delia Serà — ell
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ha cuitat a dir-los que intentava posar l'Evangeli a l'abast dels incrèduls... No és estrany que les ressenyes i les intervius dels diaris
hagin atret una gernació enorme a la prèdica del jove orador, dotat
d'una ven metàl·lica que pot ésser oïda clarament per les dotze mil
persones apretades al temple...
tAlguns bancs són reservats per als oients principals ; els cronistes diuen haver vist entre ells diversos homes conegudíssims del
món de les lletres, de les arts i àdhuc de la política.
L'orador parla de la inquietud que regna en els esperits moderns i sembla que la seva veu càlida, persuasiva, ha produït una
impressió profunda».
Munió de savis de fama mundial, multitud de gent instruïda en
molts sabers, dames plenes d'erudició i de mondanisme es meravellen de la simplicitat i ensems l'abast infinit de la paraula Evangèlica ; experimenten en el fons la inanitat de la ciència quan Déu
n'és absent. Experimenten tota la immensa tristesa d'aquest mot
inhumà : neutralitat.
«A la sacietat — escriu la Comtessa d'Adhémar a Le Correspondant —, al tedi, a les extravagàncies de les dones es junten les
decepcions, els dubtes, el plany dels homes. Haver obert de bat a
bat les portes de la instrucció a les dones perquè s'arrisquin a perdre, en franquejar-les, ço que els homes amen en elles, quina irrisió!
Emmenar-les als cims de la intel·ligència i allí, cara a cara, plantarse elles i ells, burlats, infeliços, quina fallida!
«No hauríem de sofrir aquestes agrors de boca, si els consells
de la Instrucció haguessin respectat les distincions que Déu ha establertes, àdhuc en la distribució dels dons morals repartits entre
l'un i l'altre sexe, en vistes a llur unió espiritual. Per salvaguardar aquestes supremes intimitats que no esclaten més que al sol del
cristianisme, cal romandre en la seva òrbita.
«El menyspreu de les realitats sobrenaturals pogué semblar més
o menys inofensiu... mentre a l'ensenyament superior no entraven
més que homes ; però des del dia que les dones hi foren admeses, la
neutralitat va privar la parella humana de la felicitat promesa a la
unió de les ànimes».
Manca la pau als pobles, perquè manca la pau als homes ; e!
món pateix horriblement sota el pesombre de la inseguretat, perquè
aquest mateix pesombre inquieta el cor dels homes. No pot satisfer el cor de l'home la pau estargida en la fórmula d'un protocol.
Veieu com contrasten amb aquesta inquietud les veus de pau
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amb què, augustament, el Papa crida tot el món pel jubileu de l'Any
Sant.
i E l nostre temps—escriu el famós Giovanni Papini a L a Nación de
Buenos Aires—és ple de guerres i d'aldarulls de guerra i el Papa vol
la pau. Estem en temps de crudeltat i lladronici, i el Papa vol que
reneixi en tots la caritat. Arreu h i ha discordàncies i baralles, i el
Papa crida al reconciliament, a la unió, a la fraternitat.
«L'Any Sant no deu ésser solament, segons els seus precs, una reunió
de pelegrins, un renaixement de devocions, una conquesta d'indulgències
extraordinàries : deu ésser, abans de tot, el principi de la pau, de la
pau vertadera que toma a la humanitat torturada i torturadora la llum
d'un primer repòs. I aquesta pau vindrà únicament mittançant una
quadrúple reconciliació.
Reconciliació perfecta de tot home amb D é u ;
Reconciliació sincera entre els ciutadans d'un mateix poble;
Reconciliació real entre poble i poble ;
Reconciliació amorosa dels cristianismes separats amb l'Església Universal.
Deixar signades, o almenys preparades aquestes quatre paus, és
l'esperança de Pius X I , é s la vertadera tasca de l'Any Sant.
•Sobre la primera reconciliació res no es por dir m é s d'allò j a dit
pels sants de la primera i de la segona aliança d'ençà dels temps de
l'exiliat d'Ur. A la nostra supèrbia moderna, vulgar i filosòfica, que ha
fet de l'home gairebé un D é u , o, per recordar l'antiga definició del dimoni,
tsimia Dei», dur és l'acte inicial de la humilitat heroica, postulat de l'absolut reconeixement de la nostra perversitat exterior i simulada.
I , tanmateix, si l'home no s'arriba a sentir, no tan sols a dir-sc, fallible i pecador ; si no es reconeix a dintre seu, i no sols de paraula,
que és el no res davant del tot, que és D é u ; si no estima D é u pel pur
amor de D é u i els homes per son amor, fins a l'odi de si mateix ; si
no mira fins al límit extrem de la nova grandesa, que és la santedat,
no té esperança de pau...
•No menys importants ni menys urgents són les altres reconciliacions.
Però no són plenament possibles si abans de res no s'ha cercat la primera.
•Tothom sap que la guerra no ha acabat, com somniaren els poblej,
en novembre de 1918. E l s homes, avesats a la sang, com el dipsòman
a l'alcohol, estaven encara assedegats. L'estrall suspès provisionalment a
les fronteres va seguir dintre la pàtria...
• L a guerra civil, la m é s horrible de totes les formes de guerra, encara
bull en massa pobles del m ó n per culpa de la supèrbia i de la pruïja de
puixança. Supèrbia dels qui es creuen en possessió de la veritat i la
justícia (tan sols reservades a Déu), pruïja de puixança de glòria, de
riquesa. E l cristianisme, fundat damunt la humilitat i el renuuciamer.í,
t's a dir, damunt tot allò oposat a les causes de tanta malvestat, crida
a la pau vertadera pels sols camins que la possibiliten...
• E l cristianisme no s'ha fet sols per als éssers individuals; s'ha
fet també per als pobles, i els manaments de l'Evangeli s'adrecen també
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a les Nacions. U n a humilitat major contraposada als orgulls nacionals,
un amor m é s sincer als enemics d'ahir i de demà, menys golafreria de
béns materials, foren els únics radicals remeis per aquest estat penós de
guerra disfressada, que avui resta serenor, força i vida als homes i a
les dques de quasi totes les pàtries...
• L ' ú l t i m a reconciliació, la de les Esglésies cristianes, no és l'óltima
en el cor i en l'anhel del Papa. I E l l t é raó d'esperar...
• L e s Esglésies protestants, preocupades amb raó pel progressiu esmicolament de les diverses confessions i congregacions, senten la necessitat
d'unions i d'aliances, miren d'arribar a un credo comú i de posar a i x í
remei a la decadència que sobretot prové de la manca d'unitat...
• E l Papa invita tots els catòlics a pregar, en l a solemnitat de l ' A n y
Sant, per tal que vingui la somniada i meravellosa reconciliació...»

A

FRANÇA E L G O V E R N " C A R T E L I S T A " P R O V O C A UNA CRISI
D E C O N F I A N Ç A A M B L A S E V A POLÍTICA D E DIVISIÓ. D E NAPOLEÓ A HERRIOT.

Està passant, França, crítiques hores ; tothom qui estima aquest
bell i noble país se'n sentirà. Com si un mal fat pesés damunt
d'ell, moltes malastrugances es conjuren, davallant-hi en conflent
torbador. Una de les demostracions més paleses d'aquesta crisi
és la inseguretat i la baixa del franc. D'antuvi les causes racionals no apareixen, no hi ha motius suficients que ho expliquin
des del punt de vista ni financier ni econòmic : això sembla enterament clar. I això no obstant, una llei de pànic domina arreu,
els capitals emigren. Herriot s'encara al país, reclama austeritat
i continència, en l'ordre públic i àdhuc en l'ordre personal: les
seves paraules arriben a tenir un to melangiós i compungit de quaresma (diria's una homilia pròpia d'aquest cabdal temps litúrgic) ;
i acaba amb una emocionant invocació a tot el país per tal de
redressar-.se, i que. tothom hi posi les mans, el cervell i el cor.
Però sembla que al país no hi ha confiança.
tNo hi ha avui — escriu R e n é Pinon, a l a Revue des deux mondes —
m é s que una crisi de confiança; totes les dificultats vénen d'aquí. Com
ha d'ésser escoltat Mr. Herriot en la seva crida a la confiança, quan ell
no deu la seva e x i s t è n c i a ministerial m é s que a la fórmula del cartel que
fa d'ell el presoner dels socialistes? L e s discussions del Congrés socialista de Grenoble parlen m é s alt que no els discursos primfilats del President del Consell; sabem perquè i amb quines condicions els socialistes
practiquen la política de sosteniment. L a premsa governamental no es
fa ressò m é s que a contra-cor de les proclames pacifistes de M. Herriot.
L'endemà del seu discurs, Le Quotidien menaçava amb les represàlies m é s
dures els qui no es donessin a les seves bones raons. Quan, nou mesos
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l'un darrera l'altre, hom no ha cessat d'atiar els odis cívics i d'excitar
les concupiscències de partit, hom no apaivaga els esperits amb una passada de flabiol; caldria una altra cosa per aquietar l'opinió i assegurar
els interessos. Per obtenir la unió sagrada entorn d'ell, caldria que
M. Herriot provés que s'és emancipat dels seus aliats comprometedors i
que ha renunciat a la política les conseqüències de la qual es manifestaven
amb els assassinats de Marsella. Quan hom ha menester de tot el país,
hom no í a una política de provocació i de divisió.»

Aquesta mateixa crisi—crisi de confiança—explica la gran fredor observada en la commemoració del cinquantenari de la Constitució francesa, seguint el judici de Bernard de Lacombe, qui
diu a L e Correspondant :
" E s que ja no hi ha republicans? O bé, si el cinquantenari del 25 de
febrer de 1875 ha estat tan mal celebrat pel govern, no fóra m é s aviat
que els qui es proclamen els únics, els vertaders, els purs republicans no
han estat perquè hom fes massa comparances entre l a República conservadora de l'Assemblea nacional i la d'ells, la del cartel de les esquerres?
E l fet és que hi ha un bon tros de l'una a l'altra. Sortint de la desfeta,
la França de 1875 ja s'era tornada a aixecar; havia reprès el seu rang a
Europa ; quan es veia amenaçada, les simpaties i les assistències li venien
de tot arreu. E r a liberal i tolerant, respectava les creences i els cultes,
servia d'asil als creients que Alemanya o Itàlia tiraven fora. L a seva
prosperitat econòmica meravellava el m ó n Quant és a Ics seves finances,
l>er bé que hagués hagut de pagar cinc m i l milions al seu vencedor, estaven
en ordre. E l s seus pressupostos es saldaven amb superàvit a la fi dels
exercicis, no tenia dificultats de tresoreria; els seus emprèstits obtenien
un è x i t prodigiós, la renda remuntava, el 3 per 100, caigut a 1871 a 53
francs, en valia 54; els bitllets de Banc feien prima a l'estranger, i , en
comptes de cercar diners a fora, en prestava. A v u i , a l'endemà de la
victòria, sota el regnat dels radicals i dels socialistes... No insistim.»

Però en lloc de pendre's seriosament a meditació l'examen de
les causes profundes que determinen la crisi greu que pateix la
França, Herriot, presoner cada vegada més ferm del cartel, no
es detura en la seva esbojarrada cursa—eixorca cursa d'obstacles
que sembla que deliberadament ell mateix es creï— ; i amb una
inhabilitat esfereïdora (ens limitem a parlar del punt de vista
merament polític) llença una altra bomba de discòrdia amb l'autorització a implantar l'ensenyament interconfessional a Alsacià.
L'ensenyament interconfessional és l'ensenyament de diverses
religions donat en una mateixa escola. Pràcticament és la porta
oberta a l'escola laica, és a dir a l'ensenyament sense Déu. I encara s'escandalitzaran els cartelisles d'Herriot de l'allocució dels
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bisbes i cardenals francesos, acusant-los de provocar la guerra i la
discòrdia!
« A l nostre país—diu a Herriot el senador pel Baix R i n , lí. Delsor—
v ó s torneu a fer allò que els alemanys havien fet poc temps després de
l ' a n e x i ó , ço que prova que el vostre laïcisme no é s pas una
florescència
de l a pura saba francesa...
L a nostra Alsàcia fa ús d'una expressió molt dura per als homes que
manquen a la paraula. No goso citar-vos-la, però vós us haveu voluntàriament exposat a què el nostre poble us l'apliqui. Per vós ho lamento;
però lamento molt m é s les lluites que suscitarà a Alsàcia la vostra singular
manera de testimoniar-li estimació. Per Alsàcia v ó s no representeu tampoc
la pau, com no la representeu per Europa.»
•Per tot el país—escriu L e Courrier du Haut Rfeiw—renoua el crit de
revolta contra l'atemptat comès pel govern m a ç ò n i c , contra l'escola confessional d ' A l s à d a . E s el primer cop de puny a l a cara del nostre poble
creient; és el c o m e n ç de l'opressió sistemàtica de les tradicions i institucions religioses del nostre p a í s ; és l'inici d'una violació inoïda comesa
sobre l a majoria de l a nostra població... Havem demanat el plebiscit dels
pares. Aquest plebiscit, hom no vol donar-nos-el ; hom no vol conèixer
la voluntat dels pares, perquè hom j a l a coneix a l a bestreta, perquè és
decidit de no respectar-la, perquè és decidit de refusar als pares el dret
de control de l'educació de llurs fills.»
t E l s interessos francesos a A l s à c i a i a Lorena s ó n abolits—escriu Der
Elsaesser—i n o m ú ; que els interessos dels partits i les passions polítiques
deuen governar. Hom no vol m é s que descristianitzar el nostre país :
heus aquí el pla dels governants del dia i dels franc-maçons, llurs amos.
Aitals brutalitats poden tenir è x i t s momentanis ; però la història ensenya,
a cada pàgina, que hi ha una justícia immanent.»
Un

hom es s e n t i r i a i n c l i n a t i tot a c r e u r e que el s e n y o r

Her-

riot, s ' e m p r a r a e n velles actituds « a n t i c l e r i c a l s » p e r distreure e l p a í s ,
i

p e r poder en

fracàs
dels

son d i a l l e n ç a r d a m u n t e l s c a t ò l i c s l ' e s t i g m a

del desgovem ; a
temps

de

les

semblança

d'aquells

primeres persecucions,

prefectes

que

feien

de

del

Roma

derivar

les

r a n c ú n i e s i els descontentaments del poble a c a u s a de c a l a m i t a t s provocades pel m a l govern cap a l'odi vers els c r i s t i a n s .
E s c o l a interconfessional, escola l a i c a , escola sense D é u , a F r a n ça.

Q u i n contrast de l a p o l í t i c a d ' a v u i , de l ' H e r r i o t , a m b aquella

de N a p o l e ó .

Són eloqüentíssimes

i a l l i ç o n a d o r e s les p a r a u l e s que

e s c r i u l'eminent G . H a n o t a u x en e l seu profund estudi « D u C o n s u l a t
a l ' E m p i r e » a la

Revtte des deux mondes :
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«Pel juny de i3oo, abans de deixar Itàlia, es féu venir el cardenal
Martiniano, bisbe de Vercelli, i li diu amb aquest to decidit i sense rèplica
que li és p r o p i : «Escriviu a l Papa que vull fer-li present de trenta milions de catòlics francesos : a l a França l i cal la r e l i g i ó ; els bisbes intrusos
i llurs colles uo són m é s que uns bergants deshonrats i els qui han
emigrat uns adversaris que ban actuat per interès i amb vistes temporals... E n dues paraules, és arribada l'hora «de reconciliar la França
amb el cap visible de l ' E s g l é s i a universal.»
Cop d'audàcia i n o ï t ; car no és possible de dir, fins i tot ni ara, allò
que passava aleshores, des del punt de vista religiós, en l'ànima de França.
Hom sabia que s'era fet un buit en el cor del poble quan l a seva religió
li havia estat llevada; hom sabia que l'atmosfera s'havia com rarificat
amb el silenci de les campanes ; hom sabia que les multituds piadoses
s'agrupaven a l volt dels altars furtius i que els sacerdots que no havien
volgut doblegar-se, corrent de llogarret en llogarret, de casa en casa, amb
l'hòstia sota el mantell, duen als vells, als infants, a les dones la dolçor
de viure i de morir reconciliats ; hom sabia que eren acollits i hostatjats
en les f a m í l i e s ; que, privats de l a religió, l a mainada es trobava sense
guiatge, l a mort sense consolació, la misèria sense socors i que l'ànima
del poble m é s sensible del m ó n estava malmesa per aquella ostentació
d'ateisme i aquell ostracisme del bé. Hom observava que s'extenia la
superstició i que l'ocultisme es substituïa al misteri. Tantes de misèries,
de vergonyes, de sofriments havien acabat per remoure els cors. L a prosa
magnífica de Chateaubriand no era s i n ó l'explosió afeblida d'allò que
covava en les ànimes.
Hom ho sabia. Però quants de sentiments contraris s'havien també
descabdellat! L a ruptura amb l'Església, ara que estava acomplida, no
era l'alliberament suprem ?... L'élite intel·lectual, tan gelosa de la seva
obra viril, havia d'anar, doncs, a desmentir-se per quatre planys de velles
i criatures!... Girar l'esquena a un esdevenidor tan pla i tan segur a l
moment que s'obria, restaurar la superstició abatuda per Voltaire, quina
davallada, quina manca de dignitat i de vigoria!
Aquest blasme, aquest retret altívol que surava entorn de Bonaparte
no l'havia detingut. Sigui interès, sigui convicció, ell havia sentit com
sentien les masses i , com E n r i c I V , havia signat el seu Edicte de Nantes
signant el Concordat. L a seva voluntat era de metre fi a les lluites religioses
i de reconciliar França amb ella mateixa. «Els filòsofs se'n riuran, deia
a Chaptal ; però França em beneirà.» Més tard deia a Fontanes, quan
reclamava del gran mestre de l a Universitat una novella formació de
l'esperit públic, represa des de l'infantesa : «Cal que em feu alumnes que
sàpiguen ésser homes. I v ó s creieu, cridava de sobte, aixecant la veu
i com adreçant-se a un adversari invisible, v ó s creieu que l'home pot
ésser home si no t é D é u ? Damunt de què farà alçaprem per aixecar
el m ó n , el m ó n de les seves passions i dels seus entusiasmes? L'home
sense D é u , jo l'he vist a la tasca després del 1793! Aquesta mena d'home,
hom no el governa, hom l'ametralla; j a en tinc prou d'aquesta mena
d'home. A h ! voldríeu fer eixir un home a i x í dels meus liceus ? No, no,
per formar l'home que ens cal, jo em posaré amb D é u ; car, es tracta de
crear, i vós no heu trobat encara el poder creador, segons sembla.»
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Comprenent, amb la seva alta intelligència, que cal, segons el mot del
marquès de Mirabeau, desafiar els deures, i recollint en ell mateix totes
les grans ressonàncies de l a tradició mediterrània, era anat fins a Roma
i es posava amb Déu.»

MUSSOLINI ESTILISTA: L'-ELOGi A L S OREARIS"

Havia estat promès, era esperat amb expectació i ha produït
el seu efecte aquell article de Mussolini institulat Elogi als gregraris : els gregaris, el ramat vol dir els feixistes. Certament el
títol sol ja palesa l'actitud del cèlebre Duce. Ha tornat a xiular
amb fúria la tralla espetegant. Llegiu en sos trets cabdals el renouer document mussolinià :
cEl conglomerat de l'Aventino es feia la il·lusió que el govern fos
ara incapaç d'un retorn a la manera forta», ço és a la manera feixista
del Govern, que no és necessàriament idèntica — en tot i per tot — a
la manera liberal, i bé, això s'és verificat. Si la manera no és estada
fortíssima és degut al íet que no ha trobat resistència que s'ho valgués,
i això sigui dit també a algú que — plena la testa de classicisme o
més aviat romanticisme revolucionari — no creu en la bellesa d'una
revolució sense un congru període de terror. El terror pot ésser una
necessitat, no mai un caprici excogitat per completar amb una mica de
vermell el panorama històric d'una revolució. És el fet que el famós
país i els no menys famosos trentanou milions d'italians, inventats per
mi i monopolitzats per l'Aventino, no s'han mogut: no hi ha hagut
desordres i revoltes, més que en les pàgines d'alguns diaris estrangers
que «baten el record» del cretinisme internacional. Més encara. Les
masses profundes del poble italià s'han gaudit d'aquest retorn a la manera
forta perquè el poble italià, com tots els pobles rics de ferments estètics,
aima les figures netes i definides; aima una continuïtat en l'estil: un
Mussolini que es contaminés en el transformisme, no tindria més les simpaties del poble italià, el qual exigeix una coherència fonamental en aquells
que pretenen guiar-lo».
Després es gira contra els hierofants del constitucionalisme, en
fustiga els escrúpols i baixa a fer l'elogi del «gregarisme» concretament. Veus aquí :
«Cal tenir en compte que la reforma electoral ha estat ignorada de la
majoria. Arriba de sobte, sense preparació adequada. N'hi ha per romandre estemordit. Algun fenomen d'estemordiment, en efecte, hom adverteix, però a seguit l'equilibri polític es recompon. Les dissidències
s'esvaeixen. Tots formen de nou als rengles. Mai al món una majoria
parlamentària, composta en gran part de sensibles i de passionals, com
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la feixista, no donà un tal exemple majestuós de disciplina.
Aqui é s
clar — com la llum del sol — que la disciplina en el Feixisme té verament aspectes de religió. Aquí es palesa en sos estigmes infal·libles el
rostre i l'ànima de la gent que a les trinxeres ha après a conjugar, en
tots els modes i temps, el verb sagrat de totes les religions : obeir! Aquí
és el senyal de la nova Itàlia que es desempallega d'un cop per sempre
de la vella mentalitat anarcoide i rebellística i intueix que només que
en la silenciosa coordinació de totes les forces, a les ordres d'un sol, rau
el secret perennal de tota victòria.
Després de la prova de la disciplina, heus aquí la de l'agnosticismt
davant els sistemes electorals. E l s feixistes — diputats o no — es donen
compte de la contingència extrema de tots els sistemes electorals... L a
famosa història de penya de cafè. D'ençà que els homes feren política,
hi h a g u é entre ells homes m é s pròpiament dit polítics. Aquests tingueren sempre clienteles i les clienteles no sempre foren d'immorals o de
corruptes. Qüestió d'educació política. L a clientela pot anar del cenacle
dels ascetes incontaminables a la camorra dels aprofitats i dels farsants.
Dir que el col·legi uninominal remet dempeus la política de campanar també és exagerat. Ja una mena de política de campanar anomenada preferencial feia esquellejar les seves campanes xerraires àdhuc en el règim de
proporcional pura i de proporcional majoritària; però després és estada
la guerra, la qual ha barrejat, de la Sicília a l Piemont, tots els italians
de tota edat i condició, pels quals el campanar es manté — sí — dempeus
encara, però els ulls de tots esguarden, m é s enllà, la Nació.
— E s pot defensar brillantment aquest i altre sistema, àdhuc el m é s
paiadoxal : tots els sistemes són bons o dolents, segons les circumstàncies
de mode, de lloc, de temps».

I acaba de concretar l'elogi i el pensament del g r e g a r i s m e
aquestes

amb

paraules :

• E l Feixisme no sap, no pot, i jo afegeixo no deu, parlamentaritzar-se.
Millors són les legions que no els col·legis. No hi ha necessitat de seure
a Montecitorio per servir el País i al Feixisme. A l g ú m'ha acusat de sòrdid
cinisme perquè he escampat la meva creatura del 6 d'abril. Error. No
és un atemptat : és una novella prova. A l g ú altre ha qualificat de crudel
la desenvoltura amb què he jaquit a la turmenta electoral els homes de
la meva majoria. Hom oblida que la majoria és un medi, no un fi de
govern. N i els feixistes han de detenir-se en la posició del Montecitorio,
s i n ó que han d'estar a punt de tornar a l'escomesa...
Quan penso en les moltes i diverses proves que he imposades als meus
gregaris, en aquests cinc anys de dures batalles, i sobretot aquests darrers
mesos; quan penso en les infinites testimoniances de devoció que em foren
donades en tots terrens, i en aquelles m é s grans encara que no podia exigir, desapareixen les amargors per les traïcions inevitables i les humanes
febleses de la carn, i l'abjecta mala fe de molts adversaris : resta l'orgull
i la humilitat del Cap, que obeeix i és obeït, segons la llei immutable de
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la guerra, que jo menaré estrènuament — per fases, m é s o menys previstes o imprevistes — fins a la total victòria».
Pugilat

de

pinzellades

fortes

i

gruixudes?

Aquest

efecte

l'abundosa l i t e r a t u r a a q u è es l l i u r e n les m é s sobressortints

fa

figures

del f e i x i s m e , c o m e n ç a n t — ho acabem de v e u r e u n a vegada m é s —
per

Mussolini.

R e c o l l i u , per exemple,

aquests p a r à g r a f s

de l ' a l l o c u c i ó

com

de F a r i n a c c i ,

a

dada significativa

en fer-se

la s e c r e t a r i a — d i g u e m de l a d i r e c c i ó efectiva—del

càrrec

de

partit feixista :

«Feixistes de tot Itàlia! comença dient l'allocució... No em dissimulo
que la càrrega, que he acceptada per deure de disciplina, és de greu responsabilitat ; però m'assisteixen la fe ardent, la voluntat tenaç de fer-me
útil a aquell e x è r c i t revolucionari que, al cap de dos anys de la marxa
sobre Roma, vol reprendre el seu camí vers aquella meta que va ésser
el somni dels nostres màrtirs i l'ideal que ens u n í i ens guià en l'aspra
batalla. Deures urgents se'ns imposen : abans de tot, no hem de recaure
en l'error sentimental d'aquests dos anys ú l t i m s . . .
Amb gest admirable el Cap i el Partit, frustrat l'experiment, han sabut
alliberar-se de cop dels que anaven a veure si rescataven les velles posicions i dels pseudo amics, posant-nos en òptimes condicions per salvaguardar contra tots i contra tot, els drets de l a nostra revolució...
V i a fora, les miserables qüestions locals, els dissidentismes estomacals,
que tant de dany han dut al partit; via fora, els ambiciosos i els aprofitats ; via fora, tot esperit d'indisciplina. U n a sola ha d'ésser la fe : la
fe feixista; un sol el C a p : Benet Mussolini.
Feixistes de tot Itàlia, torna a repetir i acaba dient: E n s atansem al
sisè aniversari de l a fundació del feixisme. Que aquell dia hagin tornat
plenament a les nostres files tota la compacitat i tota l a concòrdia, tal
com als dies que seguiren l'adveniment del feixisme al poder. E n aquella fausta escaiença direm a Itàlia i a tot el m ó n : el feixisme no és un
fenomen passatger, no és un foc follet pròxim a esvair-se, s i n ó que és
tota una passió i tota una història, és l'ànima de l'estirp que plasma el
seu gloriós e s d e v e n i d o r ! » .
N a t u r a l m e n t , el r e s s ò dels « g r e g a r i s »

é s fidel a aquesta

I a i x í veiem que e l d i a r i f e i x i s t a Impero, emprenent-les

tònica.

c o n t r a el

C r o c e , n o m preeminent del m ó n intellectual contemporani, d i u :
tBenedetto Croce és el prototipus de l'ignorant culte, és el m é s insigne
exemplar del cretí intel·ligent. L a seva activitat ens ha estat nefasta...
E n Benedetto Croce és sintetitzada tota la baixesa de la Italieta esquerroide. Benedetto Croce é s , junt amb l'hotel per a forasters, una
de les vergonyes d'aquesta Italieta.
H e donat al Croce els epítets m é s pintorescos : l'he anomenat paquiderm, porc filosòfic, filosofastre partenopeu, quintà de llard hegelià.
M'adono que no n'hi ha prou. L a seva inflor i la imbecil·litat de qui l'es-

MOVIMENT INTERNACIONAL

403

colta són incommensurables... És un d'aquests avorts que per un vertader
desastre surten de tant en tant...
E l feixisme es burla de les biblioteques i adora el seu sentit religiós.
E l legionari s'agenolla i té en ell una m ú s i c a divina».

Haurem de reconèixer que a malgrat de la «pose» a la romana
i de les altissonants nomenclatures de les legions i de les evocacions de Roma imperial — tòpics clàssics —, més aviat sembla que
ens trobem davant d'un cas d'orientalisme, i no d'un net estil llatí.

E L S TÈRBOLS HORITZONS D'ALEMANYA

En escriure aquestes ratlles, són a punt de celebrar-se les
eleccions a Alemanya per a nou president del Reich. La mort
d'Ebert ha vingut a posar abans d'hora aquest nou conflicte i diem
conflicte perquè tal com avui està la situació interior d'Alemanya,
tota cosa que, com l'elecció de president, revesteix vera importància en planteja un, donada l'extrema confusió que mou tota la faç
política i social del sacsejat Imperi. No volem fer pronòstigues;
però l'única cosa que sembla clara per poder dir-se és que l'elecció del nou president ara com ara no aclarirà la situació.
L'Europe Nouvelle del dia 14 de març publicava un número
especial on recollia les opinions de diferents personalitats alemanyes sobre els temes més actuals que agiten la consciència germànica. Allí mateix el comentarista L . VVeis diu que «la impressió dominant que es desprèn d'aquestes pàgines d'origen
alemany és l'extraordinària confusió d'esperit que allà regna».
D'aquest número extraiem alguns conceptes que testimoniegen
aquesta confusió.
Tomàs Mann, el fort publicista i pensador, professor d'anomenada, s'expressa en aquests termes :
«Cap poble no ha estat tan profundament trasbalsat com el
nostre pels esdeveniments dels darrers deu anys, i cap sens dubte
no tenia tanta necessitat d'ésser trasbalsat. Nosaltres verament
tenim del treball ple les mans; els problemes intel·lectuals, morals,
polítics es compenetren, no es poden separar ; no formen més que
un problema únic, suprem : la qüestió de l'home mateix, de la
seva condició i del seu estat, es dressa com un cas de consciència
imperatiu davant els ulls de tots i el nostre deure clarament percebut és d'abocar un contingut novell en el concepte d'humanitat
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que havia esdevingut un embolcall verbal i buit, un bric-a-brac
acadèmic.»
Però Streseman, la figura prou coneguda, president del partit
republicà populista, ministre de Negocis Estrangers, diu això :
«Hom oblida el contrast de l'Alemanya d'abans amb la d'ara
no volent compendre que el poble alemany, a l'hora actual, no
està pas del tot satisfet d'haver adoptat el sistema democràtic accidental i que els records del passat que dormen en la memòria del
poble són rics de sentiments, per bé que això no sigui d'una importància decisiva des del punt de vista polític.»
A l seu torn, Huc Preuss, exministre, l'autor del text de la Constitució de Weimar, diu :
tNada entre les horrors d'una terrible desfeta, la república alemanya ha viscut els seus primers anys en mig de les humiliacions
nacionals i de la penúria econòmica. No vull ara ésser més explícit. Però és estrany que, en un poble alemany maltractat, l'agitació dels adversaris de la república democràtica hagi trobat un
terreny favorable ?»
L'eminent catedràtic de teologia a la Universitat de Bonn, diputat al Landtay de Prússia, Albert Lauscher, escriu :
•La pau de Versalles ha imposat a Alemanya càrregues tan
pesades, la política de decrets i de sancions practicada per les potències victorioses durant els anys subsegüents, la penúria econòmica, la crisi monetària, tot això ha absorbit talment l'energia
moral del poble alemany, que ha cessat d'interessar-se del problema de la reorganització interior.»
I Eric Kock, president del partit democràtic alemany, s'expressa
en aquests termes expressius :
t É s evident que a tots els països, aquells qui—després de deu
anys de greus esdeveniments—volen el pacífic descabdellament econòmic dels pobles, combaten sota el mateix estendard democràtic.
Però a l'hora actual, els homes polítics no gosen encara deixar-se
anar, sense vacil·lacions, a aquestes idees. Arreu es senten encadenats per les forces del vell règim, per aquells qui, amb Clemenceau, creuen que no vivim més que de la vida dels morts...
U n combat acarnissat es lliura avui en dia a tots els països democràtics entre les forces noves i les forces velles.»
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