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LA PARAULA CRISTIANA
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CONSCIÈNCIA
O sols en l'ordre moral, ninó en tots els de la vida humana, el tenir de si mateix una consciència lúcida és
condició prèvia de tot expandiment. Sols la consciència del que som ens pot fer comprendre a què podem
aspirar. La possessió d'un ideal, d'una ftameta interna,
llum de l'enteniment i escalfor del cor, ftdgurant en
aquella cel·la intima on brilla l'esguard de la intenció, pot ésser
solament fruit d'un exacte coneixement propi. Segons com serà
aquesta estimació d'hom mateix, serà l'ideal que cadascú assignarà
a la seva vida. Allí on és el teu tresor — digué el Mestre — allí és
el teu cor. La conducta moral de cada home és un exponent infal·lible
del emeepte que té d'ell mateix. No es té per gran cosa de bo el
qui posa tot el seu delit en la satisfacció de tendències fisiològiques.
Cal ésser més exigent amb si mateix. Cal posar més endalt el
punt d'abast de la nostra ambició, assenyalar un tresor més valuós a la nostra cobejança. Aqiiesta és una de les penetracions més
profundes del Cristianisme dins la naturalesa humana. Les altres
religions, tot rumbejant gemmes refulgents de veritat i de puresa,
tenen com a aglutinant llur el llim infecte del pessimisme. E l Críst
comença per dir-ruw fills de Dé:i i cridar-nos a participar de la glòria del \Pare. Tota la predicació cristiana podria prefaciar-se amb
aquelles paratdes de Sant Ueó Magne: «Reconeix, o cristià, la teva
dignitat...»
La manca d'aquesta consciència altament exigent, d'aquest legítim orgull de llinatge, és la zara dels homes moralment caiguts i
també la dels pobles ètnicament febles. Una clara consciència psiedò-
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gica és, més que condició indispensable, disposició immediata per
una consciència moral pura. Sense una vívida consciència de la pròpia dignitat i dels propis drets, no és possible de tenir una consciència
lúcida dels propis deures, un sentiment imperatiu de responsabilitat.
L'home immoral no es té en cap estima. E l poble gitat en tots els
jaços del renunciament comença per no saber-se a si mateix, ni poder fer, per tant, cap cabal de les seves destinacions futures.
Si escandallàvem endins del nostre temperament individual i
social, trobaríem indubtablement que el nostre primer pecat és la
migradesa amb què ens valuem. L a nostra consciència pròpia és inferior a la nostra naturalesa. Per això som poc exigents amb les
nostres facultats i l'heroisme ens sembla un pur tema literari, i és
que entre aquells dos homes possibles que hi tia dintre cadascú —
l'heroi que és l'autèntic, i el dormilega que és la degeneració — noynés
veiem el dormilega. L a poca o nuí-la tensió moral de les nostres
gents, tan dissonant amb la munió i gravetat dels problemes que les
acoren, l'escassedat de grans ambiciosos, d'aventurers, d'arriscats, i
àdhuc diríem de sants, obeeix a la mateixa causa. Ens complaem a
sentir^nos petits.
Aquesta desvaluadó de si mateix, en quant afecta els individus, es troba, en major o menor grau, en tots els pobles. L a supèrbia de l'home li fa menysprear la mesura divina de si mateix i preferir-li L· mesura pròpia, sempre enormement escurçada. Es la divina paradoxa de l'orgull humiliant i la humilitat exalçadora, el dilema plantejat a tots eh liomes a la base del problema moral.
Però aquest defecte és també un defecte de pobles i aleshores
es troba més exacerbat en els pobles apolítics. Un poble mancat de
la consciència de la pròpia personalitat és un poble sense ideal
col·lectiu, sense aspiració a la puresa de la seva unitat, integradora
ensems i eliminadora, sense ambició a l'expandiment propi. Com és
possible que aspiri a la perfecció, al desplegament de les pròpies
energies, a respirar el gran aire del món, aquell qui encara no sap
que existeixi?
Els esperits deixondits d'ai tal poble en descobreixen òen íosí
les principals tares cd-lectives: la sòrdida ganyoneria, la modèstia,
l'encongiment, el casdanisme. Fs possible que cada individu tingui
un rei al cos, però col·lectivament no és sentida l'exigència de la
reialesa pròpia. Es lluita a esclatar per un interès privat, però se
cedeixen amb esfereïdora facilitat els drets irrenunciables del comú.
I el més trist d'aquest mai és que, més encara que els altres mals,
té tota la parenceria d'un bé i es presta a fàcils panegírics. La indisciplina social sembla amor a la llibertat, Za credulitat sembla bon-
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homia, L· badoqueria davant d'oripells estranys sembla amable condescendència, i es pren per mostra de seny l'afició a les solucions de
renúncia.
Curació de tots aquests mals, que no en fan sinó u, és la
humilitat individual, únic remei eficaç contra l'abjecció, el qual meresqué del Crist aquella lloança: Qui s'humilia serà exalçat. Acceptem
la mesura de Déu, aquella mesura tan alta, tan generosa, que més
que una, mesura, és un ideal qui va creixent a manera que creix
l'ambició, fins arribar a excelsituds divines. Sols aquesta sobirana
mesura ens pot donar consciència de la nostra grandesa, tan individual com col-lfctiva. L'home adaptat a la mesura de Déu és l'heroi;
el poble adaptat a la mesura de Déu és la pàtria dels heroismes.
Inútil cercar remei contra la manca d'aspiracions en la bàladreria, en la gesticulació irada, en el mimetisme de la tragèdia.
Perquè la reacció sigui elegant i fecunda, cal començar acotant d
cap i mirant ànima endins per tal de descobrir-hi, amagat sota els
plecs de la nostra migrada "anitat, el germen diví de totes les
excel·lències.
Aquest coneixement ens forà ésser ambiciosos de la grandesa
aguantada per la veritat. Ella desterrarà <f entre nosaltres l'envaniment de la impudicía, la revdta contra la intel·ligència, l'enveja
corrosiva de les valors d'altri, la indisciplina, la modèstia col·lectiva,
d casdanisme, la fàcil ironia de l'escèptic i l'encara més fàcil heroisme gesticular dd massa crèdid. E l lector no haurà (Textranyar-se
de veure'ns insistir sovint en el blasme d'aquest defectes.

L'OPOSICIÓ D E L A POESIA CATÒLICA
I L A POESIA PAGANA

E

vegades hi ha conceptes errats ben fàcils d'esvair,
tant, que fa pena entretenir-s'hi gaire; però no
sabeu com, s'estenen, ningú els contradiu, i passen,
per la premsa, a informar malament la gent mai
informada.
Un d'aquests conceptes estableix l'oposició absoluta entre el món
cristià i el món antic. Naturalment que el cristianisme en alguna cosa
s'havia d'oposar al món d'aleshores; si no, què hauria vingut a fer?
Però estendre aquesta oposició a tots els ordres és una error, lleugera,
si voleu, però que va prenent més importància, quan esdevé el tema
preferit d'autors tan llegits i que tenen tant d'encís com són, per
exemple, Renan o Prance. (•)
E l Cristianisme havia de trobar algun obstacle si volia prosseguir
la cultura antiga amb totes les seves belleses, justament perquè era
tan bella que encara podia donar algun prestigi a la idolatria que
finia. Els obstacles no foren tan grans per als estudis filosòfics, perquè la filosofia havia estat un corrosiu per les creències paganes;
però sí que foren grans per la poesia i l'escultura, tan unides amb la
religió extingida, que fins la podien fer enyorívola a qualsevol intelligència feble.
Han passat els segles; i cada vegada que el culte de l'antigor
(*) Vegeu en els Jugements d'Henri Massís, una crítica justa de les fantasies
d'Aaatole France sobre el món antic. (Vol. I. Anatole France ou l'humanisme
inhumain.) Josep M. Junoy dedicà unes notes d'elogi a l'obra de Massís fent-ne
i-on-.prendre la importància a L a Veu de Catalunya, núms. de 23 d'agost, i I, 4 í 6
de setembre de 1923.
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retorna, ve també amb el perill d'una imitació servil, sense mesura;
i, cada cop amb més buidors, retorna tota la mitologia morta.
Encara més lleugers que no aquests imitadors o admiradors del
món antic són, tal vegada, aquells que temen els danys que puguin
dur les fantasies mitològiques, ressorgides ja sense vida. Una cosa tan
buida no pot fer mal a ningú; el mal només el pot fer si algú la fa
servir per ocultar, amb el prestigi decoratiu del món antic, fantasies
ben noves (1), fantasies de plaer, arcàdies d'orgull i deliqüescències
voluptuoses, isolament de l'esperit, qui vol defugir la vida tal com
és, una certa covardia que de vegades tenim de la veritat; si fins ens
dol de vegades de conèixer-la per no poder-ne prescindir!
No hem de témer el món antic, no; hem de témer les modernes
fantasies, ben modernes, ben nostres i ben personals de qui les té,
encara que s'envoltin de la bellesa de les divinitats extingides. Aquella
bellesa, en canvi, com tota bellesa, és de Déu. Moriren les creències
paganes, afeblides ja per la raó, però cap bellesa no mori. I així com
l'esforç de la raó no havia estat inútil, i la religió veritable se n'havia
de servir, també la bellesa de les obres d'art antigues prosseguia
viva, i calia que es continués en les noves i que fos admirada amb
la independència contemplativa que cal tenir per la bellesa, vingui
d'on vingui, puix la bellesa no contradiu la veritat, no és una error,
sinó en allò que ella mateixa en resta mutilada, és a dir, quan es
deforma al servei de la mentida, o quan la immoralitat fa perdre-li
la gràcia genuïna. " E n la vida contemplativa, diu Sant Tomàs,
la qual consisteix en un acte de la raó, per si i essencialment
hi trobem la bellesa; per on (Cap. V I I I , 2) de la contemplació de la
saviesa és dit: Sóc amador de sa bellesa. Però, en les virtuts
morals la bellesa es troba participativament, en quant elles participen de l'ordre de la raó; i més en la temperança, qui reprimeix les
concupiscències que més poden entenebrir la llum de la raó (2).

(i) Les formes de la idolatria no canvien gens. La religiositat que contenia
se n'havia d'esvair, i aleshores només restaven unes formes que s'omplien de passions humanes, i sovint d'aquelles que la raó no haguera consenti!. "On adorait
Venus, parce qu'on se laissoit dominer à l'amour sensuel et qu'on en aimoit la puissanec. liaechus le plus enjoué de tous Ics dieux, avoit des hotels parce qu'on s'abandonnoit et qu'on sacrifiat, pour ainsi dire, a la joie des sens, plus douce et plus
enivrante que le vín." Bossuet. Discours sur l'Hist. Univer. 2." partie. Cap. XXV
W ' Sum TheoL" II 2 q. CLXXX, a 2 ad. 3.
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II
Mentre l'escepticisme alegre del Renaixement finia en l'escepticisme negatiu de Voltaire, els homes necessitaven, com sempre, alguna
cosa positiva, i foren els propis pensaments instables i els propis sentiments. Això era l'esperit de la Reforma i del romanticisme que es
difonia amb la gran influència de J . J . Rosseau. Però si cada dia
canviàvem de parer o de creència o de doctrina, era que no posseíem
doncs, la veritat? Això era massa dur de reconèixer; i calia dir aleshores que la veritat mudava; que no era sempre la mateixa. I la
bellesa mudava igualment; un dia la bellesa era clàssica, un altre
dia era cristiana, un dia era romàntica, un dia potser s'esvairia, es
confondria amb la filosofia. Hegel pensava així. i mesclava amb
aquesta estètica la seva crítica artística, profunda i clara.
No cal dir que la doctrina de l'evolució tingué els seus seguidors,
tan fàcils i lleugers, com contents de trobar una teoria que donés aires
doctrinals a totes les evolucions, a tots els capricis i a qualsevol tendència d'un moment. I molt contents d'una distinció entre poesia
catòlica i pagana, qui les oposés; i d'una disputa de tendències, com
aquella que hi havia entre clàssics i romàntics.
Però la veritable lluita, ara i sempre, no és pas entre tendències
literàries, ni entre clàssics i romàntics, ni entre amics de l'antic i
partidaris del modern; la lluita és entre el bé i el mal. la bellesa i la
lletjor, la veritat i la mentida. Les altres lluites són superficials i
volanderes i no és estrany que un romàntic d'ahir avui el tinguin
com a clàssic, perquè aquelles diferències d'escola, tanmateix, eren
conceptuoses; però les diferències duradores inconciliables i ben reals
són entre el bé i el mal, entre veritat i error, entre la bellesa i la
lletjor. Allò que era veritat un dia, ho serà sempre; allò que un dia
era bell ho és sempre. Cercades i trobades les valors permanents, cal
ja no moure-se'n mai.
Un temps la correntia contra la permanència de la veritat era la
sofistica; un temps era l'escepticisme elegant; un temps la primacia
donada a la passió. Canvia cada temporada. Se'n va i torna. Avui o,
si voleu, ahir, era la correntia transformista qui semblava dominar
gairebé tota la cultura moderna (3). Evolució no volia dir trànsit
(j) L'evolucionisme passiu semblà que trobava oposició ea el voluntarisme
'l'Euierson. de Nietzche, dels pragnalistes nordamericans. Però no fou oposició;
íou un canvi d'actitud.
Sembla que la mateixa ciència es va desfent de les hipòtesis transformistes.
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a una perfecció, acompliment d'una finalitat, sinó, al contrari, manca de causa final a les coses, una mutació indefinida. I també l'home
canviava essencialment. L a raó mai no era la mateixa; era una convenció d'avui que demà s'alteraria; els més vius havien de fer un
somriure d'ironia per damunt de totes les coses que ells sabien indefinidament fugitives; els néts riurien de qualsevulla seriositat dels
avis. Naixerien noves lògiques; les valors de les coses canviarien cada
dia; cadascú podia valorar-les amb criteri propi, i heus aquí, al capdavall, qiiè eren les filosofies: només que noves valoracions indiviEl llibre del R. P. Gemelli O. M. Origines de la famille (Ed. Marcel Rrvière.
París. 1923. trad, de Regis Jolivet), exposa la qüestió com està avui, i les conclusions de la ciència ja no són favorables a la hipòtesi de l'evolució progressiva
indefinida. Georges Valois, en el set: llibre D'un sihle a l'aulrr. (Librerie Nouvelle,
París,. 1921) explica com abandonà "l'absurde roman" de l'evolucionisme, justament davant d'un llibre de ciència, L'rau de mer. milieu orrranique, de René
Quinton (1904). Dins la literatura l'evolucionisme s'empararà principalment de les
llegendes i de l'epopeia. Les hipòtesis de l'evo'ució inconscient en formació de l'epopeia han oscil·lat, i no sé si podem dir que han caigut. La qüestió homèrica està
en mans de M. Víctor Berard.
(iaston Boissier. en les seves Nnuvelles prnmenades archéolnqiques fnàgina 156, 8 ' edició 1913). havent d'al·ludir les hipòtesis de Niebuhr sobre l'epopèia i
eh orfgens de Roma. anota: " Voyez la leçon d'ouverture que M. L. Havet a faite au
CoHège de France le 7 dècembre 1882. Les conséquences du fait signalé par M. Havet ne manquen pas d'importance, et il ne recule pas devant elles. Après avoir établí
que l'écriture existait du temps des roi» de Rome, il ajoirte: " Mais. dira-t-on, ces
vieux rois ont donc existé?—Et pourquoi non?... Si les Romains écrivaient alors,
pourquoi n'auraient-ils pas transmis a la postérité quelques noms authentiques ? II
es» assez remarquable que, sur ce faits autrefois tant contestes, la critique, en
Brance. en Italie et meme en Allemagne. semble redevenir conservatrice. En meme
temps que paraissait la brochure de M. L. Havet, M. Gaston Paris publiait dans
la Rnmaxta un article fort important, à propos des diverses versions de la légende
de Roncesvaux. Cet article se termine par ces mots: "En poursuivant ces étude»
d'analyse critique qui ne font encore que commencer. on arrivera de plus en plus
à se conrainerc que, pour étre lontaine et anonyme. l'epopée n'est pas dans d'autres
conditions que les autres produïts de l'activité poètlque humaine; qu'elle ne se
developpe que par une suite d'innovations individuellcs, marquées sans doute au
coin de leurs cpnpées respectives, mais qui n'ont rien d'inconscient et de populatre^
au sens presque myitique qu'on attache quelquefois a ce mot. Tout, là comme
ailleurs. a son explication et sa cause, sa raison d'etre et de cesser." Nous voilà
bien lom des affirmations qui ont fait la gloire de Wolf. de Lachmann. de Niebuhr. I! est curieux dc constater. au moment oú ce siècle s'achève, qu'après avoir
parcouru tout un cyclc d'hypothèses seduisantes de destructions et de reconstructions audicicuses, l'évolution est terminée et nous ramène au plu près au point de
départ. Mais nous y revenons avec un sentiment plus exact, unc vue plus claire
du passé, et si tous ces grands systèmes qui ont regné quelques années d'étaient que
des erreurs, c'étaient au moins des erreurs fécondes. qui ont renouvelé la critique
et l'hisloire."
Les doctrines evolucionistes no tenen força provativa. Però això no desfà
completament totes les hipòtesis científiques que han suggerit. Albert Grenier
encara diu: " L'hypothèse d'un cycle épique etrusco-romain n'a certes rien d'invraisemblable". (Le géni romain dans la religion, la pensée et l'art". Paris, 1925.)
Però cal remarcar la timidesa d'aquesta frase dins un llibre de la col·lecció L'évolution rff l'Humanité.

8

L A PARAULA CRISTIANA

duals sobre l'home, sobre el món i sobre els déus. B l millor saber era
la història, perquè ella ens mostrava els canvis que inconscientment
feien els homes i llurs creències; tot l'avui era una evolució de l'ahir;
tot el demà hauria d'ésser un canvi de l'avui; una multitud d'esperits inquiets afinaven la vista per pressentir l'esdevenidor, i cada
moment pressentien noves eres. L a societat es transformaria, arribaríem qui sap on; el socialisme s'esdevenia fatalment. I el modernisme religiós no volia que l'Església romangués sola en la seva immutabilitat. Perquè les religions eren igualment històriques i transitòries. "Els déus passen com els homes, diu Renan, i no seria bo que
fossin eternals. L a fe que hem tingut no ens ha d'ésser una cadena.
I un hom és quiti envers ella quan l'ha embolcallada curosament
amb el llençol de púrpura on dormen els déus morts" (4).
I malgrat de la còpia d'estudis i coneixences que deixava darrera seu,—perquè l'error també té sempre algun caire de veritat—
aquest segle era ben bé fill d'aquell que Joubert havia definit, del
temps de l'enciclopèdia i del romanticisme de Rousseau: "Poques idees
i moltes aprehensions; moltes emocions i pocs sentiments; o, si voleu,
poques idees fixes i moltes idees erràtiques; sentiments molt vius i
no sentiments constants; la incredulitat en els deures i la confiança
en les novetats; esperits decidits i opinions flotants; l'asserció en
mig del dubte; la confiança en si mateix i la desconfiança en altri;
la ciència de les doctrines folles, i la ignorància de les opinions de
seny; tals són els mals del segle" (5).

III
No gosaria pas dir que solament per poder donar el nom de veritat als pensaments i als sentiments mòbils dels homes s'ha volgut identificar l'esperit humà amb les coses de manera que per saber si una
cosa era veritat no calia saber res més sinó si l'esperit l'havia pensada o bé sentida; no era solament aquesta mena de vanitat, sinó que
s'hi mesclaven predominantment en molts algunes dificultats filosòfiques (6). I molts d'ells imposen respecte per la gran intel·ligència i
U) "Prière sur l'Acropole".
•S) "Pçnsées" Ed. Perrin. Parfs. 1920.
(6) Vegeu J. Maritain dins les seves Reflexions

Lo Vt» propre de l'intclligence et l'erreur idealisle.

Paris.

sur iinleiligence, el cap. II:
Nouvelle Libraire Nationale.
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fins per la doctrina copiosa. Perquè un intel·lecte gran coneix més
coses, coneix més veritats que no un de petit; però de vegades erra
en coses importants, i un de petit, dintre la seva petitesa, de vegades
no té errades tan grans.
Però en la majoria dels que volen seguir aquella identificació es
mescla, més que cap raó filosòfica, molta vanitat i una mica de
pedanteria.
Sigui com sigui, aqueixa identificació del pensament i les coses,
rara en el món antic, gairebé és la característica de la filosofia anomenada moderna. I el món antic i el cristià, continuen una mateixa
correntia ideològica. "L'edat moderna, diu Gentile, justament és la
lenta i gradual conquista del subjectivisme, la lenta i gradual identificació de l'ésser i el pensament, de la veritat i de l'home: és la
fundació, celebrada en els segles, del regnum hominis, la instauració
de l'humanisme. Religiosament, l'oposició platònica de la veritat i
la ment, la separació absoluta del diví i de l'humà, és negada per
primera vegada pel Cristianisme, en la treballosa elaboració del dogma de l'home-Déu. Però filosòficament, la teologia cristiana romangué presa dins les xarxes del platonisme i l'aristotelisme, i quan la
filosofia moderna prosseguí l'obra que aquella havia iniciada, de
confondre el diví i l'humà, se li girà en contra, enemiga, i, fixada en la
tradició dels seus instituts, es féu estranya per sempre, irremeiablement, al pensament modern."
Té raó Gentile d'aplegar en una sola tendència la filosofia grega.
Plató i Aristòtil, i la cristiana de Sant Tomàs. De tal manera és així,
que l'humanisme ideològic, pel pensament tomista, és la perfecció del
pensament antic. E l pensament antic veia l'home amb la seva natura
pròpia, distinta de la natura divina, i de qualsevol altra natura que
no fos humana. I la perfecció de la natura humana era l'única cosa
que es podia anomenar humanisme, si aquesta paraula podia tenir
algun sentit. I aquesta perfecció com l'havia ideat Aristòtil es vegé
acomplida per la religió del Crist. Per això Gilson, en el prefaci a
ün aplec de textos, de Sant Tomàs sobre moral (7), pot escriure
aquesta pàgina:
El cristianisme, amb tot el seu sobrenaturalisme de la fe i de la gràcia, venint
a acomplir els vots de l'hel·lenisme qui l'ignorava i gosava a penes esperar-lo, heus
aquí quinafilosofiade la història ens duu la moral de Sant Tomàs d'Aquino. Heus
aqui perquè la coordinació de l'aristotelisme i el cristianisme no s'és feta en el
tomisme com un acostament de dues realitats heterogènies, sinó com responent al
(7)

Sainl Thomas d'Aquin. Les moralisles chrétiens. (Texles et comentaires.)

Ed. G. Gabalda. Paris. 1925.
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vot de la natura pel do de la gràcia, la qual perfecciona aquesta mateixa natura, i
com l'acompliment inesperat de l'hel·lenisme qui no se satisfà plenament sinó en la
cristianitat. Heus aquí, per fi, perquè el Renaixement, quant al seu fons, data del
XIII segle; i el Renaixement purament estètic i de la forma, que se n'havia de
derivar, no n'era, en els segles XV i XVI, més que la darrera i no pas la més
important de ses conseqüències. Quan Guillem Budé, en 1535- es posava el problema "De transitu hcllenismi ad christianismum", ja feia temps que la Teologia de
Sant Tomàs havia suprimit el problema del trànsit, trobant dins el cristianisme tot
l'hellcnisme sencer. Si volem resumir en un mot aquest primer caràcter distintiu
de la moral tomista, direm que és un "humanisme cristià", volent indicar amb això,
no que resulti d'una combinació, en proporcions qualsevols, d'humanisme i de cristianism», sinó que mostra la identitat de fons d'un cristianisme dins el qual s'enclourfa l'humanisme sencer, i d'un humanisme integral que no trobaria sinó dins el
cristianisme, la seva satisfacció completa.
IV
Molta incidents en la història de la cultura troben tal vegada explicació en el poc temps que té cada home per equilibrar acomplidament les seves coneixences. Dins una vida humana no caben gaire
coses; totes les circumstàncies la limiten. Per l'equilibri de l'individu
cal l'equilibri social. ( 8 ) L a cultura del Renaixement no dugué aquell
equilibri. Es divorcià de la metafísica, es donà a l'estudi de les llengües grega i llatina i de les ciències experimentals i matemàtiques
descobrí la bellesa del món antic, i es féu d'aquells mons històrics un
refugi d'ensomni. Una aura de superficialitat alegre i embriagadora
li féu oblidar el destí de l'home, i aquella reincorporació, que havia
d'ésser definitiva, de la bellesa antiga, havia d'impregnar-se tristament de mitologies buides, i havia de decaure en les Arcàdies vagues, infecundes, que la seguiren.
Aquell home moral de Sant Tomàs i d'Aristòtil, havia de tenir
un ideal de bellesa; i li calia aquell ideal antic que el Renaixement
li oferia. L'Església acollia l'art de Grècia, perquè el Cristianisme no
és una etapa de la història sinó que n'és el centre; el món antic no
li és inútil ni contradictori; és al seu servei, i en pren allò que és avinent a la perfecció humana; en prengué la filosofia; també en podia
prendre l'art. Aquelles coses a què la raó podia arribar, l'Església
les acollia, d'onsevulla que vinguessin, perquè el Crist no vingué a
fer un home diferent, sinó a reparar la culpa humana: Opera reparationis, cum sint mvlta, omnia ad Christi ol·lationem principalem haient
aspectum. (9) L'home cristià hauria d'ésser més perfecte que l'home
pagà, pels mitjans de perfecció que l'Església li dóna.
(8) S. Tomàs d'A. De repimine prineipiim. Lib I. cap I.
(g) S. Bonaventura. Breviloquium. Prologus
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E l Renaixement afegia a la cultura medieval una visió més acompida de l'art; i rebia, en canvi, d'aquella cultura, els mitjans per la
florida miraculosament ràpida del Renaixement italià. Quins erent
Entre molts, li oferia el saber tècnic i humil dels seus artesans i l'amor
a la natura. E l Renaixement no s'explicaria sense la tècnica d'aquells
artistes humils, qui sols de veure algunes obres antigues, ja les podien imitar perfectament; i sense l'amor a la natura—que provenia
a Itàlia de la profunda influència franciscana—les copiós de l'antic
hagueren estat servils i fredes. Ja la mateixa art medieval tenia caients
de gràcia antiga. No és estrany que s'hagi observat una certa retirança entre l'expressió d'algunes verges gòtiques i algunes escultures
arcaiques de la Grècia; no és estrany, perquè l'esperit humà sempre
és fonamentalment igual; i així que l'art avançava en perfecció s'acostava a la perfecció antiga, i ja no n'era molt distant quan Donatello infonia aquella gràcia i majestat antigues a moltes de les seves escultures, per més que a penes podia pressentir l'art de Grècia i de Roma.
"Tanto piú menta commendazione, diu d'ell Vasari, quanto nel tempo
suo le antichità non erano scoperte sopra la terra, datte cclonne, i pili
e gli archi triomfali in fuora."
Aquell desdeny del Renaixement per la cultura que el precedí li
fou perniciós; aquell bell segle oblidà la filosofia que el podia aclarir
i envigorir (10), i oblidà igualment d'on havia tret la força per sa
(10) Cal no oblidar mai com justifica aquell oblid la decadència de IVscoIàstica. Dues de les causes principals d'aquella decadència foren tal vegada l'allunyatr.erit dels problemes que preocupaven vivament el segle i l'oblit dels grans
autors. "La decadència de l'Escolàstica— diu el P. Miquel d'Esplugues — va
cornc·nçar quan ella es va anar reduint a una eixuta i desoladora "osteologia",
les Unies bàsiques i fonamentals del sistema — i moltes vegades la pura fullaraca
del sistema, i de tot l'altre aspecte de la vida i de la ciència. No se sabia gairebé
sinó donar voltes a uns mateixos reduïdíssims temes; disputar eternament i eixorcamcr.f sobre d'aquells temes com aquell que estigués obsessionat amb la idea
que la vida és més rica i exuberant a mesura que més reduït queda tot l'organisme
a la cosa única que la mort sol deixar com a vestigi del seu pas anorreador; l'o«samenta descarnada i acumuladora de tots els detritus." (Miscel·lània de filosofi»
'•eliqiosa. I. pàg. 251-Barcelona 1924).
"Si la "nouvelle philosoplie" de Descartes et de Bacon, diu Marilain, a triomphé
si facilement, c'est qu'à vrai dire elle ne trouvait devant elle aucun adversaire
nualif.é. II nous fa«t constater ici la carence totale de représentants de la philosophie scolastique. On invoque pour le défense d'Aristote des arréts des Parlaments ct des consells d'universites, on met la gendarmerie an service de l'Ecole:
bon moyer. d'achever de le discréditer" (Antimoderne. pàg. 133. Editions de la Revue de Jeunes. ParísV " Contre les seolastiques de la décadence. les naturalistes
défendaient un bien de l'esprit: la liberté de la rccherchc expérimentale, la valeur
et le legitimité de la science physko-mathématique, qui dans son plans est quelque chose de vraí. Les seolastiques décadents, méconnaisant, méprisant ce bien- de
l'esprit, étaient eux-memes infideles au bien spiriluel, incomparablement plus noble, dont ils avaient le depot, et qui ne demandait d'ailleurs qu'à s'aecorder avec
l'element de vérité détemi par les naturalistes." (Antimoderne, pàg. 152).
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florida artística. I així perdé allò que li provenia de l'Edat Mitjana:
acabà sense amor a la natura; tancà la tècnica dins de les escoles,
tan fredes com plenes de mitologia; la tècnica s'empobrí vitalment, i
l'art esdevingué d'una insipidesa que preparà la vinguda romànica. (*)

V
Una altra feblesa del Renaixement — que també la trobaríem
en una bona part de l'art llatina i de l'art grega principalment l'alexandrina—, fou la tendència a confondre art i bellesa, donant a l'art
un culte que pertocaria sols a la bellesa. L a bellesa és més extensiva que les belles obres d'art en tanta manera com la intel·ligència,
és més extensiva que no la raó bumana. L'art, encara que faci obres
belles és ben poca cosa en el gran regne de la bellesa; com la raó de
l'home també és ben poca cosa en el regne de la intel·ligència. L'art
i la raó mostren els límits humans. Els homes estem al darrer grau
de la jerarquia; una mica més avall i l'art i la raó foren instint.
Però gràcies a l'art i la raó no estem més avall, i per això en res de
la vida no hem de voler-ne prescindir.
Les obres d'art eren tingudes com a les coses més belles? No que
el Renaixement, o els prínceps que l'acollien, creguessin això ben
clarament, però sí que ho tenien una mica com a tendència inconscient. E l Renaixement tingué la tendència de separar l'art de la utilitat, i això minvava la seva vigoria estètica L'art naixia vigorós i
puríssim dels flancs de la utilitat. "La bellesa, deia Emili Boutroux,
en el desplegament espontani i primitiu de l'art no és un fi sinó un
mitjà. No és una forma presa en si mateixa, afegida a l'objecte i destinada a fer-lo oblidar: és el mateix objecte acomplint la seva destinació de la manera més convenient, més feliç i més perfecta. Tal és l'art
en sos orígens, i cada vegada que s'ha volgut alçar de la decadència, o
néixer a una nova vida, ha començat per rebutjar els vans ornaments
i proposar-se de nou un fi seriós, real, lligat a les condicions de la vida.

(*; El romanticisme a Alemanya provenia d'influències religioses i filosòfiques.
Ptró en els països llatins fou una lluita contra la imitació servil dels antics. El contingut positiu del Romanticisme, diu Manzoni, és vague; però la part negativa ja pot
definir-la així: "tende principalmcnte a escludere l'uso delia mitologia, l'imitazionc
servile dei classici, le regole fondate su fatti speciali, e non su principi generali,
sull' autorità de rctorí. e non sui ragionamento. e specialmcnte quelle dcllc cosí
dette uniià drammatkhe, di tempo « di lungo, apposte ad Aristotele". (Lletra al
marquès Cèsar d'Azcglio; 22 de setembre dc 1823.)
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a les creències i a les idees de l'època. Sembla que cal preferir aqueixa concepció clàssica de l'art a la doctrina anomenada esteticista, qui,
posant la bellesa a part, l'alça, solitària, damunt d'una ara on tot el
reste veritat, utilitat, pensament, vida, desigs, creències, no hi són sinó
per fer-li el suport" (11).
L'art, com a mitjà per saber fer les coses perfectes, que vol dir ajustades a llur finalitat: aquesta és la bona concepció. I així l'art dón.i
la bellesa de més a més. I ha d'ésser així. Primer éa la bondat,
que vol dir perfeccionament de les coses. Després la bellesa, que vol
dir contemplació de les coses perfectes. Si no precedia la bondat, és a
dir la perfecció, què contemplaríem? E n l'home, doncs, primer és
l'ètica, després l'estètica.
L'art és actiu, "cognitio practica". Prova de fer coses perfectes.
Quan perfecciona les coses, per elles, és bó; i en quant aquesta perfecció pot ésser contemplada, l'obra d'art és bella. Que les coses siguin útils a l'home, vol dir que serveixin per la seva perfecció activa
i contemplativa; per què les obres d'art no poden servir? 1 per què
la bellesa ha d'ésser exclusiva de pintures i poesies, i no ha d'omplir tota la vida, no hem de trobar-la també en la conversa, en el
(li) Prefaci al llibre de Pau Gaultier. Le Sens de fart En e! mateix prefaci
diu: "Aux èpoques dites de décadance ou de dissolution en particulier, l'art semble
bien écarter dédaigneuscment toute fin autre que la beauté, jugeant que celle-ci
ne déploie toute sa puissance et n'exerce pleinement son action spóciale sur l'ame
humaine, que si elle est libéiée de toute solidarité avec les fins accessoires, telles
que l'utiie, le vraie, l'honnete et posée seule dans son indépendance et sa dignité
souveraincs"
Strapre que parlem de la utilitat dins l'art hem de recordar la conferència de
l'Alcover, Humanilzació de i ari, on es declara partidari de l'art utilitari "La preocupació vulgar, diu, que la paraula útil és gairebé sinònima de vulgar i anti-artístic
no resisteix un moment de curiositat reflexiva... El perfum de lo útil per sí sol afalaga íntimament la nostra voluptat, enc que no tinguem ni l'esperança ni el desig
de i'apropiació". Però no hem d'oblidar unafinesa,que l'han sentida més o menys
clarament tots els artistes, i és que la utilitat humana és jeràrquica; que les coses
van servint-se mútuament, i que el cim de la jerarquia, allò que tota activitat, en
defií itiva ha de servir, cal que sigui la intel·ligència contemplativa. Per això l'art,
a manera que s'afina, tot esdevenint més clarament útil, també va esdevenint més
co-Ucmp1atiu. Amaga tot l'esforç perquè no destorbi la contemplació, perquè nt
enteli la bellesa. Ha d'ésser una utilitat sense cap esforç d'adaptació, una obra
acomplida sense cap esforç elaboratiu visible. Es allò que molts han dit: que
l'art consistia en escondir l'art mateix. Joubert aconsellava a Chateaubriand dientli : Celte règle, Irop negligée, et que les savants memes, en titre, d'office, devraient
observer jusqu' a un cerlain point. est celle-ci: "Cache ton savoir". le ne veux pas
qu' on soit un charlatan, et qu' on use en rien d'artifice; mais j a veux qu'on observe
l'arl. "L'art est cacher l'art". Fenclon, parlant de Rafael, deia: "Loin de vouloir
que l'arl saule aux ycux, il ne songe qu' à le cacher." (Letlre à l'Académie.) Manzoni, sobre l'estil de Racine, parla del "secret de ce style enchanteur oú l'art se
cache dans la perfection". I H. de Balzac, en el seu curiós Traité de la vie ilc*
gante també diu: "L'effet le plus essentiel de l'élégance est de cacher les moyems".
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carrer, en tota acció, en tot alló que ha d'haver-hi intel·ligència, i, per
tant, pot haver-hi també contemplació i bellesa T
Per això la millor definició de l'art és la que Sant Tomàs acollia
dient: L'art no és més que una certa ordenació de la raó, per tal que,
valent-se d'uns mitjans determinats, els actes humans arribin al fi
degut" (12).
Es bona per tot artista. Ni s'hi esmenta la bellesa; és humil;
és adequada a qualsevol art profundament bella. Les tendències estetieistes, qui confonen art i bellesa, igualment que les tendències ideològiques que identifiquen l'esperit de l'home amb tot allò que és, que
el volen fer infinit, no són gaire fecundes; lleven profunditat a l'art
i envaneixen l'artista, tot limitant-li el seu món contemplatiu. (13)
Gal saber els límits de l'art humà, del seu poder, per estendre més
enllà els límits de la contemplació, perquè la bellesa s'estén més i més
enllà... Quan l'art s'envaneix, esdevé un luxe inútil, perd tot aire
de sana utilitat; i observem com també esdevé inútil al servei dels
prínceps. Perd aquell aire humanament utilitari. I esdevé un art de
Museu. Els prínceps del Renaixement caigueren, i les obres d'art s'acolliren en col·leccions d'estudi. Però els temples, en canvi, són oberts:
i el present d'aleshores encara hi és ben present. "L'Escola d'Atenes", Sant Pere de Roma, r"Orlando furioso", són les tres grans síntesis del segle" (14). I bé; les estrofes meravelloses de l'Orlando, admi(12) "Sicut dicit Aristoteles in principio Afelaphysicae, hominum genus arte et
rationibus vivit: in quo videtur Philosophus tangere quoddara horninis proprium
quo a caeteris animalibus difíeri. Alia enim animalia quodam naturali instinctu
ad suos actus aguntur; homo autem rationis iudicio in suis actionibus dirigitur.
Et inde est quod ad actus humanos faciliter et ordinate perficiendos diversae artes
de'erviunt. Nihil enim ars esse videtur, quatn certa ordinatio rationis quomodo per
determinata media ad debitumfinemactus humani perveniant." Post Analyt. Lib. I,
cap. I. lect. I. — La bellesa està en la contemplació esencialment, i la beatitud és
contemplativa. "In vita contemplativa, quae consistit in actu rationis, per se essentialíter invenitur pulchritudo: unde et (Cap. VIII, 2) de contemplatione sapientiae
dicitur: "Amator factus sum formae illius". (S'Mm. Thcul. ii-2 q. CLXXX a 2,
ad 3.) Er. canvi, la beatitud no pot consistir en l'art: "quia etiam artis cognitio
practica est, et ita infinemordinatur; et ideo ipsa non est ultimusfinis.Praeterea,
operationum artisfinessunt artificiata, quoe non possunt esse ultimusfinishumanae
vitae quutn magis nos simusfinesomnium artificialium; omnia enim propter hominis usum fiunt. Non polest igitur in operatione artis esse ultima felicitas". (Sum
C.'ntra gmtes". lib. III, cap. XXXVI.) Sobre el concepte tomista de l'art: Maritain. Art et Scolaslique, Librairie de l'Art Catholique. Parfs. 1920.

(13) L'acció de l'esteticisme sobre els sentiments estàfinamentanalitzada en la
novel·la de Théophile Gautier, Mademoiselle de Maup'm. I un anàlisi incisiu de les
embriagueses de l'esperit, tancat en ell mateix, creient-se infinit, es troba en Lts
paradís artificiels de Baudelaire.
(14 De Sanctis. Storia delia letteratura italiana. Vol I. pàg. 333- Ed. Morano,
Nàpols 1923.
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ren la gent de lletres; són unes estrofes de Museu. Però l'Escola d'Atenes i la cúpula de Sant Pere, viuen dins la vida d'aquella Roma eterna
que adoctrina el món. L'art, per entreteniment de prínceps, perd aires
de vida. Cal que estigui al servei de la perfecció humana, de l'ètica, i
aleshores implícitament o bé explícitament, de la religió, lis que la primera cosa, cal que l'artista sigui ben bé home.
"Cal ésser abans d'obrar, operatio seguitur esse; l'acció és segons
la mida de l'ésser, deien els antics; cal ésser alguna cosa per poder
fer alguna cosa, deia Goethe" (15). L a primera cosa, cal que l'artista
sigui ben amplament un home, tingui un gran espai de contemplació,
com el tenien els antics. L'art antic tenia una plenitud contemplativa, d'on li venia aquella visió tan clara i ampla de la vida, aquella
comprensió de la naiura, aquella energia, aquell bon sentit de la proporció i la justesa, aquell equilibri de sentiments, que, segons unes
paraules de Joubert, feia que "mai no es privessin enterament de la
representació de la bellesa física unida a la bellesa moral. Volien que
la diformitat oferís al pensament una imatge invisible de la beutat absent. Keconeixeríeu en les faccions de llurs ancians, el lloc on fou la
jovenesa; i llurs representacions de la mort o la malaltia duien a la
memòria una mena de record de la vida i de la salut perdudes" (16).
Aquella plenitud contemplativa donava a tot intensitat; i només
d'aquesta intensitat pe*, néixer l'equilibri. 1 el cristianisme hereta,
completa i millora l'energia de vida i l'equilibri que els tntics imaginaven com un ideal humà; i torna real allò que en els antics era
contemplatiu. E l món antic era duríssim, no era gaire dolç; d'on
provenia tal vegada el seu gran esforç legislatiu i estètic, per si podia millorar la vida (17). E l Cristianisme és el gran esforç humà
cap al bé—impuls humà i diví—; vol que el bé es difongui, que tothom en participi; que no sigui privatiu de la contemplació de poetes
o de filòsofs. Allò que no era en la vida antiga gaire més que en la
contemplació i en una minoria d'escollits, ara ha d'estendre's a la vida
de tothom, amb totes les imperfeccions de la vida, però amb el glatir de la vida; ja no ho contemplem solament, ho tenim al voltant.
(15)

J. Maritain,

(16)

Peníées. Pigalle et fart antique.

140. Editions de la Revue des Jeunes.
pàg. 253. Ed. Perrm. içao.-París.
(17) Si el Cristianisme hagués vingut abans, els homes 110 haurien arribat,
prcbablement, a la perfecció que assoliren en les lleis, cn les arts belles i en la filosofia, l'na necessitat de millora els empenyia. I arribats a una certa perfecció,
podien compendre més bé com era bella i necessària la religió de Crist. La politica
antiga era duríssima fins sota les roses de l'estil de Plató: vegeu el llibre de Sertiliauges L a politique chrétiène, pàg. 44, ed. Vxtor Lecof fre, 1904. Paris.

Antimoderne,

pàg.
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L'art, en canvi, no hi és sempre com caldria; però la vida és millor.
Ara el món moral no és únicament en la ment d'una selecció, sinó
en aquest pobre qui està content tle la seva pobresa perquè no l'ha
de privar de la riquesa de la beatitud, en aquell humil qui posseirà
el regne del cel, en aquell home pur, qui veurà Déu, en aquell qui
plora i qui serà aconsolat, en aquell qui té fam i set de justícia i un
dia es saciarà, en aquells qui, segons la paraula evangèlica, són "la
sal de la terra"; aquí hi ha l'home ple de vigor, els homes forts, els
homes que valen més que no l'art, i a qui l'art ha de servir, i que
no es doblegarien a un luxe inútil. I l'art humà no tindrà una vida
forta si no està al servei i no és fet per aquells homes qui són verament homes.
VI
L'Església dóna normes per la vida humana, però no dóna normes difícils d'entendre; són tan profundament humanes que ningú
podria tenir l'excusa de no haver-les ben entès (18). Per un filòsof
antic, calia la filosofia per ben viure. I filosofar llargament, podia fer-ho
algú; no ho podia fer tothom (19). L'Església dóna normes per tothom.
Normes simples i breus. I deixa a mans de l'home l'art, el saber, la
política; però ja tot caldrà que estigui amarat d'aquelles normes; elles
omplen la vida, duen tot l'home a la seva perfecció final.
Així tot allò que dugui a la perfecció, no solament cap dins del
cristianisme, sinó que, en certa manera, ja podem dir que és cristià.
L'artista, doncs, quan fa una obra bella, el filòsof qui estudia la veritat, o l'home de ciència, col·laboren a la gran obra cristiana. Per
això l'Església pogué admetre i protegir l'estudi de l'art i la filoso(18) •" Cognitionem veritatis humanae saluli necessariam brevibus ct paucis
üdei articulis comprehcndit Hinc est quod Apostolus ad Rom. 9. dicit: "Verbum
abbreviatum faciet Deus súper terra." Et hoc quidem est Verbumfidei,quod praedicamus Intentionem humanam brevi oratione rectificavit, in qua dum nos oraré
ducit quomodo nostra intentio et spes tenderc debet, ostcndit. Humanam justiam
quae ir iegis observatione consistit, uno praecepto charitatis consumavit: Plenitudo
enim legis est dilectio. Unde Apost i. Corint. 13, infide,sr-e rt c?iaritate, quasi in
quibusdam salutis nostrae compendiosis capitulis totam praesentis vitae perfectionem
consistere docuit, diccns: "Nunc autem manent fides, spes, charitas", S. Tomàs d'A.
Ciimfcndwm Theologiae. 1.' pars., cap. I.

(19) "Ad ea eliam quoe de Deo ratione humana investigaré possunt, necessarium íuit hominem instruí revelatione divina; quia veritas de Deo per ratione investigata, a paucis hominibus et per longum tempus et cum admixtione multorum
errorum proveniret; a cuius tamen veritatis cognitione dependet tota hominis salus,
quae in Deo est." S. Tomàs. d'A. Sum Theol, L" 1.* art 1 c.
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fia antigues. "Un gran benefici és degut a l'Església, escrivia Lleó X I I I ;
ella féu que no es perdés una bona partida dels vells llibres dels poetes, dels oradors i dels historiadors grecs i llatins. I, que en aquells
temps en què les bones lletres eren negligides, o bé emmudien en tota
l'Europa en mig de l'estrèpit de les armes, entre tanta turbulència i
barbàrie, trobaren l'únic refugi en les comunitats de monjos i de presbíters (20). I el mateix Papa Lleó X I I I , en instituir dins Atenes un
seminari, podia escriure als bisbes de Grècia "La Grècia, llum de la
civilitat antiga, i mare de totes les arts, després de tantes caigudes i
canvis de la fortuna, no ha pas envellit dins la memòria i l'admiració
dels homes; ni hi ha ningú tan rústec, que no es commogui amb la
grandesa de sa glòria. E n el nostre ànim, el poble grec no soLs hi deixà
una memòria mesclada d'admiració, sinó una veritable amor, ja antiga. E n l'adolescència aprenguérem a admirar les lletres jòniques i àtiques, i encara més la ciència d'investigar la veritat, en la qual els primers dels vostres filòsofs valgueren tant que no sembla que la ment
humana pugui arribar més lluny amb la sola llum de la natura. L'estima en què tenim aquell saber dels grecs, ho declara la cura insistent
i diligent que posem des d'aquest cim pontifical, per retornar a la filosofia del Doctor angèlic. Perquè si és de bona llei que una gran pari
de la glòria dels savis sigui per aquells que els foren mestres, fem honor al vostre Aristòtil, fent-lo a Sant Tomàs d'Aquino, el més gran
dels seus deixebles" (21).
(20) "Simililer hoc súmmum benefitium Ecclcsiae «lebetur, quod libros veteres
poetaruni. oralorum, historicorum latinos graecosque magnam parlem ab interitu
yindicavit. Et, quod nemo unus ignorat, quibus temporibus bonae litterac vel per
incultum et ncgligentiam jaceient, vel inter armorum strepilus Europa tota conticescennt. in communibus monachorum ac prcsbyterorum domiciliis unum nactae
sunt rx tanta turba barbariaque perfugium." Litterac ad Cardinalem Vicarium
Parocchi, de studiis littcrarum provehendis.
(21) "Urbanitalis veteris Graccia lumen atque omnium m.-iW artinm, post
tot rerum casus ac tanfas varietates fortunae, nihil tamen consenuit in memòria
a;que admiratione hotninum; immo potius nemo adeo agrcstis est, quin ejus magnitudine gloriaquc cogitanda tnoveatur Nobis profecto grais generis insidet in animo
non memòria solum cum admirationc conjuncta, set plane caritas caque vctus.
Mirari amb adolescentia assuevimus ionias atticasque litteras, maximeque illam
veri :iivpstigaiidi scienliam, in qua valuerunt principcs philosophorum vcstrorum
usqiic adcc. ut mens humana longitis progredi solo naturae lumine nequaquam
potiusse vidcatur. Ista quanti sil apud. Nos sapientia graccorum, satis declarat cura
diUgcm ct multiplex, quam in restitucnda cclcbrandaque Doctoris angclici philosophi'i ex hoc Pon;ificatus fastigio posuimus. Nam si de glòria sapicnlum virorum
niagnam partem, ncc snnc injuria, capiunt ii. quòrum secuti disciplinam magisteriumquc sint in adipiscenda sapientia certe honorem Aristotelí vestro indicabimur
BuMsw hop ipso. quod honore afferimus hea'um Thnmam Aquinatem. e discipulis
ma:tnis(|uc sectatoribus Aristotclis facile praesfanMssimum." Epístola ad Episcopos
m Craecia de Seminario Cathnlicorum Alhenis inslilu.rdo.
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Així dins l'Església hi caben la simplicitat més pura, fins al primitivisme, i l'estudi complex i erudit ; la glòria de Jacopone da Todi,
els idil·lis d'En Verdaguer i també les tercines del Dant Alighieri.
Aquella simplicitat de principis i d'esperit podia fer creure a algú
que l'Església pura, la primitiva, era ben diferent d'aquella ja enriquida d'art i de filosofia. I així algú podria prendre com l'actitud
més cristiana, una actitud de recel contra el saber, contra l'art i la
filosofia. Com deia Jacopone:
Scienza è cosa assai divina,
dove il bon oro si affina:
ma molti a messo in ruina
sofistica teologia.
Or odi che m'ho pensato:
d'esser matto reputato,
ignorante e smemorato
e om' pien di bizzarria.
Lasso a voi le gentil arte
che Aristotil scrisse in carte
e le platoniche carte,
che le piú son eresia.
Puro e semplice intelletto
ne va suso tufto schieto,
saglie al divinal cospetto
senza lor filosofia.
Lasso le scriture antiche,
che già m'eran tanto amiche,
e di Tullio le rubriche
che mi fean tal melodia.
Lasso suoni e cansonette,
vaghe donne e giovinctte,
arti lor. mortal saette
e le lor sofistaria.
Quina poesia en aquest desig de simplicitat! Es profundament
humà:
puro e semplice intelletto
ne va suso tutto schietto.
Es un desig que neix de la mateixa natura de l'intel·lecte; és el
desig que tot hi estigui amb la major coordinació, amb la major claredat. Pocs principis, i claríssims i fecunds, és a dir, que ho il·luminin tot. Un desig que també el sentia l'antigor; però només l'Es-
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glésia l'ha acomplit difonent les veritats més simples i també més
profundes, a tots els homes, fins a les ànimes més humils.
Es ben humà que aquell desig de simplicitat, sentit amb vehemència, dugui la temor de perdre la simplicitat amb una ciència vana,
complexa i sofistica:
ma molti a messo in ruina
sofistica teologia.
Però vora la poesia de Jacopone sempre hi haurà la poesia del
Dant, amarada de teologia i de filosofia.
I encara, aquell desig de simplicitat, quan es mescla amb massa
de temor, no és gaire propi d'aquella Roma qui no ha de témer la
pèrdua de la veritat, i sap destriar el bé i el mal, i té el saber com
una arma i no com un perill (22).

VII
Alguns voldrien limitar la poesia catòlica als temes religiosos d'ordre sobrenatural i extraterrè. De Sanctis, per exemple, en la seva
crítica de la Divina Comèdia, ve a dir que en l'Infern dantesc hi àa
l'home, hi ha l'artista, perquè s'hi troba Dant Alighieri. E n el Purgatori hi ha un dolcíssim desig del més enllà, un desig situat en una
natura plena de suavitat i d'harmonia. Millor que no l'home hi ha
una memòria de l'home. E n el Paradís hi ha la llum; tota forma en
desapareix; l'art esdevé quasi impossible. E l poeta ha de fer mira(22) Aquesta amor a la veritat, vingui don vingui, i saber-la ben distingir de
l'error en un complex doctrinal és una cosa dificil. Cal per això una gran calma
d'esperit i una llarga reflexió. I aquell és l'esperit de Roma. L'Església pot fer-ho
perquè ja la guia la veritat, que ella posseeix; i els homes poden fer-ho si l'Església els guia. Roma a vegades s'oposa a alguna doctrina o prejudici del segle;
•fc·lMK· "l'oposisione delia Chiesa, diu Manzoni (Osservasiont svlla morale
catòlica, parte 2.' II) non nasce dal noti aver essa prevudute certe massime, t
dalVcssere essa Iroppo semplice o poco filosòfica per adottarle. ma che ad ognuno
di qmyrti principi ch'essa condanna. contrapone sempre un principio piú alto. piú
Per fel to. piú eroico, piú universale, piú liberale." Però de vegades alguns apolo-

gistes catòlics no tenen aquell esperit de distinció; Manzoni lamenta que molt
sovint condemnin un complex de doctrines sense un anàlisi previ que en destriï el
bé acceptable. "C'i scrittori francese del secolo scorso, che si chiamano Filosofi,

scrissero cose irreligiose, superficiale e false, e cose ulile vere e nuovr. Alcune
id'e di yoltaire{. sulF'amministrasione, alcuni principi di alta pnlitica di Montesnvieu.
alrtini metodi d'educasinne, e sopratulto alcune censure delle massime correnli
sull' iducazione in Rousseau, sono di tale evidenza cho hanno triomfate di ogni
opposisione e bisngna render /oro justisia on ma quesla justisia sarebbe stato bella
gur fosse stata lorn resa immediatamente. e da quelli que confutavano il falso de

loro .•critti." Op. cít. parte 2.' III.
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eles. I aqueix és el regne de Crist, aqueixa és la poesia que podria tenir
l'Església catòlica. L'Infern dantesc li és extern; el Purgatori, gairebé. De Sanctis amb una petita i tal vegada inconscient doblesa de
sectari, guarda per l'Església un art impossible, la situa amablement
a l'altre món, i ve a dir indirectament que en aquest hi sobra.
Llevar del Catolicisme l'aire d'humanitat, limitar-li la poesia a
temes sobrehumans, treure-li tot sentit de la natura, esvair-l'hi com
un encens: això seria desconèixer el Catolicisme si no fos desconèixer la poesia.
Ni s'han de tenir com a característics del Catolicisme alguns sentiments que fora d'ell no os troben sinó escassament. Per exemple: la
gran amplitud dada al perdó; una confiança sense límits, obligatòria,
en la infinita bondat divina. E l món antic era més ombrívol, més
trist, més cavilós davant del mal i de la mort. L'Església esvaí aquella
tristesa i abocà la dolçor allí on ombrejava la desesperança. I el perdó
va vora vora la misèria humana. On més misèria més perdó. Aleshores alguns prenen com a típicament catòlica la poesia de la feblesa
humana que es plany amargament. J a és Verlaine des del fons de la
presó. Ja és el seu mestre Villon al peu de la forca. E n aquella BaUc.de que féu Villon per ell i sos companyons esperant ésser penjat
amb ells", hi ha una força patètica extraordinària: representa la feblesa humana extrema mesclada de frases colpidores de perdo, de germanor, de pietat.
Frères humains, qui après nous vivez,
n'ayez les cceurs centre nous endurcis,
car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plutost de vous merciz.
Quina cordialitat en les primeres paraules, tan vives: Frères humains. Germans, ve a dir, no ens desdenyeu mai perquè morírem a
mans de la justícia. No tothom té bon seny; no en tinguérem; intercediu envers el Fill de la Verge Maria:
Intercedez, doneques, le cceur rassis,
envers le Filz de la Vierge Marie,
que sa grace ne soit pour nous tarie.
nous preservant de l'infernale fouldre.
La pluja ens banyarà els cossos suspesos, el sol els assecarà i ennegrirà, el vent els agitarà d'ací d'allà, els ocells els deixaran picats
"rom un didal de cosir"; no sigueu de la nostra confraria:
ne soyez donc de nostre confrairie,
mais priez Dieu que tous nous veuille absouldre.
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Aquesta mena de poesia que seria la poesia de la misiria humiïna
si no fus ungida de perdó, aquesta poesia qui canta aquells instants en
què l'ànima caiguda recorda, estranyada, les grans promeses de la bondat de Déu, aquells instants que també cantà Verlaine, és cristiana,
era desconeguda del món antic.
Tendez-moi votre main, que je puisse lever
cette chair accroupic et cot esprit malade.
L'ànima s'estranya del mateix perdó, tan fàcil, donat en gràcia
solament de eonfisasar la veritat del propi no-res, i arrenca el plorAh! Seigneur, qu'ai-je? Hélas, me voici tout en larmes
d'une joie extraordinaire; votre voix
me fait comme du bien et du mal à la fois,
et le mal et le bien, tout a les mèmes charmes.
O amb paraules, si voleu, de Ramon Llull:
Ah, com és douça la dolor
que sostenon li pecador,
quan serveipen contrició
e de pecats queren perdó! (*)
Són sentiments únicament cristians, però no donen els límits dels
sentiments cristians. També són cristians els sentiments clars, plens de
vida humana tranquil·la, fins vora el mateix morir, d'aquella Pentecoste de Manzoni, quan el poeta demana que l'Esperit s'infongui a
tothom:
Spira de' nostri bamboli
nell' ineífabil riso:
spargi la casta porpora
allc donzelle in viso:
manda alle ascose vergini
le pure joie ascose;
consacra delle esposc
il verecondo amor.
Tempra di baldi giovani
il confidente ingegno;
reggi il viril proposito
ad infallibil segno;
adorna le canizie
di liete voglie sante;
brilla nel guardo errante
di chi sperando muor.
(•)

Poesies

"Els Nostres Gà^sics". Barcelona, 1925.
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Aquesta poesia no és torbadorament emotiva; és serena; té tot
el domini de l'art, té aquell lucidus ordo que volia Horaci. L'Església, a més de l'efusió demana humilitat d'inteUigència, la sotmissió del pensament, i per tant un cert domini del pensament. Es no
conèixer bé l'Església, conferir-li un ideal emotiu, un ensomni, sublim, si voleu, però deixant a part d'ella la raó, la veritat, els pensaments. La religió catòlica és la veritat. I la poesia, perquè té la seva
mena de veritat també pot servir l'Església. I no sols la poesia de
tema religiós, sinó qualsevol, nova o antiga que sigui. Encara que contingui errors doctrinals com la idolatria per exemple. Com observa
Joubert (23) hi ha errors que no són gaire funestos. Es que hi ha
coses que, tot i contenint errors, també duen tanta bondat o tanta
bellesa, que l'error marcit pel temps hi és un accident. No tenen una
veritat de doctrina, diríem; però tenen una veritat poètica.

VIII
Si l'Església acull tota mena de poesia, si un poeta catòlic no està
constret a prendre temes religiosos, això no és perquè la religió catòlica no tingui les possibilitats poètiques que tenia el paganisme. Si
no ho mostraven tantes coses ho mostraria el Dant amb la seva Divina
Commedia. E l l seguia el camí que hauria hagut de seguir el Renaixement : ell fou coneixedor i seguidor dels antios, artista suprem de la paraula, del vers, i esperit amb una visió poderosa i clara, que res no
la pogué enterbolir, ni l'infortuni familiar i patriòtic, ni l'exili ni les
humiliacions, havent de provar
si come sa di sale
lo pane altrui. e com' è duro calle
lo scendere e il salir per l'altrui seale. (24)
La poesia del Dant se separa, com observa bé De Sanctis, d'aquella
que vingué amb el Renaixement italià, justament perquè la del Dant
és més humana. E l Petrarca, el Polizià, i l'Ariost, en mig d'una Itàlia desfeta i envilida, es recloïen en llur món d'ensomni, i es desentenien de la vida real de llurs contemporanis. La poesia del Petrarca és
tota vagorosa, expressiva de l'estat d'esperit d'una jovenesa a la qual
tot li sembla possible, però que encara no ha fet res; tot ho pot es(jg) Correspnndance. Lletra a M. Molé de
(24) Paradís, c. XVII.

30
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collir, però encara està indecisa, i s'embeu d'aquesta indecisió deliciosa, s'embeu mòrbidament d'aquelles possibilitats indefinides; tot
el món és seu perquè encara no en té res; només té la jovenesa, el
cant. l'impuls, la il·lusió, l'ensomni. Ben fàcilment aquest estat d'esperit, pot canviar, pot venir el desencís, i esdevenir planyívol:
Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva il core
in su '1 mio primo givenile errorc,
quando era in parte altr'uom da quel ch'io sono;
del vario stile, in ch'io piango e ragiono
fra le vane speranze c il van dolore,
ove sia che per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nou dic perdono.
Però aquest plany està tot ple d'aquell ideal idíl·lic qui trobà en les
melodies del Tassó el seu poeta. La poesia del Petrarca representa
aquells moments de jovenesa en què tot és encís, aquells moments en
què tot just sentim la veu misteriosa de les coses, i ens adonem de la
bellesa, segons el dir d'En Maragall:
veig l'esperit que a dintre els nia
i com treballa en cada u.
Els veig, la cara somniosa
del son terrè, que es van alçant;
sento la veu misteriosa
que els va cridant, que els va cridant.
De tant en tant paren l'orella:
no saben que és, miren entorn;
veuen la terra que es tan bella
i mig rient baixen cl front.
però la duresa de la vida s'imposa; pot venir el desencís;
mes han de fer ben tost per viure:
el dia és curt, la feina és gran...
I van perdent aquell mig riure,
els uns del tot, altres no tant.
Davant de la vida, la poesia del Renaixement, per no perdre el
somriure, es retragué al seu món de fantasia, de dolça superficialitat,
de vaguedat. E n el Petrarca els epítets abunden per exprimir un ensomm amb els sentiments indefinits que li suscita, alguna cosa que
no es pot dir precisament, que només es podria suggerir:
Quel vago, dolce, caro, honesto sguardo.
Davant de la vida, la poesia del Petrarca diríeu que es retreu;
no en vol saber res; es retreu dins un món d'ensomni sentimental
d'on a pene« ix a fora. L a poesia de l'Orlando es posa en un món de
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clares fantasies, neta, transparent; un món fantàstic ple de rialles, d'alegria, ple d'ironies, de jocs imaginatius; és el món de l'art quan es
dóna a la pròpia embriaguesa i es desentén de la dolor de la vida, de
la dificultat de l'ideal (25). E l món del Polizià és un món de melodies
i finors, d'art, d'esvaïdes mitologies, de dolces fàbules, de llegoteries cortisanes, de planys d'amor, tranquils, serens, amb el consell de
sempre: no perdeu aquest temps de jovenesa, cenyiu-vos les temples
de roses, després l'amor s'esvanirà i us en doldreu.—Es una invitació
al plaer, però tot afinat per la contemplació; la força estètica hi és
ben vistent; però és una visió parcial de la vida, d'uns instants; és
el cantor d'una sola hora, tan fugitiva, tan breu que després ens
sembla que aquella poesia no s'adiu gaire amb la vida tal com és,
que la vida, tanmateix és una cosa més seriosa, més heroica i dura.
La vida ens semblarà que és com l'exprimia el Dant Alighieri
amb tanta diversitat de sentiments i profunditat de comprensió. Davant de la vida, la poesia en uns homes es retreu, s'isola; en altres
desapareix del tot o gairebé:
i van perdent aquell mig riure,
els uns del tot, altres no tant.
N'hi ha qui de seguida que veuen la vida amb ses dureses i
deures, implacable, ja no hi troben cap ideal contemplatiu; en
arribar a la "ciència del patir", tota poesia se'ls esvaneix i fan la
trista divisió: una cosa era la poesia, la irrealitat, i altra cosa és la
vida dura, sense bellesa, fadigosa i freda. Però el Dant és el poeta
de la vida amb totes ses dureses, i no perd gens aquell mig riure,
res no li minva l'ideal, sembla que cada dolor nova li acabi d'envigo-

(25) Dc Sanctis defineix l'Ariost així: "Mon è credente e non è scettico: i

húiifftrtnlt. U inondo IM mezzo a cui si forma, deslituilo tli oqni tiarte nobile

gentilc, tenza religione, sense pàtria, senza moralità. non ha per lui che un interesse
moltó mediocre. Buona past;' d'uomo. con islinti gentili e liberi, servo non fremcitte
e ribelle ma paziente s stizzoso. adempie nella vita la parte assegnatagli dalla sua
misèria con fedeltà, con intelligenza, ma senza entusiasmo e senza partecipazione
interiorc. Lo chiamavano distrato. Na la vita era per lui una distrazione,
un accessorio; e la sua occnpazione era l'arte. Andate a vederc quest'uomo mezzano
e borghest come quasi tutt'i letterati de qael tempo, nella sua bontà e tranquilliti
fàcilment stizzoso.e che non sa conquistaré la libertà e non sa patiré la servitú, «
tutto rimpicinito e ritirato Ira le sue contrarietà e le sue miserie si fa spesso dar
la baia per le sue distrazione e k sue collcre; andate a vedere questo uomo quando
fantàstica e componc. II suo sguardo s'illumina, la sua faccia è ispirata, si sente
un iddio. Là, su quella fronte, vive ciò che è ancora vivo in Itàlia: l'artista." Sloria
delia Lrll. Italiana, pàg. 16 vol. II. Ed. Morano. Napoli 1913.
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rir. Amb ell sentim la soletat trista en caure el dia, qnan l'home resta sol amb la seva lluita inconeguda de tothom:
Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno
toglieva gli animai che sono in terra,
dalle fatiche loro; ed io sol uno
m'apparecchiava a sostener la guerra
sí del cammino e sí delia pietate,
che ritrarrà la mente chhe non erra (26).
I també sentia la tendresa dels capvespres més serens:
*

Era già l'hora che volge il disio
ai naviganti, e intenerisce il core,
lo dí c'han dclto ai dolci amici addio;
e che lo novo peregrin d'amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more (27).

E l l tindrà per Florència les seves invectives, però també la recordarà amb el so de ses campanes, cenyida dels murs antics:
Fiorenza dentro dalla cerchia antica,
ond'ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sòbria e pudica (28).
Ell expressarà el desdeny suprem:
misericòrdia e giustizia li sdegna (29).
0 la ironia més amarga:
. e cortesia fu lui ésser villano (30).
E l l és igualment qui tindrà les paraules més suaus de l'amistat
quan troba Casella, les paraules més entusiàstiques d'admiració quan
sap que veu Virgili.
EU mateix, qui expressava la inquietud de Francesca, l'orgull
de Parinata, la vanitat inflada del Capaneo, expressa la tranquil·litat gairebé impassible, olímpica, dels poetes antics en les nrades ver-

(26)

Ir.femo. II.

(27) Purgatorw. VIII.
(28)

Paradiso, XV.

(29)

I n f c m o , III.

(30) Infcmo. XXXIII.
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doses dels llimbs, entre la gran gent de l'antigor; tot hi és noblesa
i serenitat:
semblanza avevan ne trista ne lieta
parlavan rado, con voci soavi (31).
I és el mateix poeta qui descrivia la natura deformada, esgarrifosa, d'aquella selva dels homicides, sense camins, transida de planys
estranys:
lo sentia d'ogni parte tragger guai,
e nen vedea persona che il facesse;
per ch'io tutto stnarrito m'arrestai (32).
I el mateix poeta cantarà el cel blau del matí, vagarà per les selves ombrí voles i odoroses del Paradís terrenal, i reconeixerà la mar
llunyana, des del peu de la muntanya del Purgatori:
di lontano
conobbi il tremolar delia marina (33).
E l Dant en tot veu matèria per la contemplació; i tó un ideal
d'una resistència meravellosa. Després del Dant, romprà l'enervament del Renaixement italià el Macchiavelli, qui pensa, com el Dant,
amb la realitat que el volta, qui no es distreu ni somnia, però qui
ja no té un ideal de més enllà, i accepta les crueltats més cíniques
de la immoralitat política. L a vida li desfeu l'ideal. Dant tingué més
resistència; tenia un ideal que amb la contrarietat encara s'afinava.
Un ideal que li donà l'Església. I en la seva obra uní bé l'art antic i
el seu món religiós. Percebé les harmonies que entre ambdós podia
haver-hi. I els refongué en el seu poema.
IX
EI Dant ens duu ben lluny d'aquells que limitarien la poesia catòlica a
les fantasies V.IIK •
de vagues respiandors celestials.
Un altre gran poeta catòlic, riquíssim d'emocions, equilibradíssiïn, vigorós, i també deixeble dels antics és Frederic Mistral. La seva
Mirèio, tan mal vista per E n Milà i Fontanals, el seu Pouèmo dòu
(31) Inferno, IV.
(32) Inferno, XIII.
(33)

Purgatorio. I.
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Rose, i Calendau i Nerto, són una confluència de l'amor a la terra
i l'amor a un ideal de més enllà. Mirèio a la vegada és una flor i un
fruit, un llibre de maturitat i jovenesa. E l Pouèmo dòu Bote és un llibre ple de vigor i també de melangia. I tots dos tenen aquella gràcia
de l'art antic; el bé i la beutat hi campegen; fins en el mal el poeta hi
transparenta el bé que no hi és; en la vellesa representa la joventut
passada. Té el bon sentit de les proporcions; l'harmonia és collida amb
gran talent poètic i amb una mà d'artista. "No fa garie temps, jo anava
a Provença, diu Pere Duhem (34) a veure un meu veí venerable. L a
seva conversa era per a mi un plaer. Amb una llengua harmoniosa,
esmaltada d'imatges justes i sòbries, em parlava de les coses i dc
la gent del país. Els jutjava sempre amb la major benvolença, però
també amb la penetració més fina. Durant sa vida havia concebut
projectes importants; no somnis vagues, sinó plans examinats madurament, l'execució dels quals l'havia acomplida amb tanta d'habilitat com de perseverància... Dc ben jove ja s'era donat a la poesia. I
els seus primers versos havien arrencat aqueix crit a Lamartine:
"Us contaré avui una bona nova: ens ha nascut un gran poeta èpic."
Car el meu veí, tan assenyat i amb tanta de finor, era el cantor de
Mireia, i d'Esterella, de Nerta i d'Anglora; era el felibre, la veu del
qual, del Canigó al Ventur, feia vibrar tots els ecos de les parles
d'oc: era Frederic Mistral.
D'ençà del dia que conegui Frederic Mistral, he comprés les paraules d'Horaci:
Scribendi recte sapere est et principium et fons"
Aquest profund equilibri provenia al poeta de la seva moral tan
vigorosa, i d'aquell seu sentit cristià mai desmentit. E l tenia en la
vida, en les obres, i fins en la conversa. E l mateix sentit cristià que
Roma acollia del Renaixement quan acollia l'art de Miquel Àngel i de
Rafael.
Els antics donaren la filosofia; l'edat mitjana mantingué i augmentà la metafísica. Sempre que oblidarem la metafísica de Sant Tomàs oblidarem la vera metafísica. L'edat antiga donà l'art, i sempre
que ens allunyarem de l'art dels antics ens allunyarem de l'ideal
artístic més humà, per perfecte, més avinent amb el Catolicisme. Roma
acollia vora els teòlegs de La disputa del Sacrament els filòsofs de

(M)

L a Science AUemande,

pàg.

07.

Ed. A. Hermann et Fils. Paris.

1915.
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L'Escola d'Atenes, i E l Parnàs amb Apol·ló, les Muses i els poetes.
Es que la veritat romana té prou vigoria per poder ben discernir la
bellesa de la lletjor, per saber acollir tot el que hi ha de bell en l'obra
dels artistes, dels més antics als d'avui, per saber aidar els homes
en tota empresa de perfecció, tant de moral, com de bellesa.
JOSEP MARIA C A P D E V I L A

LEÓN B L O Y
Un gran escriptor poc conegut

«Le fond deraapensée est que dans ce monde
en chute toute joie éclate dans l'ordre naturel et
toute douleur dans l'ordre divín».
León Bloy

L

passat, M. Josep Bollery trameté a les seves coneixences la
següent fulla:

'ESTIU

"León Bloy és un dels més grans noms de la literautra francesa.
Els que coneixen la seva obra ho saben. Però la conspiració del silenci
dura encara, i més molesta que mai. Quan Bloy vivia, era voluntàriament que no es parlava d'ell; hom, però, sabia a què atenir-se respecte
de la seva valor; avui es calla perquè no se'l comprèn i es resta insensible fins al seu art, superior entre els més grans. Així, no cal pas esperar que li faci justícia la gran crítica, ni que en els manuals d'història
literària se li doni el lloc que ell es mereix: el primer lloc.
Però ja som alguns els que sabem el que val León Bloy i el que
val la seva obra. I nosaltres havem decidit fer la seva història fora de
la gran premsa, al marge dels manuals i sense l'ajut dels proveïdors
ordinaris d'aquesta prostituta que volen anomenar glòria literària.
Per això alguns amics i admiradors de León Bloy han concebut
el projecte de fundar una revista que li serà únicament consagrada:
Les Cahiers León Bloy. Aquesta revista publicarà treballs inèdits, retrats, autògrafs, dibuixos, miniatures del gran escriptor. Donarà compte dels articles coneguts i dels llibres que li seran consagrats; posarà
al seu lloc les errors i les insinuacions malvolents que es publiquen dc
vegades parlant d'ell; s'esforçarà, finalment, a recollir tot cl que pugui
donar llum sobre tal o tal altra part de la seva obra.
Les Cahiers León Bloy sortiran sis vegades l'any, en fascicles de
24 pàgines, cada dos mesos.
E l preu de subscripció s'ha fixat a 15 francs.
Admiradors de León Bloy, per ajudar-nos a tal obra de reparació
i de justícia, subscriviu-vos i porteu-nos subscriptors!"
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Hem rebut ja, amb una joia immensa, els cinc primers quaderns, que
responen al projecte de Boliery ben sincerament, en els quals—protegits d'una coberta vermella de sang borbatejant, que recorda el tílol
de dos llibres de Bloy: Le sang du pauvre i Smur de sanj, per no dir
la sang fecunda que enardeix tota la seva producció—es recullen treballs de l'escriptor i sobre l'escriptor tan gran com injustament desconegut. I és per això, per aquesta general desconeixença, que nosaltres voldríem cridar l'atenció del públic català sobre aquest formidable artista que esguardava "rarament més avall del cap i mai més
avall del cor".

Fill d'un pare descregut i d'una mare devota, León Bloy nasqué
a Périgueux l'onze de juliol de 1846. Da sa mare rebé un amor immens a la Mare de Déu, a la qual, segons conta en una de les lletres
a la seva promesa, fou ja consagrat abans de sa naixença. Res, en
canvi, no sembla haver rebut del caràcter del seu pare, qu-; desitjava
fer de l'indòmit nen que era León, un home de sa casa, amable i ordenat.
Es conta que quan era petit se n'anava pels recons i es posava
a plorar. "La mare—explica ell mateix—em parlava sovint de les llàgrimes, inexplicables per a ella, del bordegasset trist que vaig ésser,
el qual veien plorar silenciosament pels recons ombrívols, i que mai
no va voler jugar amb els nens de la seva edat." No pogué Bloy sotmetre's per molt de temps a la vida de col·legi; era inapte per a una
disciplina en comú, i a vint anys marxà cap a París entrant a l'obrador d'un arquitecte que construïa l'estació d'Austerlitz. D'aquí
passà a casa d'un pintor que es deia Pils, i després a casa d'un advocat. Paul Bourget es dol encara que Bloy no hagués seguit fent de
passant d'advocat en lloc de dedicar-se a escriure, com responent als
durs atacs que a l'autor de Le Disciple havia dirigit l'autor de La
Femnie pauvre. amb una desconeixença real o figurada dels dens i
alhora clar contingut dels trenta quatre llibres d'aquest escriptor
darrer.
La lectura d'una obra de Barbey d'Aurevilly fou el que animà
León Bloy també a escriure. Barbey d'Aurevilly va ésser un gran
amic i un gran encoratjador de León Bloy, i és una forta injustícia
que ara els diariets de París, parlant de les relacions que hi va a haver
entre aquests dos artistes, només s'hagin entretingut a retreure una
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carta en la qual Barbey d'Aurevilly blasmava del catolicisme, segons
ell, "pedant" del seu amic.
A més a més de Barbey d'Aurevilly, Bloy contragué una amistat
sincera amb Ernest Ilello i amb Paul Féval. Escriví en una revista
que se'n deia Le Chat Noir publicada pel càbaretier Rodolphe Salis,
i més tard va reunir molts dels treballs de Le Chat Noir en un llibre
titulat Propos d'un entrepreneur de démolitions, que aparegué l'any
1884. D'aquest mateix any és una altra obra seva: Le Btoelateur du
Olohe, parlant de Cristòfol Colomb i de la seva beatificauó futura,
obra inspirada pel comte Roselly de Lorgues i precedida d'un escrit
de Barbey d'Aurevilly.
L'any 1885 comença de publicar una revista: Le Pal, que solament arriba al número 4. L'any següent és el de la publicació de Le
Déséspère, relat de la primera part i la més terrible de la seva vida,
segons l'autor esciví posteriorment, ens sembla en una dedicatòria
d'aquest llibre. Fa de mal dir, però, quina part de la seva vida fou
la més abundant en penes. "La meva existència—deia—és un camp
trist on sempre plou." Mes ell, entremig de les penes, tenia—com ja
veurem amb abundoses transcripcions dels seus llibres—una fe immensa, ardorosa, vehement i clarivident. Aquesta fe seva no era, com
és natural, una fé abstracta en quelcom imprecís, sinó una íe absoluta
en Déu, l'únic que enmig de totes les tripulacions, tothora l'animava." "Jo sé—deia—que vivim de la mà de Déu únicament, i que
no hem de témer res." I a cada moment, entremig de les afliccions
més espantoses, repetia una de les dues fecundes conclusions de la seva
novel·la L a Fcmtne pauvre: "Tot el que ens ve és adorable". E n la seva
misèria no s'abstenia de dir: "Si no tinc diners, és que sé del cert que
els diners ara no em convenen, que el tenir-los ara em seria perjudicial... Tot cl que ens ve és adorable, perfectament adorable i — afegia—estic recremat de llàgrimes..."
Oh, el concepte del dolor i de les llàgrimes de León Bloy, quina
cosa més intensa, més consoladora i més transcendent! Jo no sé com
es pot estar distret en les professions intel·lectuals fins ignorar aques
tes pàgines prodigioses titulades " E l Dolor" que treient-ies d'un llibre seu antic—fins aleshores inèdit—l'autor va dur al públic en
Dans les Ténèbres. Jo no puc estar-me—tren- ant aquesta curta biografia sobre l'inflamant escriptor—de reproduir-les, ara ja, completes:
"En aquest segle tan estúpidament sensual, si hi ha una cosa que
s'assembla quasi a una violenta passió és el fàstig pel dolor, fàstig tan
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profund que arriba a realitzar una mena d'identitat amb l'ésser mateix
de l'home.
Aquesta vella terra que en altre temps es cobria de creus per
tot on passaven homes i que germinava, com diu Isaies, e! signe de
la nostra redempció, és destroçada i devastada per obligar-la a donar
la felicitat a la raça humana, a aquesta ingrata progenitura del dolor
que no vol sofrir més.
Si existeix alguna cosa d'universalment inflexible, és aquesta llei
del sofriment que tot home porta en si, juxtaposada a la consciència
mateix del seu ésser, que presideix el desenrotllament do la seva lliure
personalitat i que governa tan despòlicament el seu cor i la seva raó,
que el món antic esporuguit, prenent-la per un déu orb d'enti-e els seus
déus, l'havia adorat amb el nom terrible de destí.
La simple veritat catòlica és que cal absolutament sofrir per a
ésser salvat i aquest darrer mot implica una necessitat tal que tota
la lògica humana, posada al servei de la metafísica més transcendental,
no sabria donar-ne idea.
Per haver compromès l'home el seu destí etern amb això que anomenem pecat. Déu vol que entri en l'ordre de la Redempció. Déu ho
vol infinitament. Aleshores s'inicia una lluita terrible ent·.·e el cor de
l'home que vol fugir per la seva llibertat i el cor de Déu que ea vol fer
amo del cor de l'home per la seva puixança. Hom creu molt fàcilment
que Déu no té necessitat de tota la seva força per domtar els homes.
Aquesta creença testimonieja una ignorància singular i profunda del
que és Déu respecte a ell. L a llibertat, aquest do prodigiós, incomprensible, inqualificable, pel qual som capaços de vèncer el Pare, el Fill i
l'Esperit Sant, de matar el Verb encarnat, d'apunyalar set vegades
la Immaculada Concepció, d'agitar amb una sola paraula tots els esperits creats en els cels i en els inferns, de retenir la Voluntat, la Justícia,
la Misericòrdia, la Pietat de Déu damunt els seus llavis i d'impedir-los
de fer-ne descendir sobre la seva creació; aquesta inefable llibertat no
és res més que això: el respecte que Déu té per nosaltres.
Que hom provi una mica de representar-se això: el respecte de Déu!
Aquest respecte arriba a tal punt, que mai, d'ençà de la llei de gràcia.
Ell no ha parlat als homes amb una autoritat absoluta, sinó, al contrari, amb la timidesa, la dolçor i fins diria amb l'obsequiositat d'un indigent sol·licitant que cap rebuf no seria capaç d'exasperar. Per un decret
molt misteriós i molt inconcebible de la seva voluntat eternal, Déu
sembla haver-se condemnat fins a la fi dels temps a no exercir sobre
els homes cap dret immediat d'amo a criat, i de rei a vasall. Si ens
vol tenir, cal que ens sedueixi, car si la seva Majestat no ens plau,
podem fer-la fugir de davant nostre, fer-la bufetejar, assotar i crucificar amb els aplaudiments de la púrria més vil. Ell no s defensarà
per la seva puixança, sinó únicament per la seva paciència i la seva
bellesa, i aquest és el terrible combat de què fa poc parlava.
Entre l'home revestit involuntàriament de la seva llibertat i
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Déu voluntàriament despullat de la-seva puixança, l'antagonisme és
normal, l'atac i la resistència s'equilibren raonablement, i aquest combat constant de la naturalesa humana contra Déu és la font abundosa
de l'inexhaurible dolor.
E l Dolor! Vet aquí la gran paraula! Vet aquí la solució de tota
vida humana damunt la terra! E l trampolí de totes les superioritats,
el cedaç de tots els mèrits, l'infalible criteri de totes les belleses morals!
No es vol absolutament comprendre que el dolor és necessari. Els qui
diuen que el dolor és útil, no hi entenen res. L a utilitat suposa sempre
alguna cosa d'adjectiu i de contingent, i el dolor és necessari. E l l és
la columna vertebral, la mateixa essència de la vida moral. L'amor es
reconeix per aquest signe, i, quan aquest signe li manca, l'amor no
és més que la prostitució de la força o de la bellesa. Jo dic que algú
m'estima quan aquest algú accepta de patir per mi o per a mi. Altrament, aquest algú que pretén d'estimar-me no és res més que un usurer
sentimental que vol instal·lar el seu vil negoci en el meu cor. Una àninni
valenta i generosa cerca el dolor amb abrandament, amb ('cliri. Quan
una espina la fereix, es recolza damunt d'aquesta espina per a no
perdre res de la voluptat d'amor que ella li pot donar, punyint-la més
profundament. Nostre Salvador Jesús ha sofert talment per nosaltres,
que deu haver calgut segurament que es fes una avinença nitre el seu
pare i E l l per tal que la simple menció d'aquest fet no fos una blasfèmia que deixés tot el món fet pols.
I bé! Nosaltres som, què! Senyor Déu nostre! els membres de Jesucrist! L a nostra misèria inenarrable és de prendre sense parar com a
símbols inanimats les enunciacions més clares i més vivents dfl l'Escriptura. Creiem, però, no pas substancialment. Ah, les paraules de l'Esperit Sant haurien d'entrar i lliscar dintre les nostres ànimes com cl
plom fo» en la goia d'un parricida o d'un blasfem. Nosaltres no com
prenem que som els membres de l'Home de Dolors, de l'Home que no
és Joia, Amor, Veritat, Bellesa, Llum i Vida supremes sinó perquè Eli
àa l'Amant eternament foll del dolor suprem, el pelegrí de l'últim
suplici, que es desficia per patir-lo, a través de l'infinit, del fons de
l'eternitat, i sobre el cap del qual s'ban aplegat en una anitat esgarrifosament tràgica de temps, de lloc i de persona, tots e's elements de
tortura, acoplats en cada un dels actes humans que han passat en la
durada de cada segon damunt la superfície de la terra al llarg de
seixanta segles!
Els Santa han vist que la sola revelació d'un sol minut del sofriment de l'ifern seria capaç de deixar el gènere humà fet cendra, de
dissoldre el diamant i d'abolir el sol. No obstant, vet aquí el que dedueix la raó sola, la més dèbil raó que pugui palpitar sota la llum
divina:
Tots els sofriments de l'infern, acumulats durant tota l'eternitat,
són en presència de la Passió com li no hi fossin, perquè JosfiS sofreix
en l'amor, i els condemnats sofreixen en l'odi; perquè el dolor dels
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condemnats és finit, i el dolor de Jesús és infinit; perquè, finalment,
si fos possible de suposar que algun excés ha mancat al dolor del Fill
de Déu, seria igualment possible de creure que algun excés ha mancat
al seu amor, cosa evidentment absurda i blasfematòria, car E l l és el
mateix Amor.
Fodem partir d'aquí per mesurar totes les coses. E n declarar-nos
membres de Jesuerist, l'Esperit Sant ens ha revestit de la dignitat
de redemptors i, quan refusem el patir, som exactament pi·evaricadors
i simoníacs. Som fets per a això i per a cap més cosa. Quan vessem la
nostra sang, és damunt del Calvari on s'escorre, i d'allí damunt tota
]a terra. Malaurats de nosaltres, per tant, si aquesta sang porta verí!
Quan vessem les nostres llàgrimes, que són "la sang de les ànimes".
sobre el cor de la Verge on cauen, i d'allí sobre tots els cors vivents
/ja nostra qualitat de membres de Jesuerist i de fills de Mana ens tia
xet tan grans, que podem ofegar el món amb les nostres llàgrimes. Desgraciats de nosaltres si aquestes llàgrimes estan enverinades! Tot .m
nosaltres és idèntic a Jesuerist, al qual estem, naturalment i sobrenaturalment configurats. Per això, quan refusem una pena, adulterem
tant com es pot de la nostra banda la nostra pròpia essència, fem entrar
en la mateixa carn i fins a dins de l'ànima del nostre Capdavanter un
element profanador que li cal després treure's del damunt seu i de
tots els seus membres per un augment inconcebible de tortures.
Tot això és ben clar? Jo no ho sé pas. E l fons del meu pensament
és que en aquest món caigut, tota joia esclata en l'ordre natural, i tot
dolor en l'ordre diví. Tot esperant els tribunals de Josafat, tot esperant que tot es consumeixi, l'exiliat del Paradís no pot pretendre més
que l'única felicitat de sofrir per Déu. L a genealogia de les virtuts
cristianes ha tret enfora les primeres tiges en la suor de Getsemaní i
en la sang del Calvari. Sant Pau ens diu que no hem de voler conèixer
més que Jesús crucificat, i nosaltres no el volem creure. Oblidem a
cada instant que tenim sols un model per a concebir-ho tot i per explicar-ho tot en la vida moral, i aquest model és el mateix dolor, l'essència divinament condensada de tot dolor imaginable o inimaginable,
continguda en el vas humà més preciós que l'eternal Sabiduria hagi
sabut mai concebre i formar.
E l punt de vista que finalment ha d'abraçar-ho i resumir-ho tot
en els tres ordres de naturalesa, de gràcia i de glòria, és d'una simplicitat absoluta i quasi monòtona a força de sublimitat: la mateixa
Puresa és l'Home de Dolors; la mateixa Paciència és l'Home de Dolors; la Bellesa, la Força infinita és l'Home de Dolors; la Humilitat,
que és el més insondable dels abims, i la Dolçor, més vasta que el
Pacífic, és E l l encara; el Camí, la Veritat, la Vida, és E l l sempre;
omnia in ipso constant. De dalt d'aquesta muntanya simbolitzada, segons sembla, per la muntanya de la temptació, hom descobreix tots
els imperis, és a dir, totes les virtuts morals invisibles des de tot altre
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punt, i l'amor només, el gran, l'apassionat, el meravellós Amor, pot
donar forces per arribar-hi.
Els Sants han recercat la societat de la Passió de Jesús. Han cregut la Paraula del Mestre, quan E l l diu que el qui té més gran
amor és el qui dóna la vida pels seus amics (Sant Joan XV, 13). E n
tots els temps, les ànimes ardents i magnífiques han cregut que per
a fer-ne prou, calia absolutament fer-ne massa, i que era així com el
Reialme dels cels meravellava..."
D'un magnífic dolor hi ha nombrosos reguerons per tot el seu
Journal que, tant com els seus llibres en què el tema és concret, pot donar a comprendre el que fou. com a home i com artista, León Bloy. Després de la publicació de la seva novel·la autobiogràfica Le Déséspère,
la seva activitat com a escriptor en mig de la misèria més terrible,
no deixa ja mai més de manifestar-se. Casat amb la filla del poeta
danès Christian Molbech, comparteix amb aquesta dona sui)erior, que
amb el marit havia esposat tota la misèria del marit, que de Bloy,
se n'havia enamorat com del mendicaire que era, en veure'l extenuadíssim sucar un bocí de pa en vi a casa d'un amic seu; comparteix
amb la seva estimada Joana tota mena de pretericions i (le misèries
Joana fou de Bloy el bàlsam suavíssim; i ha estat després de la mort
del gran artista, una capella ardent inextingible. Ha estat Joana qui
ha posat un bell pròleg a Dans les Tenebres. Joana ha estat la que ha
epilogat el darrer volum del "Diari" de Bloy — La Porte des Humbles—amb una descripció bellíssima de la mort del sea espós, Joana
ha donat als aimadors del gran mestre les cartes que aquest li enviA
quan festejaven, cartes en les quals al costat dels més fins i matisa ta
arrobaments amorosos es plantegen i expliquen alts temes teològics,
es fa una apologia de la Verge com a mitjancera universal del nostre
llinatge. Bloy, entre altres coses, havia donat públic testimoni del
paper capitalíssim que ha tingut la seva esposa en la seva obra, amb
la dedicatòria de les seves "Pàgines selectes", que fa així:
"A la meva dona.
A qui dedicaré aquest recull sinó a la boníssima i caríssima sense
la qual jo fóra mort temps ha; que m'estimà perquè li vaig parlar de
Déu i que m'esposà perquè li varen dir des del primer dia que jo era
un mendicant?
Jo agonitzava aleshores, i d'això fa disset anys.
Hem sofert plegats d'una manera excessiva, continuada; i aquest
sofriment ha marcat la meva obra.
Algunes de les meves millors pàgines foren inspirades directament
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per aquesta companya. D'altres foren escrites mentre ella tocava
Chopin o Beethoven.
Record suau, música del Paradís que em treia una estona de
l'abisme!
Es així com els dos terços dels meus llibres han pogut ésser fets
en la plenària i permanent angoixa, capaç d'extenuar en no tants
d'anys la més gran valentia.
Ja es parlarà de tot això, ma Joana estimada, en la vida futura."
Un dels biògrafs del nostre escriptor, Adolphe Retté—no certament
un dels admiradors totals—diu en parlar de la seva misèria:
"...Però hi ha un fet cabdal que no pot deixar-se oblidat en escriure sobre Bloy: la misèria atroç que li fou com un suplici gairebé durant
tota la seva vida—no solament a ell sol mentre fou solter, sinó també
a la seva dona, admirable cristiana, i als seus fills, dos dels quals en
moriren. Tanmateix aquesta misèria consumidora justifica les seves
imprecacions colèriques i, en part, les malediccions que fulminava contra els egoistes i els panxacontents. Sentir-se una força de gegant i
trotar-se tot sovint reduït a la impotència per la manca d'aliments;
estimar els seus amb una vehement afecció i veure'ls privats del més
estrictament necessari; concebre una magnífica obra i, mancat de
cabals, no poder-ne realitzar més que fragmenta, i encara a intervals i
al cost d'exhauridors esforços. Quin lligam de l'infern, o més ben dit,
quin ardentíssim purgatori! E l miracle està en què ell no s'hagués
esporuguit per les bromes plenes de llot de certs periodistes, pel silenci
calculat dels "estimats confrares" més 0 menys envejosos, en què no
hagués escoltat els consells tímids dels amics incomprensius que s'aplegaven per instar-lo que endolcís la manera d'escriure.
La societat actual, materialitzada fins al moll dels ossos, sent
un fàstig irreductible per la pobresa, "aquegta gran dona, vídua de
Jesucrist ençà", com deia Sant Francesc d'Assís, se li apareix com
un porc que fa fàstig i que només mereix bastonades, crits i ésser
anul·lat en mig de les escombraries. Però, sobretot, que un pobre vulgui
ésser-ho per amor a aquell Jesús que no tenia ni solament una pedra
on reposar el seu cap, aquest és un crim que la societat actual no sabria
com absoldre. Bloy fou aquest pobre; és per això que molta de gent
amb les butxaques carregades de diners el miraven com sofria, amb una
barreja d'esgarri fança i de menyspreu. N'hi havia d'altres, els estetes,
capaços de vendre's la pròpia mare per donar-se una nova sensació,
que deien: "No convé pas que se l'ajudi a León Bloy: la misèria li
fa aixecar uns crits tan formosos!" Això fou escrit per un rendista
del qual ens fóra possible d'esmentar el nom.
Bloy, a les hores d'oració, fugia de totes aquestes immundícies dels
malvolente. Els ulls fits en el Crucifix radiant j no sabent ni volent ven-
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dre's, donava tot el que tenia: el pa de l'única paraula—i les ànimes
en angoixa eren salvades."
Sempre amb igual vigor i claredat, León Bloy seguí escrivint fins
molts pocs dies abans de deixar aquesta terra. E l dia 3 de novembre
de 1917—havia complert ja els 71 anys—morí a Bourg-ln Reine entremig de la seva Joana estimadíssima, les seves filles Verònica i
Magdalena, i alguns dels seus millors amics.
JOSEP F . RÀFOLS

LA QÜESTIÓ RELIGIOSA EN L A
POLÍTICA BELGA
D'ençà de les darreres eleccions legislatives del dia 3 d'abril passat, Bèlgica sofreix la crisi política més greu que ha conegut des de la
constitució de la seva independència l'any 1830, car es tracta no pas
men^s que d'una refosa dels grans partits entre els quals el poder tradicionalment es balanceja. Ço que llegim als diaris estrangers ens indica
que generalment hom no capeix bé la situació, per manca de coneixença
de la nostra història i del sentit especial que es dóna entre nosaltres a
les denominacions dels partits.
Quan Bèlgica, l'any 1830, es rebelà contra Holanda, a la qual havia
estat unida pels tractats de 1815, l'opinió es dividia entre els dos partits, lliberal i conservador, inspirats els lliberals en els principis de
la llevolució francesa i el seu anticlericalisme, més simpatitzants els
conservadors amb les tradicions de l'Antic Règim i romanent molt
addictes a la religió catòlica.
Durant la revolució, els dos partits s"uniren contra l'enemic comú,
i la Constitució, que fou votada ràpidament l'hivern de 1830 a 1831,
fou el resultat d'un compromís. Inspirada en principis lliberals, es
fonamenta en la idea de la sobirania del poble, garanteix ço que correntment hom anomena en els nostres tractats de dret públic les "quatre grans llibertats", de premsa, d'opinió, d'associació i d'ensenyament,
estableix una monarquia parlamentària on, en reacció contra el règim
francès i el règim holandès, els poders del Rei són curosament restrets.
Sense atorgar privilegis a la religió catòlica, la tracta amb benevolença;
disposa que els ministres del culte percebran una consignació de l'Estat,
i no posa cap mena d'entrebanc a la plena llibertat de propaganda de
l'Església.
Pocs anys després de la revolució es va produir la ruptura entre
els dos partits. Des d'aquest moment, tota la història parlamentària
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de Bèlgica va plena de la lluita de lliberals i conservadors, i l'eix
d'aquesta lluita es troba en la qüestió religiosa.
Els lliberals formen el partit anticlerical; volen orientar l'Estat
envers allò que es diu la política laica; és a dir, que exigeixen que
l'Estat ignori la religió. Els conservadors formen un partit de defensa
religiosa. L'envit principal de la lluita ha estat la qüestió escolar, i
per comprendre les condicions de la lluita cal saber en quins termes la
Constitució regula la llbertat d'ensenyament.
Després d'haver establert que l'ensenyament és lliure, l'article 17
de la Constitució afegeix que "la instrucció pública que es dóna per
compte de l'Estat és regulada per la llei". Els lliberals interpreten
aquest article en el sentit que l'Estat no s'ha d'ocupar més que de l'ensenyament oficial, que no ha de saber res de l'ensenyament privat, i
ha de refusar-li, per tant, tota mena de subsidi. L'aplicació d'aquesta
doctrina faria, és clar, molt difícil el sosteniment d'escoles privades
gratuïtes-, i com que l'ensenyament públic, en un Estat neutre, no pot
ésser més que neutre, com el mateix Govern que l'organitza, això vol
dir lliurar la immensa massa dels nois a l'educació irreligiosa.
Els catòlics, per la seva banda, interpreten aquest article en el
sentit que "si" l'Estat creu necessari d'establir un ensenyament oficial,
aquest ensenyament serà regulat per la llei, però neguen que l'Estal
hagi d'organitzar cap ensenyament si els particulars donen l'abast,
i creuen que allí on els partidaris són capaços per ells mateixos d'organitzar l'ensenyament en forma que plagui els pares, l'Estat no ha
d'intervenir més que per protegir aquest ensenyament i atorgar-li els
mitjans d'existència. Pràcticament això es redueix a la qüestió de les
subvencions a les escoles lliures, que són totes escoles catòliques. L a
plena llibertat de l'ensenyament comporta, segons els catòlics, que l'Estat concedeixi els mateixos favors a les escoles lliures que a les oficials,
o, en altres termes, que estableixi per tot arreu les escoles que volen
els veïns, oficials i neutres o lliures i catòliques, assenyalant igual consignació a les unes i a les altres.
L'any 1879 els lliberals cregueren guanyar el plet. Amos del poder,
van fer una llei qui llevava tot ajut oficial a les escoles catòliques; sinó
que aquesta llei radical provocà un tal redreçament a tot el país, que
l'any 1884 el Govern lliberal fou derrotat en les eleccions, i els conservadors prengueren el poder, que mantingueren fins l'any 1914. Els
conservadors van modificar tot seguit la llei escolar; però a l'objecte
de no sollevar l'opinió moderada amb mesures que haurien pogut interpretar-se com a política de partit, van renunciar a l'aplicació integral

40

LA PARAULA CRISTIANA

de llur programa i es limitaren a fer diverses lleis escolars, successivament, atorgant a les escoles lliures avantatges que els permetien de
sostenir la concurrència de les escoles oficials, sense gaudir, mentrestant, de la plena igualtat de tractes.

E n aquest endemig, s'era produïda en l'organització dels partits
una transformació considerable, per haver aparegut el socialisme.
L'any 1885, el socialisme s'organitzava amb la constitució del Partit
ouvrier belge, i alguns anys després es formava un grup de demòcrates cristians, que s'ajuntava al partit conservador, per formar amb
ell un gran partit de defensa religiosa, que prenia el nom de partit
catòlic. E l partit socialista, per la seva banda, s'ajuntava ai partit
lliberal, per formar el bloc d'oposició anticlerical.
Aquest sistema es mantingué fins l'any 1914. Quan va esclatar la
guerra, els catòlics disposaven a les cambres d'alguns vots de majoria.
Hom formà a Bèlgica, com els altres països beligerants, un gabinet
d'unió nacional, on les esquerres tenien la meitat de les carteres, i
hom posà treva a les dissidències religioses.
Després de la guerra, l'establiment del sufragi universal pur i
simple, que encara no existia a Bèlgica, féu perdre als catòlics la majoria que mantenien d'ençà de l'any 1884. Els socialistes guanyaven
un nombre considerable de llocs i els lliberals van recular com els catòlics. Així i tot, els catòlics romanien el partit més nombrós.
E l govern tripartit es dislocà bentost per la sortida dels socialistes. Els lliberals van restar units amb els catòlics per formar una
majoria antisocialista, bo i repartint-se els ministeris. Per fi, en les
eleccions del dia 5 d'abril darrer, els socialistes guanyaven més llocs,
a despeses dels lliberals principalment, i la Cambra dels representants
es trobà així dividida entre 78 catòlics, 78 socialistes i 23 lliberals, més
uns deu representants de partits menors sense importància. E l grup
catòlic i el grup socialista s'equilibren, doncs, exactament, per bé que
els catòlics resten més nombrosos al Senat. Sigui com sigui, no hi ha
partit capaç de governar sol.

Per comprende la crisi política que s'és oberta el dia 5 d'abril i
que encara no ha estat resolta a l'hora que escric aquestes ratlles

L A QÜESTIÓ R E L I G I O S A E N L A I V L I T I C A B E L G A

41

(2 de juny), cal conèixer la tàctica del partit socialista de l'armistici ençà.
E l socialistes belgues, com tots els sòcialistes, abans eren furiO'
sament anticlericals. M. Vandervelde, el seu gran mestre, escrivia
l'any 1906 en els seus Essais socialistes que el socialisme era inconciliable amb el cristianisme. Però en ésser l'armistici, al moment
que el govern, exiliat a l'Havre durant la guerra, tornava a Bèlgica,
en l'atmosfera de conciliació religiosa que aleshores regnava, el mateix Vandervelde concebia la idea de formar un gran partit democràtic agrupant els socialistes i els demòcrates cristians. Des l'aquest
moment els cabdilLs socialistes es llancen a una propaganda a favor
de la pau religiosa. Declaren que el socialisme és indiferent a la religió que professen els seus adeptes. E n llur estada al ministeri durant
els dos anys següents a la guerra, donen penyores i tot de llur bona
voluntat. M. Destrée, ministre socialista de les Ciències i les Arts,
treu una llei escolar atorgant a les escoles lliures uns tractes més
avantatjosos que el catòlics no haurien gosat a fer mai, i el mateix
Vandervelde, ministre de Justícia i dels Cultes, feia apujar lliberalment l'assignació als clergues. Un xic després, a Anvers, que és
la segona població del país, havent les eleccions municipals trabucat
la majoria lliberal que era mestressa de l'Ajuntament de 1830 ençà,
els socialistes feien aliança amb els demòcrates cristians, a desgrat
de les protestes dels conservadors catòlics, i atorgaven als catòlics
tots els avantatges que reclamaven per a les escoles lliures.
Tantost després de les eleccions del dia 5 d'abril darrer, els
socialistes declaraven que, puix que hi ha a les Cambres una majoria
democràtica, cal constituir un govern democràtic, i en aquest sentit
han fet una crida als demòcrates cristians; però aquests no han volgut rompre la unitat del partit catòlic. D'altra banda, agrejats els
lliberals per llur fracàs, i atribuint-hi la causa a haver ells carregat
després de l'armistici les responsabilitats del poder, decideixen no
col·laborar més en el govern. E l rei ha cridat successivament els líders
dels tres partits; cap no ha pogut fer-se una majoria, no volent els
socialistes col·laborar més que en un govern democràtic, estant els
catòlics permanentment decidits a romandre uns. Així és que després de dos mesos d'entrevistes, un hom es troba encara que s'ha
de preguntar quina manera hi pot haver de formar govern.
A un altre país, haurien anat a la dissolució de les Cambres;
però a Bèlgica els partits són tan sòlidament organitzast, i la representació proporcional estableix un sistema electoral que modela exac-
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tament la repartició d'actes sobre el nombre de vots—essent, a més,
el sufragi obligatori, i per consegüent no variant el nombre de votants—, que ningú no crec que dissolent les Cambres, es modifiqués
d'una manera notable la distribució de lloes. Hom es troba en un
embús.
L a gran qüestió d'ara és a veure si els demòcrates, escoltant les
veus dels socialistes, es decideixen per fi a abandonar els conservadors per formar amb els socialistes un gran partit democràtic. Aquesta
operació tindrà com a conseqüència desplaçar completament l'eix de
la política belga. E n compte de tenir els catòlics units contra els
anticlericals, tindríem els demòcrates units contra els conservadors.
L a qüestió religiosa que ha dominat tota la política belga de 1830
ençà, passaria a segon terme per fer lloc a la qüestió social. Comprendreu perquè he dit en començar aquest article que la crisi de política
interior que passem és la més greu que Bèlgica ha conegut després
de la seva independència.
Què haríem de voler? Verament és difícil de dir-ho. De bell
antuvi, caldria determinar fins a quin punt els socialistes són sincers quan declaren de no voler fer més anticlericalisme.
He dit que els capitostos socialistes no se són limitats a paraules,
sinó que, quan eren govern, van donar proves de llur desig d'entesa.
Sempre resta, però, que són uns incrèduls, penetrats de materialisme
històric i que no n'abandonen res. Vandervelde no ha dubtat a escriure al Peuple, l'òrgan oficial del partit, que calia deixar l'anticleriealisme perquè és inútil, i no serveix més que per distreure els
obrers de la lluita de classes; que altrament, en virtut del determinisme històric, com que els fets econòmics eomanen tots els altres,
hom pot estar segur que l'establiment de la societat collectivista tindrà
com efecte fer desaparèixer la religió, essent ia religió producte de
la societat capitalista.
Més: si els capitostos socialistes mostren la tolerància que hem
dit, molts propagandistes locals formats segons la mentalitat d'abans
de la guerra, resten netament anticlericals. No res menys, pertocant a
la moral de la família, els socialistes són obertament partidaris de
l'amor lliure, i fan campanya en pro del neomaltnsianisme.
La major part dels demòcrates criastians es mostra, no gens
menys, partidari de l'aliança catòlico-socialista. Ho motiva que en
matèria social, el programa socialista ha esdevingut tan moderat, que
gairebé coincideix amb el dels cristians. L a diferència cabdal és que
els socialistes són més estatistes, els demòcrates cristians més parti-
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daris de la iniciativa privada. Demés, el partit socialista es troba
evidentment en plena evolució. Els capitostos de les generacions novelles abandonen com més va més el marxisme per adoptar un oportunisme que s'assembla força a l'actitud dels laboristes anglesos.
No és preferible d'empènyer-los a accentuar aquest procés evolutiu,
en lloc d'acorralar-los cap a l'anticlericalisme refusant llur col·laboració.
Els demòcrates voldrien, a l'ensems, no rompre la unitat del
partit catòlic i voldrien per consegüent menar els conservadors a
unir-se amb ells als socialistes. Aquesta darrera operació sembla difícil, car els conservadors, molt aferrats al lliberalisme econòmic,
són en general ferotgement hostils a l'aliança socialista, s'obstinen
a denunciar-ne el perill bolxevic. Llur tàctica, ara com ara, consisteix a dir que l'aliança socialista comportaria inevitablement l'absorció dels obrers crisitans en les organitzacions socialistes, car aquestes són més poixants que no les cristianes, i al capdavall hom no ha
reeixit a mantenir una part dels obrers en l'organització cristiana
més que per la guerra al socialisme, presentant aquest com a destructor de tot ordre social i particularment de la família. Si ara ens
aliem amb ells, diuen els conservadors, quin argument ens ha de
valer per mantenir els obrers en les organitzacions cristianes?
Hom ho veu, l'actuació és extremosament confosa. Anem a veure
la dislocació del partit catòlic? Aleshores es formarien dos partits,
cadascú dels quals comptaria amb catòlics, i ni l'un ni l'altre no podrien passar-se del seu concurs. Alguns creuen que això seria la
manera millor d'assegurar la desaparició de l'anticlericalisme, i jo
em sento bastant inclinat a ésser d'aquesta opinió. Però això seria
una transformació tan greu de la nostra organització de defensa religiosa, que hom no pot preconitzar-la sense grans precaucions. Hauria
de fer-se lentament i accentuar-se a fur i mesura que els socialistes
donarien penyores més paleses de llur esperit conciliador. E n tot cas,
és probable que, àdhuc si hom arriba a constituir un ministeri avui
per avui, els partits seguiran mesos fent tintines abans de prendre
una actitud definitiva. A bon segur que en la crònica vinent hauré
d'insistir en aquesta mateixa qüestió.
ABBÉ JACQUES L E C C L E R Q
P. S.—10 de juny.—Hom ha arribat finalment, després de penoses negociacions a formar un ministeri catòlico-socialista. Els ca-
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tolies i els socialistes tindran cadascú cinc carteres. La crisi governamental és, doncs, provisionalment resolta, però la qüestió de l'esdevenidor del partit catòlic resta dempeus. A la reunió dels membres catòlics del parlament (Cambra i Senat junts) 43 membres han
votat contra la col·laboració amb els socialistes, i 73 en pro. Es a dir
que hi ha una forta minoria de disconformes que s'inclinen ara com
ara davant de la majoria, però que només que a contra cor sostindran
el govern. Arreu hom comença a parlar de la dissolució del partit
catòlic i de la formació de novells agrupaments

ENTORN D E LES ESGLÉSIES DE FRANÇA
Les nombroses cerimònies de canonització i de beatificació que
aquests dos darrers mesos se són succeïdes ininterrompudament a
Sant Pere de Roma, han inscrit al catàleg dels electes els noms de
novells sants i santes de França. Ya vida religiosa francesa se'n és
enriquida tota; i no pas dels segles Uunyadans, sinó la del segle més
pròxim, car els màrtirs d'Orange o de Corea, les santes Postel, Barat
o Teresa de l'Infant Jesús, el sant rector d'Ars, han viscut al segle
XIXÒ, tan desacreditat, portador de tanta d'anarquia, però també
de les més altes virtuts. Així la història de les ànimes posa un vel d'oblit damunt els noms més famosos de la política, o d'aquells que
l'snobisme d'una època o la moda d'una temporada porta al pinacle,
per dur a la veneració de les generacions successives inconeguts servidors de l'etern, amics de Déu ignorats del món, l'esplendorosa
santedat dels quals avui influeix més sobre els destins. Per jutjar
de la valor religiosa d'una nació, cal no fiar-se de ço que els ulls
veuen, de ço que les orelles senten. L'acció de certes ànimes és difícilment perceptible, el diví es fressa en els esperits una ruta que gairebé sempre s'esmuny de l'anàlisi i la psicologia dels homes.
Adés ens adonem de la renaixença catòlica de la flor i nata intel·lectual; adés remarquem en un poble o en una ciutat l'esplendor
de la doctrina catòlica social; a un altre indret l'acció d'un sacerdot
transforma un llogaret o una ciutat; més enllà un noviciat conventual es pobla, un seminari es construeix. Fets isolats, remarques parcials, és difícil de fer-ne un conjunt, sols en donen importants elements. Però la vida moderna desplega al nostre voltant el seu utilitarisme materialista, la seva corrupció, la seva indiferència espiritual, el seu amoralisme intel·lectual. L a misèria, la rancúnia, l'ambició, la cupidiat engendren els vicis pitjors i les extremes violències.
Jutgem per aquests exteriors que massa sovint ens tapen i ens ofeguen, ignorem la pregària de la Carmelita, la penitència del Tra-
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penc, l'holocaust de la cristiana malalta, la santedat del vicari que
es consum en el servei diví, i que tots contraresten davant de Déu
el mal dels altres homes. Però cada vegada més podem assenyalar
ací i allà els programes de la vida religiosa, les etapes de la renaixença religiosa. Així es descobreixen horitzonts, desapercebuts, i d'una
amplària que colpeix i meravella. E l ràpid estudi que consagrava
dos mesos enrera (1) a la Joventut de França testimoniejava un desvetllament de l'Esperit en les ànimes generoses, entre una munió escollida destinada a guiar en anys vinents les intel·ligèncis de llurs contemporanis.
Avui les estadístiques que la diòcesi de París acaba de publicar
de l'any 1924 ofereixen punts de comparació que produiran també
una impressió encoratjadora.
A la diòcesi de París hi ha 182 parròquies, ço és assaber una per
cada 25,000 habitants; hi ha 1,335 sacerdots, ço és assaber 1 per cada
3,329 habitants. Ben cert la xifra ideal fóra 1 per cada 1,000. Algunes diòcesis s'hi atansen. Així Versalles, a la qual Mgr. Gibier ha
donat un impuls tan remarcable, compta un sacerdot per cada 1,335
habitants. Vegem el detall de la població de les parròquies parisenques, l l i ha 3 parròquies de 90,000 habitants; 2, de 70,000; 5, de
60,000; 12, de 40,000; 14, de 30,000; 20, 20,000; 18, de 10,000;
1, de 6,700. Als suburbis, la proporció és diferenta; hi ha una parròquia de 73,000 habitants; 3, de 35,000; 8, de 30,000; 6, de 25,000;
10, de 20,000; 13, de 15,000; 17, de 10,000; 13, de 1,000; 1, de 270.
Aquesta xifra dels nombres d'una parròquia comprèn tots els individus indistintivament, que siguin catòlics, protestants, jueus, lliurepensadors reconeguts, inclòs aquells, per exemple, qui són inscrits als
registres meçònics, els estrangers, tan nombrosos avui a França,
puix que París en compta 700,000, la major part del quals no són,
segurament, catòlics. Un altr eexemple: al territori de la parròquia
de Sainte-Marie des Batignolles hi ha tres temples protestants. Dels
35,000 habitants de la parròquia de Sant Vicents de Paül, 10,000
són jueus disseminats i 1,000, protestants. Per fer un judici equitable de París catòlic, de la França catòlica, caldria no oblidar aquesta
constatació. Els anglesos, els americans, quan fan les estadístiques
del catolicisme a llur país tenen cura d'enumerar exactament llur
població de batejats.
Les taules comparatives dels naixements i dels bateigs van donar
(i i Vegeu el número de maig de
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a París, de l'any 1906 al 1916, una proporció de 54 % de batejats.
De 1916 a 1919, arriben a 63%; l'any 1923, hom arriba a 72%, i
d'aquestes estadístiques cal desfalçar — he de repetir-ho — els adeptes
de les altres religions, els fills de lliure-pensadors, els fills d'aquestes
llars nòmades, bambolejants avui ací demà allà sense domicili ni
destinació certs.
Dividint les parròquies de París i dels suburbis en tres categories,
i segons les xifres fornides pels rectors a l'autoritat diocesana, constatats 40 % de practicants a les parròquies riques, 16 % a les parròquies de tipus de terme mig, 9 % a les parròquies pobres. A Sant
Tomàs d'Aquino, de 12,000 habitants hi ha 8,000 compliments pasquals. Es una de les bones parròquies de París; però la més pobre,
Santa Llúcia des Moulineaux, compta 2,000 compliments pasqualsentre 12,000 feligresos. Comunions solemnes ? Ascendeixen a 77 "/
a les parròquies riques, 68 % a les parròquies terme mig, 55 % a les
parròquies pobres. Prenguem, per veure les xifrse de més a prop,
una de les més pobres de les parròquies de suburbi, Ivry, ciutadella
del comunisme de la regió parisenca; hi ha hagut l'any 1924, 527
bateigs sobre 582 naixements. Els nois de les escoles lliures i laiques,
de totes les escoles, són: nois 271, noies 250. Hi ha 167 primeres
comunions de nois i 215 de noies. Tornem a París; pugem a Ménilmontant, quarter general dels anarquistes, 5 vocacions de carmelites
hi han florit, 27 vocacions eclesiàstiques s'hi són declarades. Àdhuc
a aquests llocs que semblen els més pobres d'esperit religiós, de la
nostra terra de França, Déu encara sap que troba ànimes a punt per
a una total immolació.
En cent quatre anys de règim concordatari, de 1800 n 1904, París
només havia augmentat de 23 esglésies noves. Després de la Separació, és a dir de 20 anys ençà, de 1905 a 1925, París ha estat dotada
amb 33 noves esglésies parroquials i 58 centres religiosos. Ben cert,
la població de la regió parisenca ha augmentat i el nombre de parròquies d'avui correspon evidentment a una població acrescuda. E l
nombre d'esglésies, el nombre de sacerdots que hi serveixen seria
doble, i la vida religiosa de la capital i de la regió parisenca en seria
millorada, més esponerosa, més fecunda. Les capelles, àdhuc les expoliades l'any 1904, quan la darrera crisi, han estat gairebé totes rescatades pels catòlics parisencs i tornades als oficis divins. 91 centres
religiosos, esglésies o capelles, han estat construïts i tot ha estat pagat
pels catòlics. De 1804 a 1904 era l'Estat, en virtut d'un concordat,
qui bastia les esglésies, i hem vist que l'Estat a París sols va acom-
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plir aquest deure 23 vegades en cent quatre anys. E n vint anys, a
desgrat de l'anticlericalisme, l'expoliació, les dificultats jurídiques de
tota mena, la guerra, la depreciació de la nostra moneda, els catòlics
de la regió parisenca aixequen un centenar d'esglésies a la glòria
de Déu. Rics o pobres rivalitzen. Ja la basílica del Sagrat Cor de
Montmartre ha estat construïda pedra per pedra, sou per sou. Són
coneguts els episodis de la seva construcció: famílies subscrivint-se
per a una capella, una columna, una vidriera, una pedra; ofrenes
de prop de mig milió d'òbols d'alguns francs, tots els catòlics reunits
en el mateix desig d'honorar el Sagrat Cor de Jesús. Es una excepció, diuen alguns. Que no. E l fet s'és repetit per Sant Lleó, que
sorgeix avui del fustam aixecat a la plaça del Cardenal Amette, prop
de la vella Grande líoue; els obrers, els dependents del barri de Grenelle han aportat llur òbol com aquest anònim qui, a la memòria del
cardenal Amette, aportà un donatiu de 500,000 francs i desaparegué
sense voler que el seu nom fos conegut. Així cada any, un xec de
100,000 és ofert a l'obra de les esglésies devastades, amb el ben entès
que el donatiu cessarà si hom cerca de saber qui el fa. Ara és el
barri de la Santé un vicari audaç qui, adonant-se un dia d'un solar
lliure, ple de barraques, es fa el somni de construir-hi una "Cité du
Souvenir". Cases per a obrers, cases per a famílies nombroses, una
capella al mig; s'assabenta que el terreny és a punt d'ésser venut,
que cal en un termini de tres setmanes lliurar 400,000 francs al
propietari. No vacil·la, s'adressa als veïns del seu barri pobre, i, amb
petites sumes de 500 i 1,000 francs, els obrers, traient-s'ho de llur
setmanada, els dependents de llur mensualitat, tots de llurs estalvis,
aporten la suma necessària. Aquest terreny és comprat; el cardenal
Dubois l'ha beneït suara; les obres són a punt de començar. Ço que
fa París, ho fan de la mateixa manera Burdeus, Lió, Havre, Lille,
Marsella.
A les ciutats, el segle X X apareixerà com un gran edificador. Ja
en un quart de segle ha construït arreu de França més esglésies que
no havien estat bastides de 1700 a 1905. Aportem dos exemples més:
la florida d'edificis religiosos consagrats a Santa Joana d'Arc i al
Sagrat Cor. Santa Joana té esglésies o capelles a Poitiers, Mans,
Lunéville, Chartres, Tunis, Amiens, Rennes, Tours, Burdeus, Sanvie
a les portes de l'Havre, Nimes, Montpeller, Limoges al terme de la
parròquia de Sant Cerní, Verdú prop de l'església parroquial de
Sant Joan Baptista. Els pobles rivalitzen amb les ciutats; citem a
l'atzar Marrault a la diòcesi de Sens, Marais de Guines a la diòcesi
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de Moaux, Margny-les-Compiègne a la diòcesi de Beauvais, Sant Eloiles-Mines a la diòcesi de Clermont.
Entre les dedicades al Sagrat Cor i construïdes solament de vint
anys ençà, o encara en curs de construcció—car ço que es tracta de fer
veure 6s l'espandiment de la França religiosa d'avui en dia—, citem
les de Louguegneste prop de Castres, Calonne, Liévin, Harmes, BucSaint-Maur a la diòcesi d'Arras, Langannerie, Saint-Germain-duCrioult a la diòcesi de Bayeux, les Artigues a Gironda, Tort-le-Haut
a la diòcesi de Dijon, Cysoing, la Gorgue, Hazebrouck, Marcq-enBarouel, Saintes-les-Marais a la diòcesi de Lille, Woippy a la diòcesi
de Metz, Béruges prop de Poitiers, Laveline a la diòcesi de Saint-Die,
Neussarges a la diòcesi de Saint-Flour, i a les grans poblacions les
esglésies del Sagrat Cor a Amiens, Angers, Cognac, Chalon-sur-Saone,
Avinyó, Besançon, Vesoul, Bourges, Clermont, Evreux, Toulon, Gre
noble, Limoges, la Roche-sur-Yon, Lió, Marsella, Cette, Nancy i la
seva rodalia Tarville, Nevers, Perpinyà, Reims, Charleville, Rennes,
Rodez, Millau, Ruà, l'Havre, Banyoles-de-l'Orne, Tolosa, Tours- tot
esglésies en curs de construcció o construïdes de vint anys ençà, testimonis recentíssims de la fervor religiosa dels catòlics de França, de
l'esplendor de llur apostolat, car, construiria hom esglésies pel sol
gust d'una devoció particular, construiria hom noves parròquies si
la utilitat no se'n demostrés.
Tots aquests temples de Déu són fogars on les ànimes s'enardeixen, on d'altres vénen a trobar l'orientació de llur vida espiritual.
E l poble de França es descristianitza? Es segur això? Veiem,
doncs, l'interès d'aquest poble per a la reconstrucció de les esglésies
que la guerra va fer malbé als deu departaments del Nord.
Aquests darrers mesos, molts cops seguits he tingut ocasió d'anar
als països devastats de l'Aisne i del Soissonnais, de Marne i d'Ardennes, d'assistir a les solemnes benediccions d'esglésies reconstruïdes, de
veure sortint de llurs bastides altres capelles i altres esglésies, d'assistir, oient interessat, a les discussions tècniques dels comitès encarregats d'aprovar projectes de reconstrucció. Pertot, en aquestes terres
on la mort ha passat, cobertes per la mort de ruïnes, la vida adés
encesa i abrivada, adés més lenta ha après de renàixer de l'amuntegament de pedres calcinades, del sòl llaurat d'obusos, dels arbres fruiters massa ben serrats a flor de rel, soques inútils.
Les mines que donaven el carbó han estat altra vegada obertes,
reconstruïdes les fàbriques que donaven treball; les escoles, les alcaldies, les cabanes i els grans casals són quasi tots reedificats i al
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costat d'ells les esglésies han redreçat l'esveltesa de llurs naus, la gràcil abrivada de llurs campanars. Car les nostres esglésies havien sofert
terriblement de la guerra, de la invasió alemanya, de la barbàrie alemanya que, durant quatre anys havia fet el que havia volgut: l'enemic s'havia acarnissat sobre elles; vastes catedrals de Reims, de Soissons, d'Arras, de Verdun, de Senlis, de Noyon, esglesioles dels més
humils llogarets, foren bombardejades, fetes malbé sense pietat. No
representaven les tradicions essencials de França f No era arruïnar una
part de la seva ànima apuntar contra les esglésies?
Així quan va haver acabat la guerra, que hom començà a desbrossar les ruïnes, i hom votà la llei sobre perjudicis de la guerra que
va aportar alguns fons als damnificats, un dels primers desigs dels
habitants tornats a llurs pobles i llurs ciutats dolents va ésser que
la reconstrucció de llur església fos feta al mateix pas que la de llurs
cases, de les estables on llurs ramats tancaven, de les masies on rajaven al graner les messes retrobades, de les fàbriques que cridaven
al treball.
L'estalvi francès vingué, avençant-se al diner de les reparacions
que Alemanya no volia pagar. L a iniciativa privada sotraquejà la
lentitud d'una administració agarrotada amb els seus expedients, els
vist-i-plau, i l'horror de les responsabilitats. Alhora, estalvi i iniciativa resoludament van empènyer els damnificats, apressant la resurrecció necessària d'aqueixes terres capolades.
La reconstrucció de les esglésies era un problema complex. En
efecte, algunes són classificades com a monuments històrics; d'altres,
les catedrals, pertanyen a l'Estat; quasi totes les altres, després de
la Separació, són propietat dels municipis. Els rectors i els feligresos no en són més que simples ocupants. Però els municipis són
menors legals, sotmesos a la tutela de la prefectura. Així tot ço que
es refereix a aquestes esglésies del municipi: acceptació de treballs,
designació d'arquitecte, aprovació del pla del nou servei, nomenament d'empresari, signatures de compra, tot ço ha d'anar munit amb
les deliberacions del Consell municipal, preses en la forma legal i
sancionades per la prefectura.
Si hom hagués deixat resoldre's soles aquestes mil dificultats, on
fórem! Una llei, que la iniciativa particular emprà, vingué a bona
hora per sortir-se de tot. Pou la llei sobre les cooperatives de reconstrucció i els emprèstits avalats per les anualitats de l'Estat. Els
municipis, d'ara endavant podien delegar una nart determinada de
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llurs perjudicis, i servant l'alta inspecció, deixar a organismes qualificats, a competències garantides, la cura dels treballs.
D'aquesta manera va nàixer a la diòcesi de Nancy la cooperativa diocesana de Meurthe-et-Moselle, sota la impulsió del canonge
Thouvenin.

* • *
Mentrestant l'Obra de Socors a les esglésies devastades del carrer
Oudinot, sagaç providència de parròquies en perill, que, durant la
guerra, i immediatament després de l'armistici, havia fornit tants
de bastiments de fusta provisionals, que havia distribuït tants de
calzes, ornaments, robes d'altar, va donar-se compte del que podia
intentar-se per a la reconstrucció dels milers d'esglésies malmeses
als altres vuit departaments on la guerra s'era acarnissada. Sota la
seva inspiració, a darrers de 1921, es constituí l'organisme adaptat
a aquesta tasca formidable. Fou l'Agrupació de Societats cooperatives de reconstrucció de les esglésies devastades de França, que té
el domicili social al carrer de Fetrograd, 37, París, la seva prodigiosa activitat, ningú ja no la ignora.
Mitjansant un emprèstit, foren trobats els primers fons: 200 milions, la cinquena part del que era menester. L'Estat no havia pogut
autoritzar un emprèstit d'una suma més grossa. Des d'aleshores, dos
anys i mig han passat. Hom ha treballat per tot. Dues mil cinc centes
esglésies aproximadament havien sofert de la guerra, les unes totalment destruïdes en nombre d'onze centes; les altres, set centes, eren
greument avariades; vuit centes fàcilment reparables. Una cinquena
part avui és reconstruïda; novelles bastides s'aixqeuen per a un nombre si fa no fa igual.
No totes les diòcesis han estat organitzades amb la mateixa rapi
ditat; circumstàncies locals a un lloc han entrebancat aquí el treball,
a un altre lloc, tot al contrari, l'han accelerat. Hi ha hagut muni
cipis que s'han volgut refiar de llurs pròpies forces, i generalment ne
han reeixit; molts dels qui han preferit als mètodes preconitzats per
l'Agrupació de Cooperatives diocesanes altres sistemes, contemplen ara
llurs esglésies encara en runes o parcialment destruïdes, mentre les
dels municipis veïns, resuscitades, dressen cel amunt llurs campanars
difonen per la rodalia la clara veu de llurs campanars.
Entenc que en justícia he d'assenyalar aquí una constatació:. Monsenyor Binet, bisbe de Soissons, la feia amb mi a Douchy i a Foreste
(partit de Sant Quintí); Monsenyor Neveux, auxiliar del Cardenal
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Luçon, arquebisbe de Keims, la retreia a Renneville i a Vieux-les-Asfeld
(Ardennes) a l'acte d'inauguració d'aquestes esglésies: om refereixo
a l'intel·ligent i enèrgic impuls donat a la resurrecció de les esglésies
per l'eminent Director general de l'Agrupació de cooperatives d'esglésies devastades, M. Marcel Bourgeois, i pels comitès tècnics, així
com per totes les altres cooperatives que ha sabut agrupar entorn d'ell,
que ha permès de fer un pla de conjunt, una coordinada organització
de treball, una reparació equitable de les aportacions, i que ha suscitat un magnífic alè d'arquitectura religiosa que testimoniejarà la
vitalitat artística dels nostres temps. Sense ells, quantes esglésies reviurien? Sens dubte molt menys que ara en veiem. Mentre que, gràcies
a l'esforç de l'Agrupació de les esglésies devastades, que he sentit qualificar-lo, a Monsenyor el bisbe de Soisson, de "sobrehumà", a centes
han cantat, la darrera Pasqua, VaUeluia joiós de la Resureceió.

* *
La reconstrucció de les catedrals és també un treball gegantí.
Sovint els mateixos fonaments són somoguts. Les columnes serven les
voltes només per miracle; les pedres en són dislocades, el murs moltes
vegades s'esfondren bon punt la pala hi toca. Limitem-nos a anotar
avui l'estat d'alguns edificis. L a catedral de Sant Quintí ha estat
cruelment malmesa; les alemanys s'hi acarnissaren: tantost fet llur
ràpid depart en 1918, hom descobrí en cada columna forats preparats
i minats amb explosius a fi que a una ordre donada, que no pogué
ésser-ho o no pogué executar-se, sucumbissin tots, emmenant a la
ruïna la fàbrica sencera. Avui a la nau de mà dreta, reduït, estret,
el culte torna a fer-se, mentre són efectuats immensos treballs amb
una remarcable inteUigència per sostenir les parts sotraquejades, resuscitar les voltes subterrànies, consolidar els revoltons. A Soissons,
l'espectacle encara fa més pena; si el cor ha pogut ésser restablert al
culte diví, la gran nau jau devastada, sense una gran part de volta.
Allí, com a Sant Quintí, com a Reims, ha calgut assegurar-se, primer,
de la solidesa dels murs somoguts. E l ciment armat tanmateix ha permès de fer meravelles; però els treballs duraran encara molts anys.
L a catedral de Reims és avui en camí segur de reviure. Molt de temps
hom havia temut que no podria resistir l'esgarrifosa escomesa dels
bombardeigs sense pietat que va rebre de setembre de 1914 a la vigília
de l'armistici. Avui les reconstruccions de mamposteria més urgents
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podem dir que són molt avançades. Es així que la quasi totalitat de
les voltes de la nau amb llurs nervis són reconstruïdes. Resta encara a
fer treballs molt importants al transepte i a l'absis, sobretot per a la
reconstrucció d'una de les grans columnes del creuer, la de la banda
dreta inferior que era quasi enterament tallada. E l donatiu Rockefeller permetrà d'aplicar els esforços d'aquest any a l'enfustat i a
la coberta. M. Deneux, l'eminent arquitecte dels monuments històrics,
dirigeix tots aquestes treballs amb una habilitat i una ciència que fan
inclinar.

Quantes de ruïnes resten, quantes voltes esfondrades, murs esventrats, campanars mutilats! I mentrestant, com no admirar el corprenedor treball efectuat!
Quina emoció que us pren, quan hom segueix aquestes regions, i
la memòria us duu el record del terrorífic desastre que vèiem en aquell
plujós novembre de 1918 en el qual, però, el sol de la victòria il·luminava la terra francesa alliberada!
Ara, heus aquí que el poblet ha retrobat la seva església, el campanar dressa cel amunt la seva creu d'or, la campana majora anuncia
l'arribada del bisbe. Al límit del terme, sota un arc de triomf de
fulles i flors, el batlle i el seu concell el reben i el saluden. A la porta
de l'església, solemnialraent, el batlle remet les claus de l'edifici.
Voltat dels seus clergues, el bisbe dóna el tomb a l'església novella,
aspergeix d'aigua beneita els murs exteriors, recita les pregàries litúrgiques i al darrera tothom s'apreta sota les naus amb pintures encara
fresques, dins les quals les esclatants vidrieres projecten la llum de
llur meravellosa harmonia. A l'altar, ornat amb sis ciris litúrgics,
la creu dominant, el rector tot joiós torna a dir la missa, tan emocionat com el dia que per primera vegada pujava a l'altar. I és que
la benedicció de l'església reconstruïda és la festa de tot el poble; tots
els veïns hi són, tret dels qui guarden les criatures de pit. Bèsties,
màquines, cases es guardaran tot soles. Ja no hi ha descreguts; no
hi ha per un instant adversaris polítics. L'església oberta, l'església
beneïda, l'església reconstruïda, és el senyal vivent que la vida ha
recomençat, que l'amistat de Déu i el treball dels homes han resucitat
el país. Un oreig d'unió torna a passar per totes les ànimes i la seva
gràcia eixamora el cor de tots els habitants. Moltes vegades aquests
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darres mesos he assistit a aqueixes festes totes semblants. Com no estar
segur, participant-hi, essent testimoni dé la unànime emoció, que les
nostres esglésies són a l'entranya de tot francès, que són l'ànima viventa
de la França immortal!
VÍCTOR BUCATL·LE
Conseller municipal de París
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SAGRADA ESCRIPTURA
L'aigua de la gràcia
Sant Joan, cap. IV, 5-27

V

INGUÉ (Jesús) prop d'una ciutat de Samaria, que es diu
Sicar (1), a la vora de l'heredat que donà Jacob al seu
fill Josep (2). Hi havia allí el pou de Jacob. Jesús, fatigat del camí, seia, doncs, damunt el pou ( i ) . E r i als
volts del migdia. Vingué una dona de Samaria a pouar
l'aigua. L i diu Jesús:
—Dóna'm beure.
Car els seus deixebles se n'eren anats a la ciutat a con.prar menjar (4). L i diu, doncs, aquella dona samaritana:

(1) La Samaria era una regió de la Palestrina situada entre la Judea, d'on
venia cl Salvador, i la Galilea, on anava.
(2) El patriarca Jacob, tornant de la casa de Laman. on havia anat per fugir
de la ira del seu germà Esaú, comprà cl camp on hi havia aquell pou. Gènesi. XXXIII 18.
(3) La llarga caminada i la calda del migdia produïren la fadiga de Jesús, el
qual aprofita el pou de Jacob per reposar i esperar la pecadora que havia de convertir.
(4) Els deixebles, anant a comprar, s'havien endut la corda i l'atuell de què
anaven sempre proveïts els caminants a l'Orient. Per això ha de demanar aigua a la
dona samaritana, disposat a donar-li. en canvi, l'aigua eternament assaciant de la gràcia divina.
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—Com tu, essent jueu, em demanes beure a mi, que soc una dona
samaritana (5) ?
Car jueus amb samaritans no es fan.
Respongué Jesús i li digué:
—Si sabies el do de Déu i qui és el que et diu: Dóna'm beure,
prou l'hauries pregat tu a ell, i t'hauria donat aigua viva (6).
L i diu la dona:
—Senyor, no teniu amb què pouar i el pou és pregon; d'on teniu,
doncs, l'aigua viva (7) ï Sou tal volta major que el nostre pare Jacob,
els qual ens donà el pou i begué ell, i els seus fills, i els seus ramats (8) 1
Respongué Jesús i li digué:
—Tot aquell qui beu d'aquesta aigua tornarà a sedejar; però aquell
qui beurà de l'aigua que jo li donaré no sedejarà mai més, sinó que
l'aigua que jo li donaré esdevindrà en ell font d'aigua brollant en
vida eterna (9).
L i diu la dona:
—Senyor, doneu-me aquesta aigua, per tal que no sedegi més, ni
vingui ací a pouar (10).
L i diu Jesús:
—Vés, crida el teu marit i vina ací.
Respongué la dona i li digué:
—No tinc marit (11).

(5) El cisma religiós que separava jueus i samaritans era dut fins a l'extrem
de no patlar-se i menys demanar-se favors. Aquesta divisió havia tingut origen en
el refús donat pels jueus al desig dels samaritans de contribuir a la reconstrucció
del Templ" de Jerusalem en l'època de Zorobadel. (Esdrà IV, 1-5. Eccli L. 28.)
(0) EI do de Déu fet a la samaritana i que ella llavors no coneixia era cl
d'haver-se escaigut amb cl Salvador del món. Si ho hagués sabut, hauria estat ella
qui hauria demanat a aquell jueu desconegut aigua r-ífo, ço és, no aigua de cisterna,
sinó aigua fresca de font sempre adollant, un dels símbols emprats per Jesús per
significar la gràcia de Déu que ell duia als homes.
(7) Entenent les paraules del Salvador en sentit material, la dona fa mostra
de descreença en la seva oferta.
(8) Detalls bellament emfàtics amb què la samaritana preté remarcar la impotència del seu desconegut interlocutor.
(9) L'aigua espiritual de la gràcia calma per sempre la set de benhaurança del
nostre esperit, ja des d'aquesta vida, per l'esperança de felicitat que ens infon i per
una bestreta del goig puríssim de la glòria. Ella és deu refrigerant qui brolla dins
de nosaltres i amb la seva força ascensional ens munta a la vida eterna.
(10) La samaritana continua en la seva interpretació terrena. Per això fa tot
seguit el miracle d'endevinar la seva vida passada.
(11) La brevetat d'aquesta resposta, contrastant amb l'anterior abundància de
paraules, s'explica pel caire delicat i comprometedor per a ella que prenia el diàleg.
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L i diu Jesús:
—Bé has dit tu: "No tinc marit", car cinc marits has tingut i ara
el que tens no és marit teu. E n això has dit veritat (12).
L i diu la dona:
—Senyor, veig que sou profeta, vós. Els nostres pares adoraren en
aquesta muntanya i vosaltres dieu que a Jerusalem és el lloc on cal
adorar (13).
L i diu Jesús:
—Dona, creu-me a mi, que ve l'hora que ni en aquesta muntanya,
ni a Jerusalem no adorareu el Pare. Vosaltres adoreu ço que no coneixeu, nosaltres adorem ço que coneixem, car la salut ve dels jueus.
Però ve l'hora, i és ara, que els veritables adoradors adoraran el Pare
en esperit i en veritat, car tals adoradors cerca el Pare. Déu és esperit, i els seus adoradors cal que en esperit i veritat adorin (14).
L i diu la dona:
—Sé que ve el Mesies, l'anomenat Crist; quan ell arribarà, ens
anunciarà tota cosa (15).
L i diu Jesús:
—Soc jo, el qui parla amb tu (16).
I encontinent vingueren els seus deixebles i s'estranyaren que parlés amb una dona (17). Però ningú no digué: Què cerqueuí o què
parleu amb ella?
(12) Els cinc anteriors havien estat sens dubte legítims. A remarcar la ironia
colpidora de la darrera expressió de Jesús.
(13) Del coneixement secret dels cors dedueix legítimament la samaritana la
digoitàt profètica en Jesús i per això li proposa la solució de la qüestió religiosa
que dividia aquells dos pobles. Des de la seva separació, els samaritans no acudien
a adorar al Temple de Jerusalem, com els jueus, sinó que adoraven en la pròxima
muntanya de Garitzim.
(14) Magnífica resposta, la de Jesús, que no solament resol la qüestió proposada per la samarifana, sinó la de molts esperits inquietats per la recerca de la veritat. En aquell conflicte particular, tenien raó els jueus dels quals venia la salvació.
però s'atansava l'hora, i ja l'era que aquella qüestió no tindria sentit, car l'un i
l'altre lloc havien de perdre tota exclusiva. Onsevulla del món es pot adorar Déu,
mentre se l'adori en esperit i veritat, que és l'clement essencial de l'adoració, el que
Déu exigeix als adoradors. No s'exclou amb aquestes paraules la construcció i
consagració dels temples, sinó el nacionalisme religiós i la hipocresia de l'adoració
purament externa.
(15) Bella apel·lació que demostra l'expectació que hi havia llavors en tota
la Palestina de la imminent vinguda del Crist. Jesús l'esperava sens dubte per fer
la seva revelació, avalada pel miracle moral que acabava d'acomplir.
(lól Categòrica declaració que Jesús no féu gaires vegades. Ara la fa en
despoblat, parlant a una sola persona i encara estrangera, sense el perill de provocar un entusiasme excessiu de les multituds.
(17) Els rabins, o mestres de la Llei. prohibien que es parlés públicament amb
una dona, ni que fos la pròpia, d'on l'estranyesa dels deixebles. Llur respecte al
Mestre els impedeix, però. de fer-li sobre això cap pregunta.

58

LA PARAULA CRISTIANA

SANTS PARES I DOCTORS
De la descència en el vestir
San Francesc de Sales
Diu Sant Pau (1) que les dones devotes — el mateix s' ha de dir
dels homes — han de portar vestits decents, guarnint-se amb modès-

tia i sobrietat. Ara, la decència dels vestits i altres paraments prové
de la matèria, de la forma, i de la netedat.

Quant és a la netedat, sempre ha d'ésser gaire ba la mateixa en
els nostres vestits, no portant-hi (a possible ésser) cap llei de taca
ni sutzura. L a condició exterior representa, en certa manera, la condició interior. Déu mateix exigeix la netedat a aquells qui s'atansen
als séus altars, i que professen la principal comanda de la devoció.
Quant és a la matèria i forma dels vestits, s'ha d'amidar la decència segons les circumstàncies de temps, d'anys, qualitats, companyies i ocasions. Regularment es vesteix més mudat els dies de festa,
i segons la solemnitat de la diada que es celebra: en temps de penitència (com és ara la Quaresma), es va senzill; a noces, és porten
robes nupcials; a condols, de dol; davant prínceps, s'apuja d'estat: en
família s'hi plany. L a dona casada pot i ha d'anar vistosa en tenint
el marit a la vora, i quan ell ho desitja si fa el mateix quan ell és
fora, se li demanarà a quins ulls vol agradar tan enflocada. Es permev
a les donzelles portar més guarnits, perquè elles poden voler agradar
a molts, per bé que, per a un sant matrimoni, no els en calgui sinó
guanyar un. Tampoc hi ha res de mal en que es mudin una mica
les viudes casadores mentre cuidin no mostrar-se afollades, com sigui que, mares de família ja, i tribulacions que han passat de la
viudesa, se les considera d'esperit madur i temperat. Quant és, emperò, a les veritables viudes, és a dir, les que en són així del cos
com del cor,, no els és escaient altre guarnit que la humilitat, la
modèstia i la devoció: perquè, si volen donar amor als homes, ja no
són viudes veritables; i, si no els en volen donar, per què han d'anar
tan i tan enflocades?

(1) 1 Tim. 2, 9. Similiter et wulicres in habitu ornato, cvm verecundia,
ct sobrieiiite ornantcs se, ct nov in toríis crinibvs, avt auro, aut margaritis,
Vel reste pretiosa.
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Qui no vulgui hostes,
que llevi el rètol de l'hosta1..
Sempre s'ha rigut tothom dels vells que volen fer el joliu; ès
aquesta una follia que no es comporta sinó al jovent.
Sigues endreçada, Filotea; no portis al damunt res de pellingots
ni mals agençaments. Es un fer menyspreu de les persones que hom
tracta l'anar entre elles vestida que ofèn; emperò guarda't bé de
posar-te afectaments ni vanitats, acuraments ni afolladures. Decanta't sempre, tant com puguis, de la banda de ia senzillesa i de la
modèstia, la qual ès — no en dubtis — el major ornament de la
bellesa i el millor vel de la Uetgesa.
Sant Pere (2) adverteix, principalment a les doncelles, de no
portar els cabells així crespats i amb tants de rissos, amb anelles i
onejant.
Els homes que són així molls d' aficionar-se a aquestes galanors,
a tot arreu són anomenats «hermafrodites»,, i les dones vanes són
tingudes per no massa fermes en la castedat; almenys, si és que en
tenen, amb tantes de follors i bagatel-les, poc es veu. Diuen que no
s'hi pensa mal; emperò jo responc (com en altres indrets) que doncs
el Diable n' hi pensa sempre.
El que ès jo, voldria que el meu devot o la meva devota fossin
sempre els que anessin més ben vestits de la llur companyia, emperò els de menys pompa i afectaments, i que, com diu el proverbi, fossin ornats de gràcia, modèstia i dignitat.
Sant Lluis diu, en un so', mot, que s'ha de vestir cadascú segons
el seu estat, de faisó que ni les persones de seny i de bé puguin dir
que en fa massa, ni el jovent, que en fa massa poc. Mes, cas que
el jovent no es vulgui contentar de la teva decència, més te valdrà
seguir el consell dels prudents.
Trad. de Frederic Clascar prev.

(2) 1 Ptr. 3. 3. Quarum {muJwrum) nan sit extrin-wcus capillatura,
aut circundatio auri, aut indnmoitl veatimentorum cuilus.
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ESCRIPTORS PIADOSOS
De cortesia
Beat Ramon Llull
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cortesia neix de noble coratge, i tem vergonya.
Cortesa paraula significa amable pensa.
Cortesia és bella de costums.
Cortesament parla i cortesament menja, i conqueriràs amistat.
Si fas descortesia, semblaràs bèstia.
Bons costums, amb cortesia comencen.
Cortesia compra grat (1) sense messió. (2)
Qui cortesia dóna, cortesia dobla.
Qui cortesament serveix, cortesamen és servit.
Corteses consideracions són corteses carreres. (3)
Descortesa pensa i paraules lletges són germanes.
Sigues cortès, i no seràs reprès.
Sense bondat, no creguis ésser cortès.
Falsa cortesia és mala vilania.
Cortesia no reprèn.
Cortesia és exemple cortès.
Cortesia i lleialtat són amigues.
Sense humilitat, no pots ésser cortès.
Cortesia, en molts llocs ha amics.
Qui a home cortès no ama és vilà.
Trans. d' Alfons Ramírez Moragas, preo.

Preguem pels nostres difunts
A tots els nostres lectors demanem en el O i * una oració per aquest
germà nostre que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm el son de
pau: D. Josep Ma. Rendó. subscriptor i niaria de 1' Estrella Lliurat, germana del subscriptor senyor Frederic Lliurat.
Tots els mesos I.a Paraula Crlsílann farà dir una misisa 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 pugni tcnir-les el celebrant piesents en les seves intencions.
(1) Agradatge, benvolença.
(2) Despesa, cost, esmerç.
(3) Sendes, camins, vies, viaranys.

LES BELLES LLETRES

FRANCESC CAMBÓ E L NOBLE
\ES dd seu terç àpat aniud, celebrat el divendres 29 de
maig, la Fundació Bernat Metge ja no és una empresa
cultural, sinó Z'Alma Mater de la cultura catalana. Ni
que les altres empreses (versió de la Bíblia, Història
de l'art català, Biblioteca rab'nica) tinguin noms diferents, l'empenta creadora de totes elles és la mateixa
qui dugué a la vida la Bernat Metge, el mateix és l'esperit qui les
informa, la finalitat a què miren.
Quin goig verament regi havia de sentir el Sr. Cambó aquell
vespre memorable, podent anunciar a aquella docta assemblea, a més
de les tasques eixides a la llum, les acomplertes obscurameni i les
que per donar la primera passa esperaven només l'empenta irresistible que la seva nerviosa mà aleshores els donava!. Nosaltres sentírem venes endins l'esgarrifança d'un començament dèpoca: la liquidació d'una püa de destrets que ens havien afeixugat els peus.
Restava liquidada l'època de l'imperi de la pensada, de la improvisació, de l'anuiterisme (aquesta tara dds pobles sense política cultural), arreconats els qui explotaven la tanoqueria de la gent amb
el tèrbol prestigi de l'obscuritat, els que es pensaven que la formació duna, llengua literària era un simple fenomen de mimetisme
enfront de les llengües cultes, els que menyspreaven per puerils les
tècniques, la retòrica clàssica i el professinalisme, els romàntics del
talent, en una paraula. Restava liquidada l'època òrfena d'aristocràcia pairal, l'epoca en què la noblesa de la sang s'era esblanqueïda en la calvície de les terres decrèpites i la de la nova promoció
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no tenia altres títols que el bell dring o la tovor del moltonisme.
Una nova noblesa apuntava aquella nit a Catalunya, emparentada
espiritualment amb els Medici de Florència i amb els Borghese, Pamfili, Doria, de Roma, una noblesa elaborada treballosament en anys
de lluita, de sofriment i de roentor continguda <f ideal, una noblesa
nova fruit de l'esperit nou, com la deuen produir indubtablement
tots els esperits nous qui ixen a flor de terra; una noblesa, en fi,
que conquerirà una pàtria, com la conqueriren aquells marquesos i
ducs i comtes de l'albada medieval (o bells noms marcits!) però <i'nb
armes espirituals, més nobles que les antigues. Restava liquidada la
manca d'ambició, la modèstia cd-Uctiva, la badoqueria, per obra
i gràcia de la consciència del nostre ésser i de les nostres possibilitats que llavors prenia estat definitiu entre nosaltres. I aixi restava
liquidada per sempre i per no haver-ne de parlar més í'avara povertà que no era més que la curtedat de visió d'aquells dels nostres
rics, qui no tenint una concepció patriòtica, no comprenien altres
interessos que els que fomenten l'avarícia.
Les paraides del Senyor Cambó aquell vespre, dites ami la
més absoluta nornuditat, sense el més petit èmfasi oratori, en to de
conversa, són indubtablernent les paraules més solemnes i més fecundes que ha pronunciat en tota la seva vida, en la qual, tanvMteix, les paraules denses, les paratdes transcendentals, abunden com
en poques vides. Amb aquesta simplicitat deuen néixer sempre !es
coses definitives. Els grans moments de la natura i de la història
són desconeguts, són envoltats de silenci. Les consagracions i pronunciacions oficials vénen després quan tota la gràcia ja és feta. Més
aviat l'enterboleixen. Amb qtdna opoitunitat deia E n Cambó: 'Només es posseeix bé allò que s'ha merescut: eixamplen la basc 'iels
nostres mereixements. De nosaltres depèn que aquesta hivernada ens
sigui beneficiosa o ens sigui funesta. Potser fins ara havíem produït
massa fullaraca, però havíem afondit poc les arrels; aprofitem l'hivern per clavar les arrels de la nostra cultura ben endins 'ic la
terra estable. Que la cd-laboració cultural que ens ajunta en aquesta tasca faci desaparèixer d'entre nosaltres aquelles grans tares
dels catalans: la lleugeresa de l'aficionat, l'enveja mútua, el canibalisme amb què ens devoràvem els uns als altres!»
Sds després d'exposats nous plans de treball com la càteara
de grec a càrrec de Carles Riba i les beques bíbliques per es f/lis
a fer a Jerusalem, curació radical de l'aficionisme, i les noves empreses d' Història de l'art català i Biblioteca rabínica, es podien pronunciar amb autoritat insuperable aquestes paraules qui inauguraven amb una solemnitat essencial i recòndita la nova era, aquella

B E L L E S LLETRES

03

que ha d'ornar Catalunya amb aquestes gemines que tenen els pobles plenament civils: l'humanisme, la tècnica, la claredat clàssica,
V aristocràcia, l'ambició.

LES

BONHOMIES
Josep Carner
Editorial Catalana
Barcelona, 1925

E l recull d'articles, Les bonhomies, de Josep Carner, no ens és
nou ni pel gènere, perquè ja és el tercer recull que fa, ni per ells
mateixos, ja assaborits en els diaris on tenien aires picants d'actualitat. I així i tot, aquells articles, un cop aplegats, els assaboriren
millor. I aquesta és la sorpresa més bona que ens podien donar. Prendrem Les bonhomies com prenem Les planetes del verdum o L a crea-

ció d'Eva, cada cop amb més plaer.
He dit plaer i el mot és just. Aquestes pàgines satíriques—fragments de vida catalana o d'onsevulla que sigui—tenen una frescor
riallera, no marcida per la descripció de les coses mesquines o ridícules; són deliciosament plaents. E l realisme d'aquests articles no
amargueja ni tampoc és endolcit amb l'excés d'un sentimentalisme
desfet. Si l'escriptor observa algun defecte o alguna cosa li sembla
malavinent, no s'hi arriba a pertorbar i no ens ofereix, en conseqüència el sarcasme fàcil ni una visió negra de la vida. La visió que
en té, tan sana, tan equilibrada, dóna la millor consistència literària
al llibre. I el seu estil també és així: una prosa clara, precisa, franca,
esbargida. No té dolçors ablanides ni saccejaments de prosa matussera. Es un estil net i perfecte, de vegades amb un caient subtil d'estrangeria: no sé quines maneres angleses han sabut fer bona companyonia amb una incoercible llibertat ben catalana.
Però també continua la tradició de la prosa satírica catalana,
d'Emili Vilanova, Gabriel Maura o de la revista "Un tros de paper";
sinó que dóna a l'estil satíric un aire altament literari, que no tenia,
i, a més, E n Carner no té aquella mena de passivitat entre dolça i
resignada, característica d'aquella tradició; no té aquella manca de
força agressiva que arribava en alguns ben sovint fins a donar la
sensació que l'escriptor s'identificava amb les mateixes coses ridicu-
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litzades, com si no se'n sabés desprendre, i les cobrís aleshores amb
una indulgència, que era, veritablement, una feblesa.
Sorprèn la varietat de temes d'aquest llibre, com diu bé Alexandre Plana en el Prefaci. Però aquesta varietat és riquesa d'observació, no fragmentació i desordre interns. A cada pàgina, al contrari, se'ns revela més i més una unitat de caràcter i d'esperit sense
la qual de seguida una obra ens deca u ria. L a dispersió és vista a
fora, i un esperit sà l'observa sense deformar-s'hi, l'observa tal com
és, i ara judica, ara condemna, ara pot aplaudir. E n Carner no és
d'aquells que s'enfonsen en l'esbalaiment d'una visió, d'una harmonia que s'empara de l'ànima i l'encisa, infonent-li el desig de
no moure'se'n, com deia el poeta:
jo que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fe'ls eterns a dintre del meu cor!
En Carner sembla que tingui l'actitud de dominar Ics emocions
i de fer-se'n independent tancant-les dins els límits d'unes paraules
intensament expressives. Es tal vegada la manera de Goethej tal vegada també la d'Horaci; com aquella d'En Maragall era més virgiliana.
L'estil, responent a aquesta inspiració, parli del que parli, no
perd mai la dignitat. Sempre hi veieu un art exquisit. Vora l'espectacle de la lletjor, de l'estultícia o de la sordidesa pot haver-hi la
bellesa de l'esperit que sap jutjar-lo: és la poesi ade la sàtira. Davant d'una cosa que ens torbaria, endevineu la plenitud d'un esperit que hi veu clar i judica. I que serva una serenitat tan encalmada
que no malmet, de pas, les belleses disperses que hi ha, per ei per
lla, al marge de les coses més mesquines i deplorables.
En Carner no extrema la caricatura. I aqueixa contenció dóna
més relleu al ridícul i també no malmena cap delicadesa que se li
escaigui aprop. I així no hi ha res més lluny de "l'anarquia mansueta i indefinida" i del "casolanisme descordat i triomfal" (pel
dir-ho amb paraules d'En Carner), que aquestes seves pàgines satíriques. L'autor ha sabut tractar exquisidament en elles realitat?
de tota mena, paraules de tota mena, amb dignitat i elegància.
J . M. C.

LES IDEES I ELS FETS

VIDA RELIGIOSA I MORAL
La clerecia i la nacionalitat
L Butlletí setmanal de la tan anomenada Obra de la Propagació de la Fe, Les Missions catholiques, en els números
del primer trimestre de 1925, dóna interessants dades
sobre la orientació i el continuat esforç de la Santa Seu
per assolir l'ideal que en cap país l'evangelització i els
càrrecs de jurisdicció eclesiàstica no estiguin confiats a
estrangers. Llegint les dades del Butlletí, es veu fins a quin extrem és
arrelat, a l'Església, el convenciment que la diversitat de nacionalitat
és un obstacle, de proporcions a voltes insuperables, perquè la clerecia
pugui anar acomplint la seva divina missió; i, per tant, com és norma
incommovible de la Santa Seu superar els antagonismes de nacionalitats, i les diversificacions racials, atorgant a cada país els càrrecs
eclesiàstics a nacionals seus, en tant la impossibilitat material, o les
imposicions de la potestat civil no li ho impideixin.
La primera d'aquestes dues avinenteses és la que sorgeix amb
constància desencoratjadora, en les terres de missions, i per aquest
motiu és d'una valor d'allò més remarcable l'estadística que en aquest
Butlletí publica el P. J . M. Planchet, llatzerista, referent a les missions a Xina durant l'any 1924. L'evangelització d'aquella República
fou confiada durant l'any passat a 1,447 sacerdots europeus, i a 1,071
sacerdots de nacionalitat xinesa: la proporció, com es pot veure comparant les xifres, encara que no arribi a la meitat, representa un
vehement desig d'enlairar la clerecia del país sobre l'estranger.
Aquest desig és palesat ne detalls, tan alliçonadors com el que en
les missions més nombroses, i endinsades en el país, que són les franceses,
aquesta proporció ja hi és invertida: en aquestes missions els sacerdots
francesos són en nombre de 635 i els xinesos en nombre de 695. Essent
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l'Obra de la Propagació de la Pe, obra francesa, i la que, per representar la més gran organització d'adjutori missional, està en particular
contacte amb la Santa Seu, aquest fet de la superació de la clerecia
xinesa té inqüestionablement una força demostrativa que no es pot
amagar, sobretot després d'haver portat l'actual Sant Pare la seva
direcció a Roma, traient-la de Lió on va ésser fundada i funcionà durant més de cinquanta anys (recordi's que un dels suposats greuges
contra el Vaticà, trets a relluir per Herriot per justificar la supressió
de l'Ambaixada francesa prop de la Santa Seu, fou precisamentt aquest
trasllat de l'Obra). Si les altres organitzacions missionals es moguessin
segons la mateixa trajectòria, l'ideal pontifici estaria en vies gairebé
de realiztació total; però per causes que a l'esmentat Butlletí no es
detallen, no és així: a les espanyoles, per exemple, entre 218 membres
de la clerecia, només n'hi ha que 46 de xinesos.
No és d'estranyar, doncs, que una de les preocupacions cabdals de
l'Església sigui l'organització de Seminaris a cada territori de nacionalitat diversa: els Butlletins apareguts durant els dos mesos i mig
d'aquest any, parlen d'aquests Seminaris en ocasió de qualsevol avinentesa propícia, i per fer més remarcable el seu interès, publiquen
fotografies dels seminaristes que hi estudien, agrupats amb els seus
professors, en quant és possible, de la mateixa nacionalitat llur; hi ha
la dels estudiant de Taikon, a la Corea, uns dos cents entre tots els
cursos; la dels de Pianaratsoa, menys en nombre; la dels de Mangalore,
que és el Seminari Central de l'Ilindoustan, amb poc més d'un centenar d'estudiants, i a la dels Kumhakoman, que no hi arriba. lli ha,
també, una crida fèrvida de Mgr. Pichot, Vicari Apostòlic de Magunda,
a Madagascar, fent veure la imperiosa necessitat de fundar un Seminari en els territoris de la seva jurisdicció. Les terres africanes són,
potser, les més necessitades, sota aquest punt de vista. E n un article
publicat a Etudes, l'abril de l'any passat, pel P. Joseph Boubes, feia
ressaltar, aquest benemèrit missioner, que a l'interior de l'Àfrica Continental ja exercien cura d'ànimes 60 sacerdots de raça negra, i al
mateix temps, que aquest nombre era ínfim.
Per aquest motiu són assenyalats com dies de joia i d'extraordinària
solemnitat els d'ordenació de seminaristes, sobretot quan l'ordenació
és el presbiterat; l'any passat el Butlletí relatava la festa sense precedents celebrada a una de les poblacions de la Polinèsia per commemorar el fet que per primera vegada assolissin la dignitat sacerdotal
un curt nombre de descendents dels antics indígenes, i, encara, pobladors del territori; s' aplegaren expedicions de les altres illes, i feren
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solemnitzades amb magnes divertiments populars. E n els d'aquest any,
s'insereix la relació Une ordination a Kouí-Tchéou, del 20 de setembre
de 1924, de cine xinesos: Mar Tcbong, Germà Tchéou, Lluc Tchong,
August Tay i Lleonard Tchen, del quals publica el retrat.
Per via d'aquests Seminaris i d'aquestes ordenacions, podrà la
Santa Seu realitzar el seu desig que l'entorpiment d'estrangeria no
impideixi la difusió de l'Evangeli. També en aquests Butlletins de 1925
hi ha dos altres antecedents, d'una eloqüència que no cal remarcar, per
comprovar aquesta naturalíssima orientació seva: l'un és que ço que
s'esdevé amb els Seminaris, ço mateix esdevé amb els noviciats de monges de les Ordes missionals femenines; en lloc preferent inesreix una fotografia de les germanes de Sant Pau de Chartres, que formen^ la
Comunitat de la casa de Taikon, en la qual la majoria són de nacionalitat xinesa. Cal no oblidar, per comprendre l'interès d'aquestt fet,
que una de les dues tasques cabdals de les monges missioneres és l'ensenyança de la Doctrina Cristiana.
L'altre detall, o millor dit, el fet més alliçonador, és que l'alta
jerarquia eclesiàstica, en tant que materialment possible, és confiada a
nacionals; en un d'aquests Butlletins és relatada la visita apostòlica
de Mgr. Giardini, Delegat apostòlic al Japó, i en la relació és posat de
relleu, amb insistència, que el seu pes el va portar el sacerdot indígena
P. Hayasaka; també posa de relleu que, havent-se subdividit en quatre
Vicariats el territori xinès de l'Houpé oriental, d'un dels quatre ha
estat erigit cap, amb l'alta jurisdicció que correspon al càrrec, el Pare
Tcheng, de l'Orde Franciscana, de nacionalitat xinesa, per concórrer
en ell la particularitat d'ésser fill del propi Houpé.
Si en els territoris que no són, eclesiàsticament, de missions, la Santa
Seu, en la designació de la seva jerarquia, no supera els antagonismes
racials, o les diversitats de nacionalitats, és per la manca de llibertat
que li imposen, sovint, els règims concordataris.
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Les arrels benedictines de Catalunya

Els historiadors especialitzats en l'estudi de la història de Gata
lunya han registrat sovint la influència que exercí en la formació del
caràcter pairal l'Ordre Benedictina, constituïda en avantguarda i
fogar de la cultura precisament en els segles en què la nostra constitució anava prenent caires definitius.
Aquest fet, palesat per llargs antecedents, acaba de tenir una nova
confirmació de preuat valor pel fet d'haver estat escrita a base d'un
allunyament fotal del sentit català. E l nou comprovant és la darrera
de les obres publicades per ia "Biblioteca Monàstica", que editen els
Monjos de Montserrat, o sigui el llibre de l'Abat del Monestir belga
de Maredsous, Dom Columba Marmion, que té per títol "Jesucrist
ideal del monjo", transportat al català pel montserratí Dom R. Grau.
Constitueixen el llibre (del qual des de la seva publicació a mitjan de 1922, s'han esgotat quatre llargues edicions franceses), unes
conferències espirituals sobre la vida monàstica i religiosa que, en
llur versió catalana, poden posar-se al costat de les pastorals del
Dr. Torres i Bages. Evidentment, en aquesta possibilitat pot influirhi la manera com la traducció ha estat feta; però si no hi hagués
concordància en el fons, la perfecció de forma no podria fer el miracle de confondre dues coses essencialment diverses. Ni !a similitud
de manera, ni menys la d'esperit amb qui era tan racialment català
no ioren possibles si no existia un íntim entroncament i una essecial
coincidència de característiques entre la nostra ànima i la que fa
bategar les pàgines de l'Abat benedictí.
A la fi, va ésser l'Ordre Benedictina la que aixecà el *reball a la
dignitat d'oració i féu del treball intel·lectual un sacerdoci; és per
quest motiu un llibre no pas de cap misticisme recremat en els deliquis d'una abstracció ultraidealista, sinó d'una religiositat amorosa,
planera, que captiva el lector fins a donar-li la sensació dc què expressa el seu propi pensament; i no precisament en el clos d'una
perfecció monàstica, sinó en el camp obert de la brega quotidiana
de la vida; les pàgines que sols es poden referir a la vida del monjo
hi són escassíssimes, i en canvi, les que dintre l'obligat marc de la
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seva espiritualitat dibuixen virtuts de ciutadania omplen gairebé tot
el llibre; veritable breviari de les pei·feceions d'un civisme molt emparentat amb el que secularment caractritza la faisó nostrada.
Heus-en aquí, amb el seu ropatge severament monacal, un bell
testimoni, extret de la conferència sobre " E l bon zel":
"Quan hom és humil, no es considera pas a si mateix com l'únic
perfet, no és exigent amb els altres per criticar amb malignitat o
duresa les febleses del proïsme; no té aquell zel amarg qui naixent
en l'ànima del sentiment de la pròpia perfecció esdevé tan fàcilment
imperiós i intransigent."
E n què consisteix aquest "zel amarg", ho diu amb aquesta excellont perífrasi:
"Hi ha altres formes de zel dolent qui prenen les apariències del
bo. Tenim, per exemple, el zel farisaic, el zel dels estrictes observadors
de la llei exterior. Aquest zel "amarg", per qualificar-lo amb la mateixa paraula del nostre Sant Legislador, té el seu origen, no en l'amor
de Déu i del proïsme, sinó en l'orgull. Els qui en són infectats, són
plens tots ells de l'estimació desordenada en llur pròpia afecció: no
poden concebre altre ideal que l'ideal llur; tot allò que no s'adiu amb
ell, ho blasmen; tot volen reduir-ho a la seva faisó pròpia de veure i
de fer: d'aquí les discussions. E l resultat d'aquest zel és l'odi. Recordem amb quanta aspror els fariseus animats d'aquest zei perseguien
Nostre Senyor, proposant-li qüestions insidioses, preparant-li paranys
i emboscades, cercant, no pas conèixer la veritat, sinó sorprendre'l en
falliment."
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CIÈNCIES

Qualsevulla que fullegi un quotidià o una revista publicada a
Catalunya en els nostres dies, estranyarà segurament el desinterès per
les coses referents a la cultura científica: rarament és tractat un tema
científic damunt les planes llurs. I certament tals temes haurien d'interessar-nos. Qui llegí ara algun dels periòdics de quinze anys endarrera
podria potser tractar-nos d'inconseqüents. Però bé pot afirmar-se que
l'interès d'aquells temps noucentistes era potser més aparent que real,
i que l'allunyament d'avui ho és igualment. L a vida científica a casa
nostra peca més de retreta que d'inexistent: sense paroxismes de vanitat
que no foren excusables, recents certs fets dolorosos, però sense falses
modèsties, intentarem fer-ne cròniques que, si més no, tindran el mèrit
d ela brevetat.

Durant el mes de març propassat dos fisiòlegs, encarnació de
dues èpoques i de dues escoles, han visitat la nostra ciutat. E l professor Lleó Asher, de la Universitat de Berna, ens ha donat l'exemple del treball metòdic i organitzat, que tant necessitem: la seva
informació profusa, la rigor de la seva experimentació, l'esperit de
proselitisme en la formació de deixebles, unides, però, aquestes virtuts a una certa pesadesa germànica i un desintrès per tot el que
no sigui fisiologia, han tingut el seu contrapès en la visit* del professor Charlse Richet, símbol avui de l'escola parisenca. Es el professor Richet (deixem els aspectes de l'home que no podeu esser-nos
grat.s, el seu positivisme, record del 1860, i la seva manera aparentment
indiferent d'abordar els problemes de la que ell anomena metapsíquica) un esperit àgil i curiós. Es fisiòleg, però ho és sense massa
mètode: és un especialista, però tot l'interessa, la ciència i el que
cau fora d'ella. No en té prou amb l'admiració que desperta, intenta
arribar a l'ànima dels seus visitants, vol viure llurs anhels, com ho
prova la visita feta al "Polytechnicum", entre altres coses.
Altres anys la primavera duia a casa nostra savis de tot arreu, i
cap disciplina, l'any passat inclòs, deixava d'ésser professada en
algun dels seus capítols per a un home de cap-d'ala. Aquest any no
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hem tingut, llevades les dues esmentades, aqueixa llei de visites. Cal
pregar a qui pugui, pel bé de la nostra joventut, que no sigui així
l'any que ve.

* * *
Per solemnitzar l'Any Sant amb una iniciativa útil al tot el món
cristià, el Sant Pare ha organitzat als Jardins i Museus del Vaticà
l'Exposició Missional, esplèndida manifestació de l'esforç de la Catolicitat, per cridar al seu si tots els pobles de la terra. Vol el Sant
Pare que els missioners, en portar arreu la Paraula Divina, hi portin alhora tots aquells progressos que han facilitat fer el bé al pròxim, els avenços de la medicina i la higiene en primer terme: vol
també que a les missions catòliques, no els manqui res en quant a
organització sanitària del que puguin tenir les d'altres confessions.
Per aquest motiu hi ha una selecció mèdica a l'Exposició Vaticana.
I en aquesta secció tot el referent a la lepra ha estat encomanat al
professor barceloní doctor Jaume Peyrí.
E l professor Peyrí ha instal·lat al Vaticà, en un pavelló especial,
en dibuixos, gràfics, mapes i moulages, tota la informació que ha
pogut reunir sobre la lepra a tot el món, mètodes de prevenció i de
tractament, i demana als missioners i a totes les persones dels països
més diversos que acudiran a Roma durant l'any jubilar que vulguin
completar la seva informació i àdhuc rectificar-la si calgués. Per
persones que l'han visitat sabem que el stand del doctor Peyrí, a més
d'honorar-lo a ell, honora Catalunya, on ha estat possible de reunir
la informació esmentada, i sobre tot preparar els moulages, veritables obres mestres en el seu gènere, deguts a l'escultor Renart.
Imitant el seu pare, que escriví una obra de Bacteriologia, que
fou reeditada i li valgué una certa notorietat en el món científic del
seu temps, el vescomte de Güell ens ofereix una obra de 148 pàgines
sobre qüestions generals de Geometria, en la qual són proposades solucions a les dificultats fonamentals de la geometria tradicional, i es
discuteixen les bases filosòfiques del concepte d'espai. Segons el professor Torroja diu a "Ibèrica", és una obra de tot elogi, encara que
no resolgui el problema capital que hi és exposat. Però en una cosa
no sentim com l'illustre catedràtic de Geometria descriptiva de la
nostra Universitat, en la seva crítica del llibre del vescomte de
Güell, cosa que naturalment no és refereix a cap punt de Geometria:
diu Torroja que és cosa excepcional en els nostres mitjans que un
home de posició senti interès per les ciències, però ho és més que
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esmerci, no ja els seus cabals, sinó el seu temps i el seu esforç en el
cultiu d'alguna d'aquelles Precisament és excepcional entre nosaltres el primer: aquesta afirmació enclou un elogi del seu temps,
però no certament per altra part de la nostra gent adinerada, que
no saben sentir les obres grans i dignes, si cal fer ies valent-se de
l'esforç d'altri.
J. 1L BtóLL·IDO

El crani de Taungs
(Australopithecus ahicanus)
EI lector recorda sens dubte l'incident científico-periodístic de la
troballa d'aquest crani, al vol,t de la qual uns volgueren veure no
menys que l'esfondrament del dogma catòlic, i altres temeren potser
un xic massa. No han trigat gaire a esvair-se il-lusions i temences
infundades. La única cosa realment deplorable es la incorregibilitat
dels mitjos savis què, malgrat la llarga sèrie 3e troballes comprometedores del dogma acabades després en ridícol, cada vegada que
se'n presenta una altra eixorden els vianants tranquils amb crits extemporanis de victòria o d'alartna.
A l'amabUitat del bon amic D. Telesfor d'Aranzadi, professor
de la nostra Universitat, devem els següents testimonis de professors
heterodoxes que lleven tota importància antropogenètica a la tan remenada troballa:
Diu en 0 Primeiro de Janeiro, diari d'Oporto el Dr. Mendes Correia Professor cl" Antropologia en aquella Universitat.
«Tinc ja esment dtl crani de Taungs, no sols pels diaris de Joannesburg, sinó també per un articlo del jaOkmiy DM't, publicat en una revista científica de Londres i per una nota do l'antropòleg angles Elliot
Smith,
Per bé que reconegui sense aap dubte que presenta alguns caràcters
humanoidess i no ós possible d'enquadrarlo en tes espècies vives o fòssils
d'antropoidee ooneguts, mantinc certa reserva en ço que csguai-da al seu
lloc en l'escaia animal i genealogia humana -i a i'època geològica a què
cal atribuir-lo.
L' exemplar fou portat al professor amb alguitó fòssils de simis cercopitècids, avui abundantement representats en el continent. El professor
féu un interossant treball dereaDnstiCuclò;li arribaren dos fragmets aïllats,
un del motllo intern de la cavitat cranial i l'altre de quasi tota la cara
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i una gran part de la mandíbula, els quals ajustaven perfectament per
una Unia de fractura frontal.
La meva impressió personal per les descripcions, fotografies i dibuixes és que ens trobem amb un antropoide (els actuals són ximpanzé, gorila, oranguta i gibó i n'hi ha ajguns de fòsslila) i quo aquest antropoide
presenta aïlgunes faooions o tendènicies ovolutivcs humanoides, sense perdre la fesomia de La família animal a què pertony i sense que calgui ci-car
una nova família per incloureol'hi (Convé recordar que aAtres f&ssils andropoides manifesten en alguns caràcteis més afinitats humanes que els
actuals membres de la famflia, com d'esdevé en al Sivapithecus del n-^rd
de la índia. Està eac-ara pendent cl problema dol Pithecanthropws de Java
que, al meu parer, s'ha de descomposar en un ésser intermediari, al qual
pertanyerien la volta cranial i les dents, i un home al qual devia pertànyer el fèmur, trobat a 14 ni. de distància).
Però ed que em sembla que cal remaroar & el fet d'ésser un individu jove, al qual, jutjant par lia dentioi/5, que encara os la de llet, pot
atribuir-se una edat inferior a sis anys. Els antropoides joves presenten
molt atenuats alguns del caràicters dia's adults, i no és difícil de trobar,
p. ex., un crani d' orangutà jove amb cei'ta verticalitat en el front, ço que
1' aproxima, fins a cert punt, a la morfo'-ofia humana, com fa notar incidenta/lment Elliot Snüth. Això no vol dir que ne hi hagi en aquest exemplar diversos caràcters als quals no pot aplicar-se tal criteri.
Un cert punt imjportant és el de les condicions estrabigràüques. Dart
paria vagament del pneteretaci i un periodista Li atribueix l'afirmació de
la contemparaneïtat de l'Australcpithevus amb els grans Dinosauris, els
Mastodonts i ailtros animals presistòrics. Elliot Smith al donà com pliocè
antic o miocè. Confesso que la descripció de les oondicions de la descoberta
no em deixen totalment exempt de duptes sobre la cronologia
geològica de la broballa. Es trobava en una bauma del sí d'una roca calcària formada sobre el terieny conegut pete geòlegs amb él nom de Kapp
Plateau de dolomita... La regió es molt fossillífera, però ni Dart ni el
geòleg Young no forneixen dades caondlògiques ben preciees. Les vaig demanar per carta ai prof. Dart Tint! la impnepsió que l'antiguitat geològica és tan discutible com la del crani de Brokqn Hi 11 a Kodèsia i la del
crani de Ecskop al Transvaal, cl primer dels quals és ben interessant per
la seva morfologia. Malgirat tot no trobo inversemblant la data aventurada
per Smith.
Amb el que no m'avinc és amb la pretesa valor t-ientífica de les temptatives de reconstíBució integral de l' Avstroloplthecus i altres formes fòssils que acompanyen l'article d'aquest il-Custre antropòleg i les notícies
dels periòdics suda-frScans: el llàpiç de Forostier i d'allties artistes pot
tenir molt d'eng'uny, les claricies formides per la ciència poden correspondre a la realitat, però es tracta de conjectures tan vagues- i d' Induccions tan arruixades, que no és lícit de formular-les davant el gran
püblie amb una aparença científica. La llcii de coi-rplació del caràcters de
Cuvier és en molts casos d'apliicació difícil o impoasib'o. Què Siabem, per
exemple, de la forma del peu, caràcter tan important per distingir els
antrcpokles de l'home, de l'Australopitíieus i ailtras fòsails?
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Endevino una pregunta en tots els lectors: Però, en fi, l'home descendeix o no deA mml?
Les dades científiques positives no autoritzen a prendre oap dels simis actual» com unaftwma,de la qual, per transformació evolutiva, pogués
ésser resultat el grup humà. Menties tant, hom pot picsupoaar un psreutiu
col·lateral entre els grans antropoides i l'home. Els arguments són nombroacK. Entie les formes fòssils, encara no se n'ha trobat cap que pugui
considerar-se antepassat nostra Hi ha simis fòssils amb algunes tendències
evahitives en sentit humà com V Austalopithecus. Hi ha, per altra banda,
formes humaíies (taflUa i actuala amb alguns caràcteiB més simiescos
que d' altres. Però no s'ha trobat lins ara una tal unifopinitat de direcoions evolutives en tots eb caràictere, ni tan sols en. els més importants,
que sigui lícit d'afirmar res més que l'existenoia de forts Indicis d'un
parentiu col·lateral. L'arbre geneailògic està per descobrir. Serà deicobert algun dia? No puc afirmar, ni tan sols contestar.
Aquestes restriccions amb què parlen ois savis evolucionistes,
els quals no vaciínlen a afirmar que llur opinió és improvada i posibknient invprovable, contrasten amb l'aploni de tan de batxilleret i
ateneista que expenen el transformisme ocm una conquista definitiva de la ciència.
Escoltem encara el Dr. Müller, el qual deià el 28 de març a
Die Umscliau, revista setmanal il·lustrada, per al progrés de la ciència i de la tècnica:
Atistialapilh&ns africanvs. Referent als rostes fòssils d'un ser ii.íertmjdi entre el simi i l'home que ha trobat el professor Dart en eJ Kílahari
de. Bechu anal and (altiplanlcic de Kapp) i que hauria de tenir en la ciència una niLs^ió semblant a la del famós Ptthecanthropus de Java trobat per
un metge miUtai holandès en 1891, en tenim ara una primera descripció del descubrldor en «Scientiflc Monlliíy>. Han trobà un motllo de cervell i la part facial d'un crani dins una cova plena d' arena amarada da
calç. Es tracta d'un individu jove de 4 anys, quan tot just apuntaven els
primers quixate. L'óaser d'aquesta edat, i no adult, és natural que disminueix considerablement la vaíor de la troballa, ear el simi en la infànoia
presenta molta més semblança amb l'Iiome que no pas despróa E l crani és
descrit tom llarg, ettret i ova/lat rodonejai, la cara comrelatavamentllarga i estreta. E l cuivell & un xic més gros que el d'un ximpanzé adult
El surovH leinulus té gairabé la posició humana. Els dos terços posteriors
són eixamplats. En lloc de forts mlaools mastlcadors cs troba un dosenrotlle del cervell en Ba regió corresponent, en la qual manquen els entrats
característiques del món animaL Els arcs supeiRiliarei que presenten els
simis també manquen. Les òrbites són rodones. Ete nasals acaben (com en
l'home) sobre la Unia d'unió de la* vores inferiors de los òrbites. L'arc
dentari superior, amb la seva línia parabòlica, s'assembla més a l'home
que al simL Els ullals són petits; l'espai entre ulla i ete incisius és de
3 ram. i manca ded tot en la mandíbula inferioj' que en la seva part an-
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lerior s'assembla a la mandíbula de Maner (Heidelberg). L'aresta interna
de la mandíbula inferior manca, amtra al que s'esdevé en la del» simis.
El forat gran oocipital & cap endavant, no enrera com en els simis, d'
aquí cs podria deduir la marxa diTrta. L' Austrabpktecus «frlcanus és encara més antio que el PIthecauthropus. En tot cas, per la capa on estava
empotrat, procedeix del terciari. Es afí als simis americans d'avui, qui en
la època tenciària podien passar de l'Africa a l'Amèrica per terra.

CULTURA

GENERAL

« Criterion »
REVISTA TIÍ1MESTRAL DE FILOSOFIA

Si les solemnitats externes responien a la transcendència dels
esdeveniments, totes les campanes de Catalunya haurien repicat a
l'aparició del primer número d'aquesta novella Revista. Prescindint
per un moment de la nostra modèstia, que ens veda de fer afirmacions
absolutes, direm que la naixença de Criterion és, al costat de la
Fundació Bernat Metge, el fet més important de la nostra Renaixença. Amb aquestes dues institucions, la nostra llengua i la nostra
cultura inauguren l'etapa que ha de dur-les en pocs anys a plena saó.
La una no podia passar-se de l'altra. Si el pensament filosòfic és el
fruit més madur d'una civilització, la possessió d'una llengua definitivament plasmada per a l'expressió del pensament en les seves innombrables esfumadures li és un instrument indispensable. Aquest idioma
perfet l'elaborarà, el va ja elaborant, junt amb l'augusta serenitat
i el sentit de la mesura, la incorporació al català de les literatures
eternament clàssiques. Criterion i el moviment filosòfic que de la seva
tasca anirà brollant, aprofitarà l'instrument d'expressió que a poc
a poc elabora la gran Fundació Classicista que ja avui és qualificada
com una de les millors del món.
De moltes coses cal felicitar-nos en aquesta hora d'Hivern, apareulment malastruga. Gairebé no passa dia que no hàgim d'entonar
un víctor a una nova llavor que germina. Apenes hi ha un fascicle
de la nostra Revista que no hagi saludat l'eclosió d'una d'elles. Cal
felicitar-nos de l'acabament dels diletantismes, més que més de l'intellectual, el més perillós de tots, i de la inauguració del professionalisme,
enlloc tan necessari com en matèries de Religió i de Filosofia. Cal feli-
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citar-nos d'haver començat ja a ésser un poble amb plenitud de facultats, d'haver trobat els homes perfectament munits per a aquestes
tasques tan delicades, de què aquests homes siguin exemplarment
cristians i sanitosament orientats envers l'única Filosofia que mereix
aquest nom i la que davalla de la tradició aristotèlico-escolàstica.
Gràcies a l'esforç d'aquests homes, el Cristianisme té assegurades
les principals posicions en aquesta tempestejada Catalunya. L a publicació litúrgica Vida Cristiana, la revista Estudis Franciscans, el
Foment de Pietat Catalana, el fogar de cultura de Montserrat amb
els seus Analecta Montserratensia, la Biblioteca Balmen amb els seus
Analecta Tarraconensia, l'Obra dels Sants Exercicis que amb un zel
tan exemplar van desplegant Catalunya endins els Pares Jesuïtes,
els Opuscles dogmàtics del canonge Ribó i des d'ara, aquesta novella
publicació que comentem, donen al Catolicisme un prestigi tan grau
i un mestratge tan extens i triat per tot Catalunya, que bé podem
dir que la cultura catalana de demà serà fonamentalment catòlica.
Heus aquí, al nostre humil parer, la màxima penyora de l'èxit d'aquesta petita etnos que si va dormir durant tres segles i mig fou per
anar arrelant terra endins aquest esperit gairebé inèdit que un dia
ha d'omplir d'admiració la decrèpita Europa.
Una revista de filosofia a Catalunya no podia ésser sinó cristiana.
Tant en política com en cultura, està demostrat per l'experiència de
molts anys que en aquesta terra beneïda mor ben aviat en el fracàs
tot allò que neix amb esperit anticristià. L'heterodòxia no pot ésser
aquí més que una marginalitat curiosa.
Espiritualment, la nostra nissaga fou engendrada en el connubi
del Cristianisme amb el romanisme. De primera mà tenim l'un element i l'altre. Després d'Itàlia, cap altra terra no heretà tan perfectament el geni de la Roma renovellada pel llevat de l'Evangeli com
aquella avortada nació occitània que s'estenia per tot el Migdia de
França i les costes mediterrànies d'Espanya, de la qual, millor que
cap altra, ha heretat Catalunya els traços fisionòmics. Cap llavor
espiritual no cristiana no podrà regrellar en l'humus secular d'aquesta gran família. Geogràficament, aquesta terra nostra és terra de claredat. EI sol il·lumina perfectament els contorns de les coses i imposa
a la certitud més absoluta l'enorme i bellíssima objectivitat d'un món
extern inesfumable dintre la boira nòrdica. L a confiança en els sentits
i en la raó és el cànon fonamental del nostre temperament filosòfic.
Tota filosofia agnòstica, criticista, voluntarista, enderiadament originalista, ha de fracassar forçosament a les ribes del Mediterrani. Es
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aquí on hem de cercar la reivindicació del nostre seny racial, compromès fins al desprestigi per algunes derivacions comformistes que
havia tingut a darrera hora.
Els homes qui han fet a Catalunya la bella ofrena de Criterion
mereixen per aquest encert el més efectiu encoratjament i la felicitació més fèrvida. Són noms ben coneguts i auriolats de prestigi. Són
penyores d'encert i de durada.
E l P. Miquel d'Esplugues, aquest savi infatigable qui ha sabut
accentuar les bones qualitats de la raça i superar-ne els defectes, fa
la presentació de la nova Revista, on n'explica el naixement i n'exposa el criteri sintetitzat en tres guies excelsos: Sant Tomàs, o sigui
pensament ortodoix; Sant Bonaventura, o sigui intuïció artística i
optimisme; Sant Francesc de Sales, o sigui civilitat perfecta.
Segueix un estudi, sobre el qual volem cridar l'atenció del lector: L a decadència actual de la Filosofia, pel P. Josep Puigdessens,
C. M. F . E l P. Puigdessens és injustament desconegut. Nosaltres, que
el coneixem a fons per alguns anys de convivència, el tenim, així ras
i curt, per la primera mentalitat filosòfica de Catalunya.
Armat d'una cultura prodigiosa, que el fa coneixedor minuciós
del pensament de totes les edats i de totes les llengües antigues i modernes en què ha parlat la filosofia, posseïdor d'una força mental abetractiva i sintetitzadora simplement formidable, ornat d'un estil literari atraient i ric de lèxic, ell és l'home més indicat per donar l'empenta desencongidora al nostre pensament filosòfic. Ja fa anys que
havia d'ésser divulgat el seu nom entre les classes cultes, però incidents i passions que no volem recordar ho impediren. Gran mereixement de Criterion és haver desamortitzat aquesta valor inapreciable
de la Catalunya contemporània. Voldríem que cap fascicle de Criterion no estès mancat d'un treball seu. E n el del primer, tot repassant
amb una mirada dominant, comprensiva alhora que analitzadora, la
història del pensament contemporani, fa veure amb tota claredat,
àdhuc al Hec cn filosofia, com del racionalisme de Descartes es passà,
lògicament, al cristianisme de Kant, als voluntarismes antiracionals
de Hartmann, Nietzche, Ostwald, Windeband, Wundt, Münsterberg,
fins arribar al contingentisme de Boutroux, al pragmatisme de W. James i a l'intuïcionisme i fluïdisme de Bergson. E n un mot, a la destrucció de la Lògica i la Metafísica, ço és, de la Veritat. Conseqüència és que l'única salvació del pensament és el tomisme.
Que almenys una vegada no sigui l'amistat un element de desvaloració de l'elogi sincer que adrecem al savi P. Puigdessens per
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aquest treball que li dóna el primer lloc fins ara en el moviment filosòfic, tot just naixent a Catalunya.
E l Dr. Cebrià Montserrat ens dóna la traducció del títol I de la
Theologia Naturalis del filòsof barceloní Ramon de Sabunide, precedida d'una aciençada i elegant defensa de la importància filosòfica
i de l'ortodòxia doctrinal del gran escriptor català tan citat com
poc conegut. Promet continuar la traducció en fascicles successius,
de què li hem de sentir grat, car per la mostra del primer, promet
ésser una obra excepcionalment interessant.
Pere Mr. Bordoy Torrents, el conegut investigador de la nostra
filosofia medieval i veritable fundador—essent un moment indiscrets—
de la benemèrita Societat Catalana de Filosofia, ens ofereix un documentadíssim estudi sobre Les Escoles Dominicana i Franciscanes en
Lo Somni, de Bernat Metge. L'obra màxima de la nostra prosa éa
finament escorcollada i espiada punt per punt, per tal de sorprendrehi totes les infiltracions amb què les esmentades escoles, tan glorioses
i tan influents en el pensament català medieval, irrigaren aquelles
belles pàgines. Res no s'escapa a l'assabentada mirada del nostre
amic, qui mereix per aquest treball els més fervoroses encoratjaments.
E l jove escriptor Joan Tusquets, un dels catalans qui han sabut
més perfectament ajuntar la joventut amb la maduresa de l'assabentament filosòfic, ens parla de la Posició de Ramon LuU en el problema
de l'eternitat del món. L a dificultat de la matèria i la mestria amb
què és tractada fan creditor de tota lloança aquest recercador, avui
ja imprescindible en tota tasca de renovellament filosòfic de Catalunya.
E l P. B. Xiberta, joveníssim carmelita resident a Roma, del qual
tenim immillorables referències, ens dóna el Butlletí d'Història de la
Filosofia Medieval, on amb mirada ubiqua i sentit crític perfecte, va
resseguint totes les publicacions que sobre aquest assumpte han aparegut darrerament arreu d'Europa.
Finalment, en una Crònica són ressenyades totes les mostres
d'activitat filosòfica de casa nostra i de fora.
Ad multos annos!
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Una lletra de Sant Olaguer a Sant Ramon, Bisbe de
Barbastre i Roda
E l manuscrit número 26 de la Biblioteca provincial de Tarragona té com a contingut principal una col·lecció canònica de mitjans
del segle X I , la Diversodum Patrum Sententiae; però, a més a més,
en diferents folis porta intercalats diversos documents relacionats
amb la història de la Seu episcopal de Roda i de Barbastre a finals
del segle X I i començaments del X I I . Alguns d'aquests documents,
no tots autèntics, foren publicats ja pel P. Villanueva en els apèndixs
al volum 15 del seu Viaje literario, referent a l'església de Roda; del
carturali de la qual els va transcriure (1). E l Fraymentum historicum
referent al comtat cl eRibagorça i al bisbat de Roda, que va utilitzar
el P. Pasqual (2) treient-lo del Cartulari d'Alaó, i que més recentment
ha reeditat el senyor Serrano i Sanz, (3) es troba també insert en
aquest manuscrit.
•
En l'actual foli 24 v.* d'aquest volum fou copiada una lletra de
Sant Oleguer al bisbe de Barbastre Sant Ramon, la qual constitueix
un document interessant respecte a una qüestió de dret canònic. E l
bisbe de Barbastre i Roda havia exposat al seu metropolità el cas
d'una dona que, excusant-se en pecat incestuós comès pel seu marit,
s'havia casat amb un altre home, vivint dit primer marit. L'arquebisbe de Tarragona respon declarant que es tracta d'un cas d'adulteri;
i que encara que el primer marit hagués pecat incestuosament, no
hi havia motiu perquè la muller cometés semblant adulteri, essent
dels dos mals molt pitjor aquest.
E l text d'aquesta lletra és com segueix:
Olegarius Del dignacionc Terraconensis metròpolis dispensator, Raimundo
vcnerabili et dilecto Barbastrensi episcopo, consolari in Domino. Visis sanctitaiis vestre litteris et comperta ratione latoris, non parum miratus sum. Audivi
enim hominem legitime sue uxori coniunctum in uxoris consanguineam peccasse et uxoretn ipsius, eodem vivo, contra Evangelium et Apostolum aliï viro
nupsises, cum scriptum sit: "quod Deus coniunxit home non separet", (4)
et: "mulier dimissa aut rcconcilietur viro aut maneat innupta", ( 5 ) et qui
(1) Són els apèndixs 36, 37, 39, 41, 45 i 64 de l'esmentat volum XV del Viaje

lilfrario.
(2) FI anliguo obispado de Pallars.
( 3 ) Noticias y documenlos histSricos del Condado de Ribagor hasta la mwrlr
di Sancho Garcés I I I .
,4)
Malh. XIX, 6.
(S> Ad Cor. I, cap. VII, art. I I .
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dimissam duxerit inecatur. Paulus quoque mulier inquid adligata est legi
quandiu vir eius vivit; quod si mortuus fuerit vir eius soluta est a lege viri.
Multis sanctorum cxemplis ostendere possem matrimonium nunquam sine
morte alterius posse dissolvi, nisi vos ista ncquaquam ignoraré cognoscerem.
Que rogo ratio esse potest ut quia vir comisit incestum uxor comiteret adulterium? De duobos malis toleraré incestcni multo levius quam adultcrium
esse. Incestum quippe et necessitas apud veteres et postmodum ecclesiastica
dispensacio non nunquam tolerandum statuit. Adulterium vero etiam apud
elitnicos lex naturalis et lex scripta morte plcctendum esse censuit. Isti autem
quod dare consilium de secundo coniugio valeam non invenio. Duas uxores
ncmini habere licet. Uxor nempe illius quandiu istc vixerit quotquot sibi sociavcril adulteros veros faciet.
La data d'aquesta lletra ha d'estar siutada entre el 21 de març
de l'any 1118, en què el Papa va confirmar Sant Oleguer com a metropolità de Tarragona amb tots els drets, i la fi de l'episcopat de
Sant Ramon de Roda en 21 de juny 1126, dia de la mort d'aquest
prelat.
F. VALLS TABERNER
(Dti "Bullleti Arqueològic" de Tarragona, núra. 26. març-abril 1925.

A remarcar
Dos volums més que, servant la seva regularitat exemplar, ha
publicat l'editor de les Obres completes de Balmes. Són el I V i el V
de la col·lecció. E n el I V van aplegats sota el títol general Del Clero
Católico els treballs de l'insigne català sobre aquest tema tan atractívol per a la ploma d'un escriptor eclesiàstic, escrits abans de 1844,
en què Balmes començà la seva vida política.
Conté els següents estudis: Reflexiones sobre el celihato del clero
católico, Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes
del clero. Nuevos datos y algunas reflexiones sobre los bienes del
clero, La influencia religiosa, La instrucción del clero, Pervenir de
tos comunidades religiosas en Espana, Algunas reflexiones sobre la
vida y la influencia de los pórrocos ruredes, Conducta que debe observar el sacerdote con el incrèdula, Persecuciones y contrariedades sufridas por el clero i Carta a un seminarista.
E l volum V conté el primer tom de E l Protestantismo comparado con el Catolicismo, obra prou coneguda i celebrada perquè poguem
estalviar-nos tot comentari.
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L'EDUCACIÓ I L'ESCOLA
ITÀLIA. «La Política Scolaslica del Governo Nazionale»
L'ensenyament religiós.
Entre els darrers volums de la "Biblioteca di coltura política"
que edita la casa "Alpes" de Milà, n'ha sortit un de Balbino Giuliano
que sota el títol de "La política sColastica del Governo nazionale"
estudia, favorablement, la reforma de Gentile i defensa la posició
idealista del reformador. Ça i lla del llibre, apareixen ja algunes
dades — encara que escaduceres — dels primers resultats, que ens fan
desitjar amb més vehemència l'obra que ens aporti la tasca realitzada en
aquest primer any.
E l llibre de Giuliano té un gran interès perquè estudia la posició
de l'escola italiana d'abans la guerra, sumida en una mar de positivisme, i en senyala diversos defectes molt alliçonadors i molt aplicables a la concepció que de les escoles té en totes les esferes del nostre
ensenyament. Moltes vegades, en la lectura del capítol dedicat a
aquest estudi, hom oblida que estigui assabentant-se del que passava
a Itàlia en els principis de segle per creure que està llegint la crítica
de l'ensenyament nostrat. Serveixin de mostra aquestes paraules
escrites en parlar de l'escola mitja:
"Nosaltres judicàvem els alumnes per ço que havien fet i no per ço que
devien fer, pel llur passat i no per l'exigència de l'esdevenidor pel qual es
preparaven."
les quals paraules contenen tota una ideologia i una concepció de
l'ensenyament i de la posició del cos ensenyant — elemental, tècnic i
universitari — que veiem glossar diverses vegades en el llibre com
una de les directrius de la nova ordenació.
Inventaria les reformes parcials que emanades dels ministeris
intentaven apedaçar la legislació escolar per elevar-ne el nivell per
tapar les grans llacunes que contenia, però com que no arribaven al
moll de la llei no feien sinó accentuar els seus defectes sense benefieiar-la notòriament, i arriba a un estudi detallat dels programes
de la llei Gentile i en senyala les principals característiques. Diu, per
exemple:
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"El programa donat per la llei Gentile implica i presuposa la reinterpretació
de la didàctica, la qual concep l'escolar, no com un ésser passiu receptor, sinó
com una força activa operadora, i veu el manament essencial de l'educació no en
el comunicar un coneixement, que per ell mateix—abstractament—no té cap
valor, sinó en el suscitar l'activitat a la conquesta, en la qual si que és essencial
el valor. El veritable bé, tant el del plaer com el del deure, no és mai en el producte sinó en el produir, no en l'objecte per si mateix, sinó en el sentir la nostra
capacitat per realitzar-lo, no en el fet sinó en el fer, en l'activitat que posseeix
i no en la materialitat d'això que és posseït. La nostra ment té un valor no per
ço que materialment sap, sinó per la capacitat que conserva de conquerir sempre
un nou saber. I ço que la ment sap, val solament com a mitjà del qual disposa
per saber més. Per això el valor de l'escola consisteix essencialment en l'exaltació de la facultat d'aprendre. Els coneixements que es donen a l'escolar no
deuen exhaurir l'obra educativa, sinó ésser únicament el resultat en què poc
a poc es concreta i gairebé es materialitza l'activitat espiritual que volem
educar. Aquesta és la concepció nova de la didàctica a la qual s'acorden i
s'informen els nous programes.
"Vet aquí perquè la llei Gentile posa com a disciplina escolar no únicament
la ciència que respon a determinats ordres de coneixements i de fets, sinó també
la fe que respon a una interpretació de la realitat i del valor de l'esperit, vet aquí
per què ha introduït l'ensenyament religiós a l'escola elemental. I vet aqui també per què ha imposat com a disciplines escolars les dues arts fonamentals, la
música i el dibuix, les dues formes fonamentals en què l'esperit en el moment de llibertat entusiàstica de la seva activitat creadora s'expressa ell mateix, la seva realitat i la del seu món exterior."
Després estudia les diferents branques del programa i diu coses
interessantíssimes per als mestres en qüestions de tècnica i de didàctica, però en la que s'esplaia més per fer-ne una defensa, sense, però,
entregar-se obertament, intentant de mantenir una situació ambigua
que no li faci perdre el contacte ni amb l'Estat ni amb l'Església, és
en l'ensenyament religiós. L a latitud del capítol és bon xic filla de
la vaguetat.
Són aquestes pàgines especialment les que a nosaltres ens interessa aquí reportar.
D'entrada ja ens diu Giuliano que, com observava el Croce, aquesta és una de les parts més odiades de la reforma i un dels més forts
motius d'hostilitat, la qual ve en part determinada pel fet que
un estat laic hagi introduït l'ensenyament religiós a l'escola elemental
i com "un factor essencial d'educació".
Això porta l'autor a demostrar la necessitat de donar una fe i
una religió a l'infant, i al poble "que és com un infant", més ben
dit, a donar-los una base espiritual. Combat el mite religiós de la
veritat científica i diu que els seus partidaris no estan d'acord amb
la reforma, perquè no han adoptat la seva religió.
També defensa la reforma contra els que l'ataquen d'insinceritat amb la filosofia idealística, !a qual, diuen, ha afirmat que l'Estat
nacional té en ell mateix la seva moralitat i la seva sacra dignitat
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religiosa i eleven l'Estat a la més alta i suprema categoria sense
admetre al seu damunt cap altra autoritat ni espiritualitat. Giuliano
els diu que el cristianisme representa sempre la revelació essencial
de la realitat de l'esperit, i que els italians deuen al catolicisme la llur
educació nacional i que representa la llur tradició llatina.
Defensa en fi una laicitat religiosa de l'Estat adoptant, però, una
posició intermèdia per mantenir part del corpus laicitzant, la qual
fa aparèixer vague i obscur quan tracta de precisar el caràcter i els
termes del programa d'aquest ensenyament.
Vet aquí alguns petits fragments interessantíssims d'aquest capítol :
"EI problema que devem resoldre, és aquest: Cal extreure de l'ensenyament
catòlic la noció de Déu i el sentiment sagrat de la vida, sense deixar-se ofegar
pel dogmatisme ortodox de l'Església. Aquest és el problema que l'estat laic
ha proposat a Itàlia amb l'ensenyament religiós. Jo estic persuadit que ha fet bé.
L'Estat ja no es podia considerar laic en el vell significat de neutralitat agnòstica. Nosaltres hem superat ara definitivament aquell avar i groller materialisme,
que havia deificat la natura morta contra la religiositat de l'esperit. La nostra
laicitat és avui essencialment religiosa. Ara bé, precisament el fet d'haver arribat
a aquesta concepció religiosa de la laicitat de l'Estat, és un senyal cert d'un tal
estat de maturitat del poble italià, que l'Estat laic pot finalment permetre's
d'imposar-li aquest problema."
"Alguns ens han observat que també hom podia instituir l'ensenyament religiós sense lligar-se a la forma dogmàtica de l'ortodòxia catòlica. A aquesta
objecció ja respongué el ministre en el seu discurs al Consell Superior quan deia
que és absurde creure ensenyar la religió sense una religió, així com seria un
absurde ensenyar la poesia sense poetes (i). Hom no pot prendre seriosament
la idea d'anar a una escola de minyonets a fer racionalisme filosòfic amb els
conceptes de Déu i de la religió. Cadascú s'interpretarà Déu i la religió en el
progrés del temps i de la seva persona, segons la potència i la intel·ligència que
li hagi tocat en sort, però en el moment inicial de l'educació de l'infant si hom
vol donar-li un ensenyament religiós, hom no pot pretendre de posar-li al cap
una filosofia ni un vague deisme indeterminat que sols aconseguiria torbar-li la
ment. Si se li vol donar l'ensenyament religiós, cal ensenyar-li una veritable
religió amb els seus mites, les seves personificacions mítiques i els seus manaments dogmàtics."
"L'Estat no comet pecat d'insinceritat, quan institueix un ensenyament que
té valor essencial per a la formació de l'home i del ciutadà. I tampoc el comet
el mestre que, bo i sense acceptar la interpretació ortodoxa de la doctrina cristiana, reconeix, però, el valor de la idea i de la tradició religiosa representade»
per l'Església.
L'ensenyament religiós que deu donar l'escola no ha de confondre's amb
l'ensenyament que l'Església dóna als seus fidels. Cert també que l'ensenyament
de l'escola deu romandre dintre els límits precisos de la doctrina ortodoxa, que
és l'enunciada per l'Església, puix seria obra perversa torbar l'ànima ingènua
dels infants amb dubtes insolubles o amb abstraccions incomprensibles. Però
no deu tampoc proposar-se adoctrinar els escolars en les qüestions dogmàtiques
de la religió. El mestre deu més aviat cercar en el seu ensenyament de posar de
relleu el valor espiritual del dogma, deu posar-ne l'íntima idea moral, que pren
tota la seva autoritat quan es presenta a la ment de l'infant com a manament de
(i) Vegi's el número de març de LA PARAULA CRISTIANA.
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Déu i com a exigència d'una intima adhesió de l'ànima nostra a una universal
harmonia. Es evident que nosaltres no reeixirem a ensenyar la noció del deure
si no veiem la universalitat del seu valor i de la seva autoritat.
I és també evident que l'infant no reïx a veure la universalitat del deure,
del seu valor i de la seva autoritat, si no és una mítica personificació de Déu,
principi i fi de tota realitat, de tot bé i de tota aspiració bona. Donat d'aquesta
guisa l'ensenyament religiós no sols no impideix, sinó que eleva la llibertat de
pensament."
Quin moviment de llançadora! Quin anar i venir d'un camp a
l'altre, fruit de la pruïja d'adoptar alhora dues posicions contràries!
No gens menys aquesta mena de donar l'ensenyament religiós és més
fàcil d'enunciar que de complir "O tots frares o tots lladres". De la
religió catòlica voler-ne ensenyar unes coses i d'altres no, volerne copsar l'esperit i deixar-ne la forma, com si fossin dues coses
distintes, és un problema de destriament bon xic insoluble. Diverses
escoles han reeixit a donar-nos una ombra de fórmula Uevant-li l'esperit, però el cas contrari ja és molt més difícil d'obtenir. J a se n'adona l'autor al capdavall del capítol, on diu:
"També comprenc que no és fàcil per a un mestre donar en aquest just
terme i amb aquesta precisa direcció l'ensenyament religiós, de manera de no
trair l'ortodòxia catòlica i al mateix temps deixant lliure la ment del xicot per
a tot eventual desenrotllament racional del dogma. Es sens dubte una tasca
àrdua la qual pot, però, donar al mestre la manera d'explicar i de sentir el seu
humà valor d'espiritualitat.
Deu arribar a ésser un mestre de filosofia, en el sentit que deu desplegar en
els seus alumnes aquelles mítiques veritats religioses que constitueixen la filosofia de tots i de tothom, i al nucli de la qual germinen les concepcions filosòfiques individuals.
Aquest ensenyament filosòfic inicial esdevé necessari per a no córrer el
perill d'arribar a la meitat de la nostra via desorientada, havent perdut la
primera fe senzilla sense haver assolit la fe reflexiva dels esperits madurs."
En acabar la lectura nosaltres hem rellegit el programa elemental
de religió de Gentile i no hi hem sabut veure el dualisme de Giuliano (1), el qual, al nostre entendre, n'ha fet una interpretació pròpia,
mentre que en tota l'altra part del llibre ha sabut seguir fidelment el
pensament del gran pedagog italià.

(i) Com a document interessant, i molt aprofitable — tant-de-bo el veiéssim
aplicat a les nostres escoles—, donem a continuació el programa esmentat de religió
dc la llei Gentile.
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Classe preparatòria:
1 Les oracions més senzilles.
2 Breus i fàcils cants religiosos.
Classe 1, elemental:
1 Breus cants religiosos al principi de la jornada escolar, després de la revisió de la polidesa personal dels escolars i de la polidesa
de l'aula.
2 Converses de religió.
3 Ensenyament de les oracions fonamentals.
i Breus i clares sentències i episodis d'immediata significació,
trets de les Escriptures i especialment dels Evangelis.
Classe 2, elemental:
1
2
3
i

Com per la classe precedent.
Breus lliçons sobre les oracions apreses en la primera classe.
Com per a la classe precedent,
Episodis de l'Antic Testament.

Classe 3, elemental:
1 Com per a la classe precedent.
2 Com per a la classe precedent.
S Cide de breus lliçons sobre el Parenostre,
h La vida de Jesús.
Classe 4, elemental:
1 Oració quotidiana. Revisió del programa desenrotllat en les
classes anteriors.
2 Lectura històrica de religió catòlica, amb mires a la tradició
hagiogràfíca local.
S Lliçons sobre els Manaments.
Jt Poesies religioses que serveixin per a ü-luminar l'estudi de
la religió fet durant l'any.
5 Algun cant gregorià triat entre els més tradicionals i de
fàcü execució.
Classe 5, elemental:
1 Oració quotidiatm. Revisió del programa desenrotllat en la
classe anterior.
2 Els grans sants italians.
3 Principis de la vida religiosa i del culte.
4 Sagraments i ritus segons la pràctica catòlica. Poesies religioses.
5 Com per a la dasse precedent.
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Classes superiors a la 6:
1 Lectura dds grans llibres populars ú'educació religiosa (p.
e. Fabiola) i dels dàssics italians de la religió (sobretot Manzoni).
2 Cants com el n. 5 de les classes Jt." i 5."
NOTA: L'ensenj-anient de la religió s'informa a l'esperit que anima
l'obra religiosa d'Alexiuidne Manzoni, en tot l'ensenyainent, des da la priraéra a l'última clae*. Amor i temor fíliol, mal servil terror; el sentit del
diví i de la providència que tingui accés al cor sobretot amb la contemplació de l'harmonia de les «uses i de la vida moral, no tan definida per afo.
lismes i pef regles com representada per les grans i per Ics humils figures
dels creients (pensem en el Cardenal Frederic i amb Llúcia).

MOVIMENT

INTERNACIONAL

Una important visita de Doumerge
0 és pas la menys important característica de l'actual Gabinet
francès el seu propòsit conciliatori en qüestions que amenaçaven de dividir la consciència francesa fins al marge de la guerra civil,
amb satisfacció de l'extrema dreta, o nacionalisme, i de l'extrema
esquerra, o comunisme, que expíbten cadascuna la presència de I'
altra i, a més qualsevol trontoll del sistema republicà.
La visita del President Doumergue a Aleàcia — d primer viatge
que ha fet a les províncies recaptades després de la seva elecció —
ha resultat un èxit. Trenta mil persones, a Strasburg, l'aclamaren a
la Plaça de Brogüe, davant la Casa de la Ciutat. Una gran revista
militar, una superba exhibició de les societats gimnàstiques, conferiren un esclat espectacular a la demostració de la fidelitat alsaciana. En el seu discurs a l'estatge municipal, Doumergue s'adreçà
tant a Alemanya com al poble que el voltava i donà les seves raons
per la cautela francesa enfront del Reich germànic. Però fou sobre
tot interessant el discurs de Painlevé, durant un lunch donat en
honor del President: Painlevé parlà, verament, al cor d'Alsàcia, oposat a l'uniformisme religiós i polític. Després d'admetre, com era
just, que els mètodes alemanys d'administració i organització havien
deixat molts d'exemples, en les dues províncies reconquerides, a se-

MOVIMENT INTERNACIONAL

87

guir, prometé que no els serien aplicades noves mesures sense prèvia consulta amb elles. Atragué l'atenció de tots sobre la creació, en
el nou Gabinet, d'un càrrec de subsecretari especialment afectat a
servir d'enllaç entre el Gabinet francès i les autoritats alsacianoloreneses. A més, Painlevé assegurà al seu auditori ^ue aviat es constituiria un comitè consultiu per aconsellar el Govern en els afers
relatius a ambdues províncies, del qual formaran part representants
de tots els matisos d'opinió. Hom n'espera una mena d'Estatut de
l'Alsàcia-Lorena.

Els nacionalistes alemanys a l'obra
E s un gran bé per Alemanya i per a tota Europa que els nacionalistes alemanys siguin la força més inequívocament responsable
(per llur pes en el Mjnisteri i el Reichstag, per llur triomf en 1'
elecció presidencial i sobretot per l'estat d'incertesa i vaga precaució defensiva dels altres partits). IPerquè un nacionalisme que fou.
per exemple i contracop, el gran sembrador del verí estatolàtric pel
qual nobles nacions d'Europa volgueren segregar-se egoísticament de
la humanitat, es troba en tals circumstàncies històriques, que no
gran cosa pot fer, ulltra callar i creure. Els seus engallaments verbals no fan sinó soldar més perfectament els aliats, i menar-los a
ells mateixos a noves i més incondicionals obediències. Alemanya, en
reailitat, no es veurà humiliada sinó en la mesura de la seva infatuació. Però és un delitós espectacle de veure ets ultrancistes enrogallats que es proposaren de donar un to sinistre al Deutchland
ueber olles!, fent, al capdavall, elfí seus salamalecs a l'adversari, sotmetent-s'hi si us plau per força, i empassant-se un rondinament que
no ha servit sinó per a alienar-se la consideració anglesa, permetre
a la democràcia francesa d'ésser tan terminant, pràcticament, com el
mateix Poincaré, i conduir Ja Itàlia, per llarga estona dominada pel
sentiment d'una antipatia envers França, a La constel·lació recaptadora del pacte de garantia.
La campanya nacionalista contra memoràndums i notes de l'Entesa, ha estat com de costum, violentíssima. L a vèrbola i l'esperit
d'aquells fanàtics és una sepervivència del temps de guerra, un entestament en la guerra, que els converteix, més que en ogres fantas-
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mals, en exacerbades caricatures. E l mateix Hindenburg ha cercat
d'apaivagar-los, d'infondre'ls un poc d'elemental assenyament. «Ha
vingut el moment — diu justament Le Temps — en el qual Alemanya haurà de decidir-se per la pau o per la resistència oberta a tota
política de distensió internacional; en el qual haurà de procedir de
debò el seu desarmament o assumir la responsabilitat de la prolongació de l'ocupació de Coíònia; li caldrà començar francament les negociacions per a la conclusió d'un pacte de garantia mútua, o bé retirar els oferiments que féu en l'últim febrer, tot confessant així
la seva mala fe». Els nacionalistes no volen la minva de la puixança
militar alemanya, ni la resignació del Reich a la pèrdua definitiva
dels territoris que Alemanya, a l'Est i a l'Oest, hagué de cedir. Però un Govern (i aixi ha de capir-ho el gabinet Luther-Streseman)
no pot sacrificar el seu propi país ni al seu propi país ni al seu
mateix ideal específic; i els nacionalistes ja combaten, és clar, el
gabinet alemany, el qual, tot i protestant contínuament, cerca prou
de no obturar les vies de la negociació. Els populistes semblen inclinats a seguir la política negociadora de Streseman. Ja durant la
campanya electoral per a Hindenburg, s'havien produït topaments
entre populistes i nacionalistes; però avui aquells capeixen que els
convé d'acostar-se al Centre, que sempre que ho vol, és l'àrbitre
de la vida parlamentària alemanya. I el centre, no cal oblidar-ho, té
el mes gros volum de la seva clientela electoral als països renans,
tan interessats a l'evacuació de la primera zona dels territoris ocupats.
Tanmateix és possible — n'hi ha aJgun indigci — que els nacionalistes tramin una nova maquinació com la que permeté en el
Reichstag d'arribar a la ratificació del tractat germano-espanyol, i
l'any passat, la del pla Dawes: el partit reaccionari, en casos així,
es divideix en dos grups, l'un dels quals assegura, si convé, una
honorable retirada a l'altre. Ja alguns diaris de la dreta donen cl
senyal d'un «moviment estratègic retrògrades. Així altra vegada inflexibilitats mantingudes sense seny polític, es convertirien en flexibilitats que es vinclen sense gràcia ni, potser, gratitud Je ningú.
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La tragèdia de l'església russa
De 1922 ençà, hi ha hagut virtualment dues esglésies a Rússia:
la, vella església ortodoxa, que tenia al seu davant el patriarca i al
qual pertanyia eJ més gran nombre dels creients, i l'església reformada o «vivent», que gaudeix d'un cert ajut del Soviet i que és
encara numèricament migrada. Quines seran les relacions entre les
dues esglésies, mort el Patriarca Tichon? Serà elegit un nou Patriarca? Pot haver-hi lliure elecció per al Patriarcat en els dies que
som, a Rússia? Aquestes qüestions debat la premsa russa — diu
The Literary Digest. Cal notar, però, que els diaris soviètics de Leningrad i de Moscou, s'han abstingut de comentar les descripcions
de les cerimònies fúnebres per la fi del Patriarca. D'altra banda,
els diaris antibolxevistes publicats fora de Rússia (Berlin, París,
etc) consagren força esment a la situació de l'església ortodoxa.
Segons la Posliednia Novosti, que dirigeix Miliukov (París), «després de la mort del Patriarca, la suprema autoritat espiritual, canònicament ha de passar al Sant Sínode i al Suprem Consell que
havien assistit al Patriarca en la seva missió; i desterrat com és
el substitut del Patriarca, el metropolità Agafangel, fes dues institucions han de designar un nou «Servador del Tron Patriarcal». Altrament, als tres mesos de la mort del Patriarca, cal inaugurar un
cònclave extraordinari per a elegir un nou Patriarca. Aquestes són
les regles. Serà possible de complir-les en les actuals circumstàncies,
perseguida i sotmesa com és l'Església? N'hi ha prou de recordar
com és de complicada la constitució d'un cònolave per a comprendre
que és dubtós que pugui realitzar-se mentres d Govern soviètic sigui
dalt de la sella. Enfeblida i desorganitzada, l'Església pot prepararse a un nou atac, tant de fora com de dins estant. Quines noves represàlies decretarà ara contra d'ella, ei Govern? Quina nova escomesa prepara 1' «Església Vivent»? El més trist és que d Tron patriarcal i la personalitat del patriarca havien fins ara mantingut units
i compactes els elements que és ben possible que ara es dispersin
en un joc desfermat d'enemistats i gelosies.
Un altre periòdic, Rid, de Berlin, creu saber que el Govern aprofitarà l'avinentesa per a introduir una «mà estranya» que acceleri la
descomposició de l'Església russa. Es tractaria de la intromissió del
Patriarca grec de Constantinoble. recentment foragitat pels tm-cs.
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E l Rul recorda que no fa gaire temps hi hagué un precedent d'aquesta tàctica: «Constantí, afegeix el Patriarca de Constantinoble, no
pot, canònicament, ni remoure ni designar, ni tan sols sancionar
l'elecció del Patriarca de totes les Rússies. L a vintena clàusula de les
decisions del conclave calcedonià, damunt el qual basa aparentment
el Patriarca de Constantinoble ol seu propòsit d'intervenir en l'Església russa, només lí dóna el dret de «Primatus Honoris», però no
el de «Primatus Jurisdictionis» en semblants afers. Tots els propòsits del seu predecessor, el Patriarca Gregori VII, d'influir en els
afers eclesiàstics russos amb l'ajut del Govern soviètic, fal-hren del
tot».

El màxim rendiment obrer

Anglaterra, el país on es produí abans que en cap del continent
el fenomen anomenat «revolució industrial», és el país on més assenyadament es plantegen avui les qüestions proletàries, on més intel-ligència i ductilitat mostren el capital i el treball. Tant debò que
el país que dotà ei món del més perfecte exemple constitucional,
arribi a formular la pauta transcendent d'una Carta del Treball, o
de la col·laboració — sempre, és clar, limitada a punts concrets —
entre capitalista i obrer.
Ha estat pubhcat el cinquè report anual de la «Industrial Fatigue Research Board», i cal saludar k seva aparició com un bon
senyal. Aquell Consell, en la seva breu existència, ha aplegat valuoses dades fidedignes, d'ordre físic i mental, sobre la naturalesa humana com a força productiva. De l'actual report resulta una més
clara concepció de la influència, dins la moderna indústria, de l'esperit damunt el cos, i inversament. Aquestes influències, diu The Times,
han d'ésser considerades en l'esdevenidor no pas com a problemes
separats, sinó com a aspectes del mateix problema, veritat posada
de relleu per l'il-lustre Sir Henry Gauvain en debatre els efectes
de la llum solar en el cervell humà. Investigacions dutes a compliment pel Consell, suggereixen unànimement que l'assenyada introducció de pauses de descans de deu a quinze minuts en una tongada
de quatre hores i mitja a cinc hores, determinen un augment en la
producció de un cinc a un deu per cent, tot i el menor temps que
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hom ha treballat. Així, un tal canvi pot produir un respost en cos
i esperit que té com a resultat el benvingut augment de la producció. E l Consell declara la seva creença que «el confort i benésser de
llurs treballadors, són per a molts industrials, i àdhuc per al major
nombre, matèria d'interès», però afegeix que «les condicions que
asseguren la màxima capacitat, no són encara conegudes, i nou coneixement al volt de la qüestió, és constantment assolit».
E l problema del rendiment obrer, doncs, no es resol en línies
inhumanes, aferrissades, com s'hauria cregut fa un segle. Es fins
i tot una qüestió d'interès material i egoista per al capitalista, l'estudi de la racionalitat i adequació del treball. Desgraciadament, els
leaders del nostre proletariat, per mancança de llevat intel-lectual,
no poden, com els leaders del laborisme anglès, cooperar en la tasca
per a l'adveniment d'unes condicions millors i més satisfactòries per
a tots.

Ajust franco-anglès per la seguretat

L'ajust al volt de la seguretat entre França i Anglaterra — diu
molt bé el New York Times — com tants d'altres esdevinguts de Versailles ençà, acut a la Lliga de les Naçions o a l'esperit i mètodes que
la Lliga adopta. Motivà el darrer debat la zona neutralitzada al llarg
del Rin. Berlín sostenia, assistit per la Gran Bretanya, que la zona
neutralitzada havia d'ésser una barrera per als exèrcits francesos
com per als alemanys. França refusà d'acceptar aquesta interpretació, que li hauria impedit de córrer en ajut dels seus aliats polonesos o txecs, amenaçats per Alemanya. Les obligacions de la zona
neutral, deia França, només han de pesar damunt Alemanya: la
seguritat al Rin no pot comprar-se amb l'abandó de les nacions de
l'Imperi Central. L a Gran Bretanya hi ha, finalment, aconsentit. Ha
descobert que el nou pacte no conferiria pas a França més drets
que els que ja gaudia en cas d'agressió contra un membre de la Lliga.
De totes maneres, cal no oblidar que l'articlfe 16 del Pacte de la
S. de les N. no és pas tan massís, sinó que té clivelles que permetrien la guerra fora de la Lliga, i si hom no en modifiqués la redac-
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ció un ajut accidental es convertiria en un afer unilateral, i Anglaterra seria arrossegada a tota possible guerra europea.
Però s'ha produït, és clar, el mateix fet simptomàtic d'altres
vegades. Un sol text ha estat consentit per cada poble, l'anglès i el
francès, diversament. Les reals angoixes que el problema de la seguretat deixondeix en el cor dels francesos, els ha fet suara massa
esperançats, com altres vegades massa pessimistes. No és cert que la
Gran Bretanya «posi al servei de França (cas que aquesta es vegi amenaçada a la frontera alemanya) la plenitud dels seus mitjans militars,
navals i aeris. Potser convindrà de reproduir les mateixes paraules
de Baldwin que denoten la natural persistència dels principis clàssics
de la política anglesa: «L'ajust contemplat és d'un caràcter estrictament bilateral (això és, lligaria contra Alemanya o contra França),
i no pas repenjant en una sola banda, com hom podria deduir de
certs reports de premsa que han aparegut. E l juí d'ambdos governs,
francès i alemany, és que l'ajust hauria d'ésser tal que donés la
major seguretat possible a las potències signatàries per tant de temps
com elles compliran llurs obügaciones consignades ens els tractats.
D'altra banda no podrà ésser invocat per cap poder culpable...»
«Anglaterra — deia per la seva part Austin Chamberlain — no
pot oferir al govern francès o al belga un pacte uniliateral de garantia de llurs fronteres directament contra Alemanya».

El senyor Painlevé

Ara, al senyor Painlevé, els seus adversaris de ïAction Française, ja només li diuen Paul-President. Aquests dos, són efectivament els seus dos noms de fonts; i ara, en vista de la posició hostil
al socialisme doctrinari per part del President del Consell, tenen la
seva oportunitat.
E l senyor Painlevé, fa una cara una mica innocent, o, si voleu,
una mica esverada; però no solament és un gran matemàtic, també,
és un home que toca vivament de peus a terra L a seva eloqüència
conté una certa quantitat d'opi, però quan ve el moment d'obrar és
capaç de donar-hi alguns cops impressionants. E n 1917 va ésser un
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excel·lent ministre de la guerra. Sóc jo (repeteix encara) qui va
nomenar Petain i Foch.
Un diari suís el caracteritza amb aquestes paraules: — Vivint
tot sovint als núvols, o millor en el somieig d'algun càlcul infinitesimal (la seva distracció és un fet conegudíssim)., ha pogut, per espai
d'anys, no veure el que tenia de perillós l'ajut dat constantment a
tots els homes d'idees «avençades». Però com que és molt intel·ligent,
cada vegada que ha hagut d'assumir una responsabilitat política
directa i personal, ha reparat el perill i ha resistit a les pressions de
Vextrema esquerra. N'hi ha precedents ben clars —.
L a descomposició del Cartel és un fet existent. Els socialistes
no veuen de bon ull l'actitud decidida de l'enèrgic patriotisme de
Painlevé en la qüestió del Rif, ni els principis fiscals que guien l'acció dràstica de Caillaux. Però en el país, la popularitat de Painlevé i
els seus millors col·laboradors s'és accentuada. Es compleix una vegada més el principi típic de la política francesa: cal per anar al
poder tombar cap a l'esquerra, i per a romandre-hi, tombar cap a la
dreta. Painlevé que és abans que tot un home absolutament lleial no
farà traïció al sagrat dipòsit que ha de defensar, i que no és pas
l'interès d'un partit ni d'una coalició, sinó la potència financiera i
militar de França.

Els Orients

A l'Orient de més aprop, Grècia, i a l'Orient més llunyà, Xina
i Japó, el trasbals polític és molt significat, i tant a l'un lloc com a
l'altre les seves manifestacions ocupen l'atenció del món, omplen
espais preferents a tota la premsa. Gratant una mica, veiem de seguida que aquest trasbals polític, incruent cop d'Estat militar a Grècia, revolta sagnant a Xina, emergeix d'un fons espès en d qual
fets socials i econòmics s'encavallen i motius ètnics, més o menys
destriats, primàriament dominen.
Aspectes d'un mateix «pathos», d'aquesta crisi on res no sembla
segur, ambicions i decepcions en conflent, passionalisme exaltat, hàbits d'odi i d'intransigència, descontent que impel·leix a les «maneres fortes».
Damunt Grècia pesa el malastre de la derrota que el turc li
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infligia a l'Aasia Menor; el desencant que ha sofert en política exterior produeix també els seus efectes en el poble grec; les dificultats d'ordre econòmic i finacier, la crisi d'adaptació que significa per
un país el trànsit d'un règim de monarquia a un règim republicà,
tot són factors propicis a tota mena d'assalts, d'audàcies i també
de renúncies.
A l'Orient més llunyà tampoc no és d'ara que es congrien periòdicament aquestes situacions perilloses, aquests estats aguts de
xenofòbia, al país immens on encara el martiri dels predicadors i
dels seguidors de Crist és un fet podríem dir normal. Però no és
aventurat de crenne que l'enorme massa que és l'Orienit, àdhuc si suposem que viu encara una vida de semi-inconsciència, té la sensació de les divergències que minen els països civilitzats. Això afavoreix, naturalment, les explosions d'anti-Europa.

Errada Important: Ha passat a la nitlla 33 de la pàgina 77, en la qual
apareix «al cristianisme de Kant», en lloc de «al criticisme de Kant», que
és com havia de dir i com, de seguir, haurà observat la docta atenció del
lector.
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