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N aquest nostre maldar -per fer-nos una cultura, l'ensopec principal que hem d'evitar és pot<ser el de creure'ns arribats a la
perfecció. Aquest moment de silenci exterior, en què ^afinen
percepcions i sensibilitats internes i les dimensions reals de persones
i d'obres es dibuixen clarament, ós mdt ajudat per anar fent, sense
sotracs ni emenous de trencadissa, la revisió dels nostres guanys i
la valoració justa de les mstres fallences.
Un narcisisme perillós, propi, altrament, de totes les puberescències, ens anava esmussant la comprensió dels nostres defectes. Lluïssors de poliment extern, opidències de paraida audadosa, eren tinffuts i pregonats com esdats de glòria legítima. Tard o cf/tora venia
el descobriment del frau i no era aleshores menys trist l'aire de naturalitat i de cosa acostumada que el poc brogit de l'esfondrament donava a la caiguda de l'ídol. Adesiara hem vist genis d'aliir, eminències
de primer llibre, en ple minvant de llur fugisser prestigi. Les nostres
popidarilats falses no ^esberlen sorollosament, s'afonen en silenci
en el fang de l'oblit, «s'enlisent»i, diríem amb paraula francesa.
Pocs pobles coneixen com el nostre els estralls de la glòria prematura. Són bastants els nostres joves qui troben, de bella entrada
al món literari, una acollida apoteòsica. Són pocs, però, els qui resisteixen amb dignitat la coirosió de l'àcid de la lloança. Una fuga precipitada de producció jovençana, afectada <Pun to desagradable de
suficiència, els mena en pocs anys a l'anmnerament, a la confiança en
el propi valer, que, mansa ràpidament consagrat, els fa abandonar tot
treball de perfeccionament, i de vegades a un dialectalisme personal.
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que agrumolla excessivament la nostra literatura i retarda la formació daqueUa venusta llengua literària ique tots somniem.
Si en parlem aquí, és perquè, en fons, hi ha endòs un pmblema
moral. No es fa prou esment que en l'afany per encoratjar els novells
escriptors i enaltir la producció nostrada, es causa un mal positiu a
aquells qui freturen encara per qui sap el temps la disciplina de la
modèstia. L a sensació d'haver atès el cim a la primera volada és sempre perniciosa. Si respon a la realitat, perquè afolla els parts esdevenidors que la dolor del treball i el silenci de la modèstia preparaven. Si no hi respon, perquè obliga per més tard a rectificacions expresses o tàcites que desmoralitzen el ptiblic i llancen a la inacció
el malaurat escriptor qui podia, tanmateix, haver estat un treballador
aprofitable.
L'aspecte moral és encara més lamentable quan la glorificació, c
més de prematura, és insincera. Tal insinceritat lleva tota possibilitat
de rectificació. Fàcilment rectifica qui s'ha equivocat de bona fe; qui
ha estat adulador a gratcient, no té més raó de rectificar en haver-se
palesat l'erwr que <Pabstenir-se de lloar quan lloava per motioacions
extrditeràries. Llavors la llagoteria continua impenitent, el geni fals
produeix la tòxica fascinació de l'inabastable i la seva influència damunt els esperits novells és simplement funesta. Es un greu aolorós
haver d'esperar que la crítica pòstuma desfaci d'una vegada per sempre, potser amb lo. simple actitud negativa del silenci, un culte retut
sense fe per l'snóbisine, o la rutina temorosa de rompre convencions,
o la lausangeria interessada.
Un regent moral sòlidament cristià evitaria aquests nialastres.
Aleshores sabria el crític que la glòria és el fruit de la branca més
alta on només arriben els grans esforços i els mereixements dolorosos, i la premsa adquiriria aquell sentit de responsabilitat de què no
sempre està ben imposada. I sabria també l'escriptor novell que l'obligació moral de formar-se una cultura i un estil li imposa anys i
potser lustres d'endurança del vi embriagant de ía glòria, que només
una prolongada ascesi de treball, d'humilitat i (^abstinència, "ÓÍW a
l'ànima prou foriitud per a digerir, sense intoxicar-se'n, aquesta beguda dificü que puja al cap de qui no té prou cultura.
La nostra sensibilitat moral en aquest punt liauria (íésser tan
fina, que un escàndol en el públic i una positiva molèstia en la víctima fos el resultat espontani de tota glorificació primerenca. Ideal
difícil, verament. Un poble, però, com el nostre, qui tan treballosament i a través de tantes entrepussades i reculades forçoses 1M d'anar bastint la seva glòria, no té dret a espaordir-se davant de cap
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dificultat. Evidentment, una experiència j a secular ens ensenya que
Déu el posà al món perquè fes coses difícils.
Professos de cristianisme, nosaltres som els més indicats per fer
a la nostra premsa, a la nostra critica i als nostres escriptors novells
aquesta crida a la seriositat i a la modèstia. E n vera moral cristiana,
la glòria veritable només és de Déu; la participació limitada d'aquesta glòria que pot atènyer legítimament l'home té el seu lloc a ultratomba. Sense exigir tant, voldríem almenys que la glòria no fos més
l'àcid corrosiu de les promeses jovenívoles, sinó l'aurèola de íeï vc'leses coronades ja pel prestigi de l'obra feta.
Ara que tants camins perdedors es rectifiquen, ara que l'ofegament de l'esbalec dóna més fortitud interna a la nostra ànima, és
l'hora de guarirnos d'aquesta nafra quie més d'un cop ens ha fet sagnar l'esperit. Joiosament hem de dir que apunten símptomes d'esmena,
que potser ells han estat els que ens han suggerit aquest toita innegablement delicat. Nosaltres volem confiar que aquesta millora moral
tindrà el seu òrgan promotor en l'esperançadora «Revista de Poesia-»,
a la qual des d'aquest lloc ens complaem a adreçar la nostra veu gratulatòria.

LA TRADICIÓ CATÒLICA
E n cl s e t z è centenari del Concili de N í c e a

E

L Concili de Nicea, primer dels universals, o ecumènics, celebrat
en aquella ciutat de la Bitínia de maig a agost de l'any 325,
representa la superació de la gran crisi de creixença que sofrí
el Cristianisme en eixir de les Catacumbes i veure's afavorit amb un
tracte de llibertat tan benèvol, que pràcticament el feia religió gairebé oficial de l'Imperi.
Malgrat de l'aparició d'heretgies, que començà ja als temps apostòlics, el nervi de la unitat i de la disciplina era mantingut pel foc de
la persecució, la qual anava operant en tot el món civilitzat la selecció moral deJs esperits. Els pura, els nobles, els que abracen la veritat tot just l'han coneguda, els que no sotmeten les conviccions a !a
prova deslleial de les conveniències terrenes, anaven ingressant al
Cristianisme. Fora restaven els indolents, els aviciats, els qui falsegen
davant l'augusta seriositat de la veritat exigent en deures, els qui
professen el conformisme amb les imposicions de la força com a criteri bàsic de lla vida. Aquesta selecció dels creients ds donava aquella fervor i aquella unitat d'idees i de sentiments que foren famosos
en els primers cristians i impedien la formació de sectes herètiques
d'importància. Algunes heretgies escadusseres, aparegudes sobretot a
l'Orient i a l'Africa, foren ben prompte ofegades pel fervorós esperit de germanor en el Crist i fins per la sang escampada en la seva
confessió.

Els gèrmens de l'heretgia anaven, però, treballant terra endins,
mentres esperaven l'avinentesa per a brostar. L'avinentesa fou l i pau
constantiniana. L'exemple de l'Emperador menà cap ali Cristianisme
moltes d'aquelles ànimes molles i conformistes, incapaces de cap convicció profunda, ortodoxes aparents de tota situació governant, que si
fins aleshores s'havien mantingut paganes de professió, des d'aleshores, tot continuant paganes en esperit, esdevenien de professió cris-
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tiana (1). Un Jesucrist Home-Déu, que cal adorar seriosament, que
imposa deures morals malavinguts amb llur repugnància a l'abnegació, no podia plaure a aquests novells cristians. E n estendre's al món
oficial, el Cristianisme deixava d'ésser aquella religió professada quasi
exclusivament pels selectes que havia estat dins l'aire resguardat de
les Catacumbes i esdevenia la religió de tothom, forts i febles, austers
i disbauxats, adoradors de Déu i seguidors de l'èxit. Les heretgies amollidores de la dignitat doctrinal i moral del Cristianisme tenien ja
camp avinent per a propagar-se.
La primera d'aquestes heretgies fou l'arianisme. Les seves preparacions històriques eren llunyanes. Ja sabem que Sant Jocn hagué d'escriure el seu Evangeli contra Cerint, neoplatònic judaïtzant,
seguidor d'aquell Filó quj, amb el seu Logos demiürg, intermedi entre Déu i les criatures, amenaçava la veritat fonamental de la divinitat del Crist (2). La preocupació trinitària suscitada per la doctrina neoplatònica del Logos fou el gran problema dels escriptors
eclesiàstics dels tres primers segles. Si bé els Pares antenicens parlaven rectament, en general, del Fill i del Pare, tenien, però, una
idea imprecisa del Logos o Verb. Més abundaven, en aquell temps de
propagació de la religió nova, els apobgistes, els quals, en adreçarse als pagans, educats en el neoplatonisme aleshores en voga, s'acomodaven excessivament a llur mentalitat. Uegint Atenàgores, Teòfil,
Tacià, Tertul-lià, i sobretot Orígenes (3), hom heu sovint una impressió desplaent, com si es rebaixés massa el Verb i s'accentués
massa la seva distinció del Pare.
Per altra banda, el dialecte teològic grec o llatí no essent encara
prou ric ni prou fixat, la imprecisió de les paraules substància, persona, hipóstasi, etc, donava lloc a contínues confusions don isqué
una doble tendència: la d'exagerar la unitat de IPai-e i Fill i la d'exagerar-ne la distinció. En IR primera cau Sabel-li, que fa una Trinitat
purament nominal com si Parç, Fill i Esperit Sant fossin simples denominacions distintes d'una mateixa persona. L a posició e mtrària a
la de Sabel-li, iniciada per Dionís el Gran d'Alexandria (4), donà origen a l'arianisme.
(1) Vid. Mgr. GiNorLHiAc, Hi&oire du dogme cathólique, pendanf les
trois prèmiem sièties et jusque au concile de Nicée, vol. I I '. I X , c 14.
París 1852.
(2) ST. IRBNEU, Contra haereses, l I I I , cap. X I (P. G, v. V I I col. 880)
(3) Vid G. SCHMITT, Die ApologU; der drei ersten Juhrhunderte in
historisch • systematischer DarsteUnng Magtiucia, 1890 1 FREPPEL Les Apologistes du I I siècle. París, 1860.
(4) Vid. FOEBSTER De doctrina, et senieniiis Dionysii Magnü episcopi
alexandmi, Berlín, 1805: TIXEBONT Ilistoirc des dogmes, 1905,. pi. 401-412.
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Tot fa semblar que Ari, l'heresiarca, rebé el germen ael sed sistema de Llucià d'Antioquia, deixeble al seu torn de IPau de Samosata.
Aquest havia sostingut la doctrina d'un Verb impersonal, indistint del
Pare, habitant en el Crist, simple home. Uucià s'adherí d"antuvi a
aquest ensenyament del seu mestre, però després se'n separà i professà un altre sistema que no ens és gaire conegut (5). Aixímateix,
és quasi segur que devia ésser una teoria contrària a la divinitat del
Verh, tot conservant-ne la personalitat, per tal com Ari es reclama
sovint del seu mestre i retreu la seva memòria com una autoritat
en qualificar de conludonista el seu company de secta Eusebi cle Nicomedia (6). Cal notar com, a desgrat de la diversitat de posició
doctrinal, la influència de Pau de Samosata es troba encara en Ari.
La impersonalitat del Verb i l'adopció en fill de Jesucrist, pres del
sistema del de Samosata, es troben en Ari, només afegint aquest
un altre Verb personal, el demiürg, essencialment distint del Logos
impersonal o diví, puix que era un esperit creat qui s'uní immediatament, sense cap ànima racional entre mig, al cos del Salvador.
Un altre afluent de Varianisme, i aquest més important, aisi per
l'eminència del seu origen com per haver-se format a Alexandria, ciutat on nasqué la secta d'Ari, fou el subordinacionisme de Clement
d'Alexandria (7) i Orígenes (8). Per tal de refutar el nominalisme o
modalisme trinitari de Sabel-li i remarcar la distinció real entre les
dues persones, Orígenes, la poderosa mentalitat i influència del qual
no cal ponderar, afirmà que eli Verb tenia la substància del Pare
minvada per la comunicació i per tant la denominació de Déu no li
pertanyia d-una manera antonomàstica, sinó d'una manera secundària.
L'assaonament dels esperits per acceptar una gran heretgia i donar-li una ràpida creixença era, doncs, complet. Ab tres grans corrents intel·lectuals: el filonià, que influïa tots els neocristians; el
lucianista, que comptava nombre de deixebles il-lustres ontre l'epis(5) Sembl» que Llucià visqué Uarg temps ezoomunicat a cai'£a del
seu saraosatisrae, com refereix Alexandre d'Alexandria en una Uetra, Des.
préa, però, esdevingué molt venerart per la publiracifi d'un text corregit
d'efll dels Setanta i per la fermesa amb què sostingué cl martiri, etadevingut a Nicoraedla el 7 de gener de 312 (EUSEBI, Htótor. eccles. V I I I , 13 i
I X , 6, P . 6. v. X X , coL 773, 808)
(6) TEODORET, Hist. ecd* I , 5 (P. G. v. L X X X 1 I , col. 1)13) E n t r e aquests
coLlucianistirs es trobaven, a més. Mans de Calcedònia, Teognis de Niccn
i Lconci d'Antioquia, és a dir, els futurs seguidors de l'herasiarca A r i ,
(7) CLEMENT D'ALKXANDBU, StronMtvmv, L V I I , c. 1 i 2 (P. G. v. I X
col 404, 408).
(8) OHIGENES, Contra Celmim I. V. c. 39 (P. ff. v. X I , col. 1244), I n
Joannem, L V I , c. 23 (P. G. v. X I V , ooL 265).
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copat i l'origenista, de fondes i extenses arrels en la cristianitat africana, s'afegia, ample afluent moral, el corrent paganitzant d'aquells
neòfits qui eren entrats a l'Església per pur conformisme amb la
tirada del dia o per plaure a l'Emperador, els quals havien de rebre
amb complaença tot empetitiment del Crist, tota temptativa d'acostar-lo a aquelles semidivinitats paganes que no posaven en cap compromís la moralitat de llurs adoradors.
L a doctrina d'Ari és fàcil i breu d'exposar ( 9 ) . Un sol Déu ingènit, un sol etern, un sol sense principi. Fent confusió entre mgènit
i increat, dedueix que el Verb, engendrat com és del Pare. és creat
del no-res; no és, doncs, etern, ni, per consegüent. Déu. Altrament,
diu Ari, Déu no hauria pogut crear un món imperfet, ni podria
estar-hi en relació. Per això creà el Logos, creatura perfectíssima, per
mig de la qual creà i governa el món. Es, a poca diferència, el Logos-demiurg del jueu alexandrí Filió (10). Aquest Logos, no solament no és consubstancial al Pare, sinó que, mirat en la seva essència, n'és enterament dessemblant, infinitament distant. Si hom l'anomena Déu, és per adopció, no pas per naturalesa. Es, en eosència,
mudable i si persevera en el bé, és perquè vol. Déu, però, preve.ent-lo
bo, l'ha associat a la seva glòria, i així resulta de fet immutable i inalterable. Inferior encara al Fill és l'Esperit Sant, el qual és respecte
del Fill ço que el Fill és respecte del Pare: la primera creatv.ra de
li.s seves mans i l'intèrpret i emissari del Logos creador i conservador, com aquest ho és del Pare.
Aquesta és !a impròpiament dita Trinitat ariana, en honor de ia
qual, si hem de creure Teodoret, Ari canvià així la coneguda doxologia trinitària: «Glòria al Pare pel Fill en l'Esperit Sant» (11). Les
greus conseqüències d'aquesta doctrina trinitària en la cristologia.

(9) Encara quo incompletes en si, les forats autèntiques ou trobem les
doctrines d'Ari són suficients a aquest objecto. E s redueixen a tres: la
seva obra Thaleia, llibre escrit mig en prosa mig en vers, fútil i matusser,
destinat a la propaganda popular, del quail no resten sin6 els fragments
reproduïts per S t Atanasi en les seves obres De syiuxlo arimiíiensi, Oratio
I contra arianos i De synodis cap. X V (P. G. v. X X V I ) ; la illetra d'Ari a
Eusebi de Nicomedia, conservada per Teodoret, Histor. pMlesiüst, Lib. 1.
cap. IV (P. G. vol. L X X X I I , cot 910) i la Itólra del mateix Ari a Alcxan.
dre conservada per St. Atanasi, De si/ntxlo aríminenai cap. X V I (P. G. v.
X X V I ool. 708).
E l mateix Atanasi on De synodis, oc. 17 i 19 ens conserva llatres d'Eusebi de Nloomedia a A r i i a Paulí de T y r i d'altres documents que podeu
servir també de fonts por « m è i x e r l a doctrina ariana.
(10) Aquesta influència de. Fitó en A r i fou j a remarcada per St. Ata.
nasi. Oratio I I ctmtra arianos c X X I V (P. G. v. X X V I , col. 197)
(11) TEODORET, HaeretüSir. fobviar, compendivm, IV, 1 (P. O. v.
L X X X I I I , col. 414)
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són evidents: la persona delí Crist no és j a una persona divina, no
essent-ho el Logos encarnat. L'obra redemptriu ja no és teàudrica,
sinó d'una valor moral tan elevada com es vulgui però poc més que
humana. El| cos del Crist no tenia ànima humana, car dos esperits
creats (el Logos i l'ànima), no haurien pogut constituir una unitat
personal. L a redempció, l'eucaristia, la nostra adopció en fills de Déu,
etc., eren reduïdes o a runes, o a bastiments en l'aire, sense apuntalar. (12).

* *«
Com calia procedir per exterminar del regne de Déu aquesta
mala herba?
Hem titulat aquest estudi La Tradició catòlica, car és aquest tema
més que l'arianisme el que ens proposem tractar. L'Esglèsia era ja
vella de més de trescents anys. Una doctrina rebuda directament
de llavis del Crist i transmesa de generació en generació, havia ja
cieat un poble de Déu, informant-lo amb el seu esperit, infonent-li
uní- altíssima mentalitat i inspirant-li una conducta moral -lue milions
de vegades havia arribat als cims de l'heroisme.
Si l'Església hagués estat un viver d'intel-lectualitat numana, o
una escola filosòfica, no hauria resistit l'empenta d'aquella heretgia
sense patir-ne o en la seva constitució interna o en la seva identitat
doctrinal. Ja és cosa sabuda que en les escoles filosòfiques la doctrina
del Mestre mor amb el Mestre. Cada deixeble hi aporta el seu gra de
personalitat, la matització de la seva mirada espiritual, i al cap d'algunes generacions, el nom del Mestre serveix per cobricelar honoràriament doctrines diverses i àdhuc contràries.
Però no és res d'això, l'Església. Es un vivent sobrenatural, informat pel mateix Esperit de Déu que Jesús li envià deu dies després de la seva partença. I com tot vivent, elimina de faiçó natural
les substàncies tòxiques que li són ingerides.
Per a aquesta funció d'eMminació doctrinal, no bastaria un llibre,
no bastaria—volem dir—la Bíblia. La lletra d'un llibre, baldament sigui un Llibre sant, no canta. Pot ésser cantada, doncs, de moltes
maneres. Un llibre només és perfectament intel·ligible pel po'nle en
la llengua del qual és escrit, i encara per la generació contemporània de l'autor. El, to, diem-ne dialectal, de cada poble i de cada ópoca,
les usances jurídiques, socials, polítiques, religioses, fins econòmiques
i casolanes que formen entre totes allò que se'n diu la mentalitat
d'un país o d'un període, cotoren tan concretament un llibre i el con(12)

ST. EpralSíi, Ancoraius, t. 33 (P. G. v. X L I I I , col. 77)
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dicionen talment al medi espiritual i geogràfic en què fou composat,
que perquè sia entès en un medi distint d'aquell, cal un treball previ
d'acomodació del lector al medi originari del llibre; cal, ço és, estudiar la modalitat dialectal del país i del temps en què fou composat
i tots els elements històrics i actuals de tot ordre humà que lormaven aquella mentalitat concreta. Treball sumament difícil, tant més
difícil quant major és k distància que hom ha de salvar en aquesta
acomodació al tarannà d'altri.
Hom comprèn que la religió hebrea recolzés principalment en un
llibre. Es tractava d'un sol poble, d'una sola llengua, d'una sola tradició nacional, d'una sola mentalitat, elaborada en un mateix medi
espiritual i geogràfic. Si la carrera del temps canviava lleugerament
la llengua o qualsevol altre element constitutiu de la mentalitat nacional, nous profetes, nous llibres sagrats venien a assabentar el poble teocràtic. Així el llibre era entenedor de tothom.
Però el Cristianisme essent tmiversal i indefectible, no coneixent,
ço és, fronteres d'espai ni de temps, un llibre no bastaria. Caldria
que aquest llibre fos escrit ensems en la llengua de tothom i acomodat a cada medi geogràfic i espiritual que s'anés produint, caldria, ço és, una traducció contínua a tots els ambients humans, divinament inspirada, o almenys assistida, car altrament no tindria
cap garantia d'aquella fidelitat absoliuta que cal en aquesta matèria.
Es un altre l'òrgan defensor de l'organisme religiós, el que conserva la doctrina autentica i elrimina contínuament tota infiltració
errònia: és la Tradició.
La Tradició catòlica. Quants dels nostres cristians seglars saben bé el que és? I tanmateix, la Tradició és una de les coses
més grandioses que té el Cristianisme.
En haver-se de separar dels seus deixebles, Jesucrist els féu
aquesta comanda: «Aneu i ensenyeu totes les nacions, ensenyant-los de
complir tot allò qu;e jo us he encomanat: jo seré amb vosaltres fins a
la consumació dels segles» (13).
En aquestes paraules tenim instituït: a) un òrgan de transmissió de la veritat mateixa que Jesús havia ensenyat als seus deixebles immediats, b) un òrgan autèntic, car és autoritzat pel mateix Jesucrist, c) un òrgan perpetu, car els diu que serà amb ells fins
a la fi dels segles; no havent de durar e!$ presents a aquell acte fins
a 1B fi del món. on Jesucrist diu amb vosaltres, s'ha d'entendre amb
vosaltres i amb els vostres successors legítitns fins a la consumació
dels segles; d) un òrgan universal, car és manat que ensenyin totes
(13)

ST. MATKU, X X V I I I , 16.
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les nacions, sense cap limitació de llengua, ni de raça, e) un òrgan
infal-lible, car promet la seva assistència als deixebles ensenyants en
nom d'ell, i no podria dir-se que Jesucrist assisteix l'Església ensenyant el dia que aquesta en matèria religiosa ensenyés una error, f)
un òrgan oral, car no els diu que escriguin, sinó que ensenyin com
ell ha ensenyat, ço és assaber, amb la paraula viva; de fet, així ho
interpretaren els Apòstols que si escriviren, fou adventiciament i
per atzar.
Aquest òrgan es diu Tradició.
Per la Tradició, doncs. l'Església cull la paraula viva de boca de
Jesucrist, líescampa pel món, la transmet a les gèneres successives
i la conserva sempre intacta en la més genuïna i escrupulosa autencitat, per diferents que siguin les llengües, les cultures, les
mentalitats, els medis socials, en què ha de proposar-la. Es una traducció automàtica de la paraula de Jesucrist a totes les llengües, dialectes, mentalitats, cultures, etc. No n'hi ha, no n'hi pot haver cap
d'exclosa. Seria un crim contra la paraula de Jesús, obturar-li l'arribada a la vall més arreconada, a la mentalitat més primitiva del món.
La paraula escrita no podria tenir aquesta sensibilíseima flexibilitat. Sols podia ésser paraula parlada aquella ona sonora que isqué
de llavis del Mestre diví i va atravessant totes les nacions i tot tls
segles, ressonant en cadascun segons la tonalitat que li dóna la orografia material i espiritual, aquell riu sagrat sense afluents que ix
del cor de Jesucrist i envaeix totes les terres a través dels segles,
regant-les totes amorosívolament, tant si ha de pujar muntanyes
com si ha d'omplir valls, com si ha de llenegar per xaragalls o roquissars asprívols.
L'Església docent, formada pels Bisbes amb el de Roma al cap.
és l'encarregada de repetir a cada generació, acomodant-la a la mentalitat de cadascuna, en una 'Pentecoptès perenne, aquesta paraula de
veritat. Sols així ha estat possible que la coneguessin tots el pobles
i que es verifiqués el prodigiosíssim miracle moral de la seva absoluta incontaminació a través de tants de segles, de tants de pobles,
de tantes de civilitzacions i cuitures. E l pas del temps imposa mudances de dogmes, de costums, de pràctiques morals i jurídiques a religions, pobles i escoles filosòfiques. Sols l'Església es manté substancialment idèntica a ella mateixa.
Per això, sentint l'Església docent d'ara, se sent a Jesucrist. Sabent el que deia en qualsevol moment, el que ha vingut dient sempre, se sap el que Jesucrist ensenyà.
I la mateixa Bíblia, com sabríem que és la Bíblia, ço és, el IJibre per excel·lència, el Llibre diví, la Lletra de Déu als homes, si no
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ens ho deia l'Església, si no ens ho certificava la veu de la Tradició, si
no ens arribava flotant en les seves aigües incontaminades? I encara
posat que ens pogués arribar, qui l'entendria? Quants fidels foren
capaços de fer aquell treball enorme d'acomodar la seva comprensió
a una llengua difícil i a una mentalitat complexa de dos mil, de tres
mil, de quatre mil anys enrera? Si l/Església no llegeix i explica autènticament la Bíblia, qui l'entendrà? I aquell que es pensarà entendre-la i li trobarà una interpretació, ja no creurà aquesta interpretació seva amb fe divina, única fe religiosa, sinó amb fe humana, i cntara amb una fe en si mateix. Què seria una religió en què cada indidividu cregués i practiqués el que li semblés bé? (14)

• ••
El fet històric que estudiem ens presenta el primer cas en què
tot l'organisme universal de l'Església se sent conmogut per una
veu estranya que no s'acorda amb la que ha sentit sempre.
L a paraula d'Alexandre, bisbe d'Alexandria, ni la dels bisbes
africans convocats per ell Ifany 320 (15) a la seva ciutat, on foren
condemnats Ari i els seus, (16) no basta a tornar la tranquilitat a
tota l'Església. No és una part d'ella que sofreix; és tota. Cal un
remei general.
No és el nostre objecte historiar la controvèrsia ariana, sinó fer
notar com, malgrat la forta predisposició dels esperits en favor de
la nova doctrina, malgrat les arrels que tenia aquesta en la filosofia
neopiatònica i en l'ensenyament d'apobgistes tan il-lustres com Tertul-lià, Tacià i Orígenes, malgrat l'entusiasme amb què la reberen
els nouvinguts i el fort partit que es féu entre eb bisbes d'Orient,
en el qual figuraven els dos Eusebis, el de Nicomedia i el de Cesarea,
va bastar que l'Església universal es reunís en assemblea autèntica,
amb la deguda representació del seu Cap jeràrquic, va bastar,
en una paraula, que es posés en les condicions amb què Jesucrist
havia dit que seria amb ella, perquè la veritat, fins aleshores obscura àdhuc per intel·ligències tan clares com les dels Eusebis i la de
l'historiador Sòcrates, fos reconeguda com I/autèntica veu de Jesucrist parlant en ells i l'error fos expel·lit immediatament del si de
la Mare immortal dels creients.

(14) V. FRJINZELIN, Tractaius de divina Traditionc et Scriptura. (Roma 1882 3.» edició) p. 25ti - 260. — PESCH, De inspiraHone Sacrae S e r i f h u

rae. (Frtburg de Bnsgòvia, 1906) p. 579.

(15) ST. ATANASL Epist. ad cpúicttpoa Aegypti. c. X X I I (P. G. v. X X V ,
col. 589)
(16) SOCRATKS, Hvst. eccles. v. I . cap. V I (P. G. \ . L X V H , col, 1781)
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Trescents divuit (17) bisbes presidits pels llegats del Papa Silvestre, (Osi de Còrdova i els preveres romans Vitó i Vicents) orientals en llur majoria però amb lluïda intervenció de l'Església d'Occident, (18) representen d'una manera autèntica l'Església ensenyant,
la que té vinculada la promesa de Jesús. Ari, home argut, hàbi^ hipòcrita, qui, posseït d'un cautelosa vanitat filla d'orgull, sabia fer
semblant d'humilitat i abnegació, representa junt amb els seus partidaris (els dos Eusebis esmentats, Teognis de Nicea, Maris de Calcedònia, Teonas de Marmòrica, Segon de Ptolemaida, Teodot de Laodicea, Paulí de Tir, Gregori de Berita, etc.) la novetat doctrinal qui
vol suplantar la veu del Crist, conservada per tradició.
Sant Alexandre de Constantinoble i Sant Atanasi, secretari del
Patriarca d'Alexandria, que tant havia de sofrir després, perseguit
en terra i en mar pels arians protegits per Constanci fill de Constantí i successor seu en el; sola imperial de l'Orient, foren els més il-lustres defensors de la doctrina ortodoxa. (19) Els arians foren invitats a
exposar i justificar llurs punts de vista; els seus bisbes presentaren
una fórmula de fe escrita probablement per Eusebi de Nicomedia, la
qual, tot seguit de llegida, fou rebutjada enèrgicament. (20)
Llavors es descabdellà una lluita en què rivalitzaren les habilitats
dels arians i la fermesa vigilant deis catòlics. Eusebi de Cesarea» reclamant-se de la tradició de la seva església, presenta a l'aprovació del
Concili el símboli de fe que s'hi emprava, en el qual, tot i no haventhi cap error, no hi havia cap expressió que no pogués ésser torçada
a una interpretació ariana; Jesucrist hi era apel-lat Verb de Déu,
Déu de Déu, llum de llum, vida de vida, fill únic, primogènit de tota
la creació (frase de marcada sabor ariana), engendrat dell Pare abans
de tots els segles, per qui tot ha estat fet, el qual es féu carn (recordi's l'encarnació ariana, sense ànima racional) i habità entre nosaln
tres (21). Els Pares catòlics qui es proposaven el doble objecte de
proscriure les fómules impies (erat qnando mn erat, est ex nan

(17) EUSEBI, Vita Coiistantini L I I I . cap. 8, paria dc més de 250 bis.
bes, port» S L Atana=i, testimoni ocular (Littera ad Afros, c I I ) senyala la
xifra ile 318 (P. G. v. X X , coV 1061 i X X V I , 1031)
(18) Ultra Osi de Còrdova, hi havia els oocklcntals Cccilià de Caitago.
Marc de Calàbria, Nictisi de Dijon, Domnus de Sti-kló (Pannonja) i E u s .
tnrgi de Milà.
(19) E s ais htetoi·iadors S ò c r a t e i Sozomcn qoc devem les notícies
(|uc hi ha sobre els debats de NuCea. Vegin-se lUire Històries ecleSiàsti<|iieB cn l a Patrologia de Mignc vol. L X V I I .
(20) TEODORET, Hist. eccles. I , 7,8 (P. G. V. L X X X I I , col. 320)
(21) SOCRATES H . te, I , 8; TBODORKT, H . ec. I , 12,.
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ente) (22) i oposar-los fórmules qui fixessin netament la doctrina catòlica sobre els punts controvertits, no acceptaren aquest símbol, crabigu. L a necessitat d'una fórmula clara i tallant era imposada per
la tàctica dels arians de no refusar cap d'aquelles expressions bíbliques qui eren susceptibles d'una interpretació conciliable amb 11 rs
idees. Així, per exemple, si era proposada la fórmula el Logos és (provinent) de Déu, es deien ells amb ells: Acceptem, car totes les criatures són de Déu (23). Calia acabar amb aquesta duplicitat deslleial,
proposant una fórmula intorçable a la sofistica exègesi del arians.
Aquesta fou la paraula homousios, ço és, consubstancial, la qual tancava la porta a tota cavil-lació herètica (24). L a fórmula fou impugnada pels arians pretextant que no era escripturística, però defensada fortament per l'Emperador Constantí, fou adoptada per gran
majoria i incorporada al símbol que en aquella assemblea fou elaborat
i que encara avui porta el nom de símbol de Nicea (25).
Aquest símbol reprodueix en substància el d'Eusebi de Cesarea,
però el precisa i completa en molts punts. Heus l'aquí en la part
que atany a la qüestió debatuda:
Creiem en un sol Déu Pare totpoderós, creador de totes les coses,
visibles i invisibles. I en un Senyor Jesucrist, el Fill dc Déu, unigènit
del Pare, és a dir, de la substància del Pare, Déu de Déu, llum de
llum, ver Déu de ver Déu, engendrat, no fet; consubstancial al Pare:
per qui totes coses han estat fetes en el cel i en la terra, el qual
baixà per nosaltres homes i per la nostra salvació, i es féu carn,
esdevenint home, etc.

(22) Posem aquesus expressions cn llatí entenedor, essent-nos impossible de transcriure-Hesen grec i no gcmant a traduurJea .ü. català, fent-k>s
perdre llur simpltoitat que la no-tra llengua — ai cap de los inxlernes —
no comportaria.
(23)

ST. ATANASI, Epist. ed. Afros, 5 (P. G. v. X X V I , col 1038)

(24) L a paraula homousios no cru pas nova. IKltra haver estat usada
en equivalència per alguns escriptors IMfins en l'exprespifi itnti/s svbatantiae (TERTUI.LIA, Ad Praxeam, c. I I , P. L . I I , 157, I.ACTANCI; Divinae institut. I V , 29, P, L . V I , 539), havia estat emprada en grea pol papa Dionls
en una lletra n Dionís d'Alexandria i e l seu fis era tan general qae en la
lletra al-- a n í s diocesans diu Alexandre que «molts bisbes i escriptors savis 1 il-lnstres s'eren ejervite d'aquest lernie parlant dql Pare i del íMH {P. G. X X .
1541). E I mateix A r i en Thalia l'empra per excloure-la. I.a paraula, doncs,
no era cap Innovació, sanó que tenia efl sentiit teològic prou experimentat.
Una possible interpetracdó modalLsta o sabel-liana fou molt probablement
causa que fos refusada en un comili celebrat a Antioquia l'any 290
contra Pau de Samosata.
(25) ST. ATANASI, Historia arUinor. ad. vionao/ios c. X L I I (P. O. X X V ,
741) atribueix a Osi dc Cfirdova la p a í * priracipal en la redaccíe del slm.
bol. E n canvi ST. IIILARJ, Fragmenta, í. / / c. X X X I I I (P. L . X , 658) atribueix la influència preponderant a Sant Atanasi.
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Després del símbol, segueix la reprovació formal de les principals afirmacions d'Ari:
A aquells que diuen que fou una durada en què el Fill de Déu no
existia, i que no existia abans que fos engendrat, i que fou fet del nores, o a aquells que diuen que el Fill de Déu és d'una altra substància,
o creatura, o canviant i mudable, TEsglésia catòlica els anatematitza.
Quasi tots els bisbes subscriviren el símbol com la fórmula de
la fe tradicional de l'Església (26). E l procés dogmàtic de l'arianisme restava clos, i la seva extinció més o menys llunyana, assegurada
per la ferida mortal que és sempre contra una doctrina la condemnació
de l'Església. E l seu procés històric continuà: en forma oberta, o en
forma velada de semiarianisme, es propagà per l'Occident i pel Nord
d'Europa, d'on quatre segles més tard baixà a Espanya
amb els gots, però la ferida oberta en el seu flanc per l'anatema de
l'Església el portà a aquella mort obscura que és la fi de totes les
heretgies.
Una cosa volem notar per finir aquest estudi. Els arians volien
reclamar-se exclusivament de la Sagrada Escriptura, sabedors com
eren de la relativa facilitat amb què una exègesi falsa pot torçar-la
a sentits estranys a la seva vera significació. Els Pares catòlics, en
canvi, apel-len taml)é a la Tradició, ço és, al sentit vivent dogmàtic
de l'Església, rebut de boca del Mestre i conservat per la seva assistència a través dels tres segles que llavors comptava. Ni els commou
l'objecció que contra la paraula hommsios, com a estranya a la Bíblia, oposen els arians. Ells saben bé que la Tradició conté, més que
no pas la Bíblia, tot el dipòsit dogmàtic, que ella és qui posseeix i interpreta autènticament la Bíblia, la qual sense ella seria un llibre
subjecte a la crítica com qualsevol altre, i que la Bíblia, lletra escrita i immòbil com és, no podent donar a Ja veritat la forma jutsta
per la necessitat i la mentalitat de cada poble i de cada època, és
la Tradició, paraula vivent universal i eterna, qui ha de cercar aquestes fórmules que posin la veritat a l'abast de totes les intel·ligències i a cobert de tots els sofismes.
Commemorant el setzè centenari del Concili de Nicea, celebrem
la primera victòria solemne de la Tradició catòlica contra l'emljestida de l'error, la primera consagració d'una nova fórmula teològica per a la recta interpretació de les Sagrades Uetres i ensems la

(26) RUFÍ, Hist. eccles. L I , c. 2 (i». / , . X X I , coL 4S8) indica que l'adliesi6 fou donada amb entusiasme. Quant a Eusebi de Cesarea, cap de l'opcisi.
ciC, després de demanar un temps per pensar-siTíü, acabà subaorivint. V.
FIAION. Saint Athanaae, p. 122, Parfe 1877.
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superació d'aquella forta crisi doctrinal i moral qui, arran de l'assoliment de la llibertat de l'Església, posava en greu perill la seva unitat interna, la puresa de la seva doctrina trinitària i cristològica i
l'eficàcia de la seva acció salvadora que tant de bé havia de fer a la
humanitat.
C A R L E S CARDÓ, prev.

LÉON B L O Y
U n gran escriptor poc conegut ni
II
•Ce protateur qui n'écrlvit Jamnis un icul vers, ett
uu poítc Immcnt».
Josep Bollery

E

L talent fa el que vol., el geni fa el que pot» va escriure Hello;
i Bloy féu cl que pogué. «Segueixo el -meu cami, deia ell, de
la manera que puc, anant sofrint. Preparo o somnio llibres
bells, igual com la pomera fa les seves pomes: sense saber si els llegiran ni qui els llegirà, segur d'acomplir així el meu destí». Perquè
«tot home — diu en un altre punt de Le Vieux de la Montagne —
té la seva missió, exactament com tota planta té k» seva virtut, benfactora o maligna. No sempre se sap quina és aquesta missió, fins
diríem que sols se sap rares vegades. No obstant, ella és ben certa.
Però el que passa, és que molt sovint avorta. Un gra germina entre
milers de grans confiats a la terra. Quants de poetes, quants d'artistts, quants de sants s'han podrit debades en el femer de la política o
dels negocis! Quantes de sorpreses a l'hora en què tot ens serà
revelat!»

Pel que nosaltres en aquest món podem percebre, fou Léon Bloy
un home de la seva missió. Era forçat des de Dalt a escriure Le Désespère i La Femme pauvre, aquests dos llibres farcits de grans
idees expressades en un magnífic estil d'una amplitud sonora, il-luminats en tot moment per la resp'endor d'una fe la més segura. Diu
un dels seus fillob, el filòsof neo-tomista, Jacques Maritain, que «l'art
de Bloy és absolutament inseparable de la seva fe. Co que avalora la seva obra — segueix dient — no és únicament el seu lirisme
esplèndid, la transcendència de la seva ironia, la seva riquesa verbal: és la fe de l'ànima, és la doble intransigència de l'art i de la
fe.» (Es la doble intransigència de l'art i de Ut fe: justa, bellíssima
és per a nosaltres aquesta frase-resum, del filòsof Maritain).
Léon Bloy serà dit romàntic pel seuj abrandament o pels seus
grans paràgrafs. Fet i fet, potser és un joc de paraules, això de
(1)

Vegeu el nümei·o 7 (juliol, 1925) de U
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dàssic i romàntic; però, si l'expressió clàssic té un penetrant sentit,
no seria precisament aquest el de fusió d'apassionament en concebre i de serenitat en expressar, sentit al qual Léon Bloy devia adaptar-se, perquè deia: «Jo escric les coses més vehements amb una
gran calma?»
Diran que Léon Bloy és eloqüent, i se'l combatrà en combatre
l'eloqüencià; però d'eloqüencia, com de tol^, si n'hi ha de dolenta en
abundor, també n'hi ha de bona. Ningú no és tan amic com Azorin
de la frase tallada, i aquest escriptor va dir comentant el llibre de
Léon Bloy Jeanne <fArc et l'Ml&magne: «Pàgines hi ha aquí qut
recorden a Pascal, i arriben a la més patètica, noble i yuggestionadora eloqüència. Quan l'eloqüència és així, sia benvinguda! Quan l'eloqüéncia és com la d'algunes pàgines de Bloy, com la d'alguns pensaments de Pascal, com la d'aquell final meravellós, — estupend de
l'oració fúnebre per Conde, de Bossuet, qui dubta que aquest és un
gènere tan legítim, tan bell com el més exquisit i literari?
E n les pàgines de Bloy, com s'hi agombolen les idees — sense
mancar a l'ordre — s'hi estalonen les imatges. «Bloy és un dels més
grans creadors d'imatges que la terra ha dut,», afirmà Remy de
Gourmont. E l seu estil té tots els matisos: el pamflet, la ironia, la
dolçor mateixa. «Es ingenu com un primitiu, aspre com la veritat,
robust com un roure sa», va dir de Bloy Rubén Darío.
En Le Désespère Bloy manifesta a cada punt la intensa vigoria
del seu catolicisme, d'un catolicisme íntim i contundent, en front
d'una falsa acció banal hipòcrita:
«Mai com ara no s'havia parlat tant d'oòres. Ocupar-se d'obres,
ser en les obres, són locucions aclimatades, significatives de tot bé,
encara que tinguin l'aire, en llur imprecisió, d'implicar moralment
un protestantisme fronterer dels més imminents. Els catòlics, en efecte, entenen i practiquen la caritat, l'amor a llurs germans indigents,
a la manera protestant, és a dir, amb aquest luxe usurari que exigeix el complet abandonament previ de la dignitat del pobre, a canvi del més irrisoris socorsos. No hi ha gairabé exemple de què alguns d'aquests cristians tips de riqueses hagi pres en els seus braços
el seu germà xop de plors, pagant-li el rescat d'una part del seu
superflu.
Tanmateix això ve a ser una política. «Sempre en tindrei4 de
pobres, entre vosaltres» diu IfEvangeli, i aquesta paraula terrible que
condemna els detentors, és precisament Ifocasió del sofisma de caníbals que vetlla per llur seguretat. Déu ha ordenat que semrpe hi
hagi pobres, a fi que els rics es puguin pietosament consolar de no
ser-ne, resignant-se a la necesitat provindencial de no disminuir ilur
nombre.
Els en manquen, doncs, de pobres per a testimoniejar a ells mateixos, tan baratet com es pugui, la sensibüitat de llurs tendres cors,
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per a fer un tat-i-fuig al Paradís, per a divertir-se — diem-ho d'un
cop—, per a ballar, per a fer anar les femelles escotades fins al llombrígol, per a emocionar-se amb el xampany damunt e's que agonitzen de fam, per a rentar amb una tassa de brou les fornicacions
perfumades, on les més altes virtuts poden deixar-se desflorar.
Hi hauria necesitat de fer-ne per a ells, si no n'hi hagués, perquè
els en calen per a totes les circumstàncies de la vida, per a í'alegria
i la tristesa, per a les festes i per als dols, per a ía ciutat i per al
camp, per a totes les situacions més tendres que hagin previst els
poetes. En tenen una necessitat absoluta per a que puguin respondre
a la pobresa: Ja tenim els nostres pobres, i, amb un posat de fàstic,
apartar-se d'aquesta agenollada lamentable que el Salvador dels homes ha escollit per a esposa seva, l'escorta de la qual és de deu mil
àngels.
Podria ser que el Déu terrible, Vomitejador dels Tebis, fes un
dia el miracle de donar algun sabor moral a aquest repugnant ramat
que fa pensar, per analogia, en l'horrorosa barreja simbòlica d'acidesa
i amargor que la fantasia aturmentadora dels jueus e' va forçar a
beure en la seva agonia.»
El Dogma de la Comunió dels Sants, tampoc no perd ocasió d'
expljcar-lo tal com aquí a la terra pot arribar-se s explicar. Es al
final d'una descripció de la Gran Cartoixa, on Bloy •— o sigui Manchenoir — va fer un retir espiritual, i on se sent enamorat de Verònica, la prostituta que ell havia allunyat del llot i havia portat
al bon camí, a una vida de santa; és al final d'aquesta descripció
on esclaten les idees clarividents de Bloy sobre el Dogma de la Comunió dels Sants:
«El conjunt de les construccions de la Gran Cartoixa cobreix
una extensió de cinc hectàries, i els seus edificis són resguardats per
quatre mil metres quadrats de teulada. Només des del punt de vista
topogràfic aquestes xifres justifiquen sobradament el qualificatiu de
gran, inseparable del nom de Cartoixa, quan es vol designar aquest
capi.it sacrum de totes les cartoixes de la terra. Hom diu la Gran
Cartoixa, com diu Carlemany. Destruïda per primera volta, per una
allau,, al cap de poc d'haver estat fundada, i reconstruïda, gairebé de
seguida en l'actual emp'açament, menys exposat als gicus atropells de les gelades: saquejada dos cops fins a l'últim recó pels calvinistes i pels revolucionaris, aquesta admirable metròpoli de la vida
contemplativa ha estat incendiada vuit vegades en vuit segles. Aquestes vuit proves pel foc, símbol de l'amor, recorden a la seva manera
les vuit Benaventurances evangèliques, que comencen per la pobresa
i terminen per la persecució.
Per fi, el 14 d'octubre de 1792, la Gran Cartoixa fou tancada per
decret de l'Assemblea nacional, i no tornà a obrir-se fins al 8 de juliol
de 1816. Durant vint-i-quatre anys, aquesta solitud esdevingué muda;
de silenciosa que havia estat tant de temps, muda i desolada com
aquelles ciutats impies de l'Orient que va despoblar la còlera del
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Senyor. Es que tenia de pagar-ho per tot un poble insolvent que
apretava l'esperó del Càstig, per a complir aqueftta llei tan transcendent de l'equilibri sobrenatural que condemna els innocents a pagar
la redempció dels culpables. Les nostres curtes nocions de l'equitat
repugnen a aquesta distribució de la Misericòrdia per la Justícia.
Cadascú per ell, diu la nostra baixesa de cor, i Déu per tots. Si, com
està escrit, les coses amagades ens deuen ésser revelades algun dia,
ja sabrem sens dubte, & la fi, per què tots els feblles foren trepitjats,
cremats i perseguits en tots els segles; ja veurem amb quina exactitud infinitament calculada foren repartits en llur temps els dolors
i les prosperitats, i quina miraculosa equitat necessitava passatgerament les aparences de la injustícia.»
Es en el mateix Desespere que Léon Bloy diu:
«La nostra llibertat és solidària de l'equilibri del món, i això és
el que cal comprendre per no quedar-se estranyat del misteri profund de la Reversibiltat, que és el nom filosòfic del gran dogma de la
Comunió delís Sants. Tot home que produeix un acte lliure projecta
la seva personalitat en l'infinit. Si dóna de mala gana cinc cèntims
a un pobre, aquests cinc cèntims foraden la mà del pobre, foraden
la terra, endinzen els sòls, atravessen el firmament i comprometen
l'univers. Si fa un acte impur, deixa en la fosca, potser, milers de
cors que no coneix, que li corresponen misteriosament i que senten
necessitat que aquest home sigui pur, com un vianant que es mori
de set, té necessitat del vas d'aigua de l'Evangeli. Un acte caritatiu
un moviment de pietat vertadera canta per ell les divines lloances,
des d'Adam fins a la fi dels segles; guareix els malalts, aconsella els
desesperats, apaivaga les tempestes, rescata els captius, converteix
els infaels i dóna protecció al gènere humà.»
Heus aquí un altre bellíssim fragment, lligat amb els dos anteriors, que no ens sabem estar de transcriure:
«...Als seus ulls, el mot Atzar era una intoJerable blasfèmia
que sempre es quedava parat, malgrat l'experiència del seu menyspreu, de veure eixir 3e boques que es diuen cristianes.
No passa res sense el seu ordre o el seti permís, deia als renegaires; Ell us ha creat el vostre atzar, i s'ha encarnat per a rescatar-vos amb la seua sang. Es aquest el vostre pensament? Aleshores,
jo, catòlic, li escupo a la cara a aquest rival del meu Crist, que no es
mereix existir ni tan sols com un ídol, en un simulacre on, abuerys,
es donaria fe de la indústria d'un empresari de divinitats.
Era evident per ell que no es podia pas ésser catòlic, ni glonarse d'una infinitesimal punta d'agulla de sentiment religiós, si hom
no es donava absolutament tot a la Providència, i, des d'aleshores, 'a
idea d'un pla infal·lible saltava a l'esperit. A aquesta alçària poca
cosa li importaven els embulls filosòfics i fins teològics que se li poguessin descabdellar a propòsit del lliure albir, privat de tot recurs
per aquesta invasió d'absolut en el pasturatge ressecat del condicionah.
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Inspirant-se en aquestes idees de Koy, que no són més que una
lúcida visió d'un dogma de l'Església, el nostre car amic Junoy,
que és fins ara l'únic literat de Catalunya que ha testimoniejat públicament l'entusiasta admiració per Bloy, ha escrit una de les notes
més boniques que han sortit de la seva ploma, que es titula L a Gran
Vetlladora dels Morts.
A una dama catòlica que els volia llegir, Léon Bby feia la crítica dels seus dos llibres cabdals Le Désespère i L a Femme Pauvre.
Respecte del primer deia: «Preveig que Le Désespère ü semblarà difícil. Es un llibre vehement i ombrívol, un bon xic espinós. Cercava
aleshores el meu camí, puix ja vaig començar bastant tard.» De L a
Femme Pauvre, l'autor n'està, en canvi, satisfet. «No he pogut trobar el meu perfecte equilibri — escriu a la lectora futura — fins a
La Femme Pauvre, havent sofert gairebé tot el que un home pot
sofrir. Però he dit sempre les mateixes coses».
La Femme Pauvre és la història d'una xicota dauradora, la mare de la qual era una dona hipòcrita i roí que vivia amistançada amb
un panxacontenta. L a presentació de la protagonista, anomenada
Clotilde Marechal, l'explana Léon Bloy d'aquesta bella forma:
«S'obrí la porta, finalment, i aparegué Clotilde. Eou com l'entrada d'abril en el magatzem d'un vaixell abandonat.
Clotilde Marechal, «la noia d'Isidor», com hom deia per Granelle,
era dins aquella categoria de sers captivadors i tristos, la vista dels
quals arriba a donar ànim a la constància dels que estan en el suplici.
Era més aviat xamosa que bella; però la seva talla alta, lleugerament corbada d'esquena pel pes dels dies dolents, li donava un bell
posat. Això era la sola cosa que tenia de la seva mare, de la qual ella
era un angèlic plançó, i amb la qual en una infinitat de coses contrastava.
Els seus magnífics cabells del negre més brillant, els seus ulls
enormes de gitana captiva, «d'on semblava que eixissin tenebres»,
però hi surava l'esquadra vençuda de les resignacions, la pal-lidesa
dolorosa del seu rostre infantí amb línies, modificades per angoixes
formidables, que havien esdevingut quasi severes, en fi, l'activitat
voluptuosa de les seves actituds i del seu caminar li havien valgut
la reputació de posseir el que els burgesos de París anomenen entre
ells «un posat espanyol».
Pobra espanyola, singularment tímida! A causa del seu somriure
hom no la podia mirar sense que les llàgrimes no vinguessin als ulls.
Totes les nostàlgies de la pobresa—com ocelletes desolades que un
llenyataire esvera — voleiaven a l'entorn de!s seus llavis sense malícia que s'haurien pogut creure envermellits amb un pinzell, talment
la sang del seu cor s'hi precipitava pel al bé».
Clotilde entremig de les ajudantes de taller del daurador on ha-
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via anat a raure es trobava en un ambient moral el més abamegat
possible:
«Ah, certament ella ho havia sentit tot, i les seves orelles no
li havien permès d'ignorar solament els més íntims fangueigs de la
humanitat de baix!, però lia xerradissa viciosa d'aquestes impúbers
no entrava dins la seva ànima que restava tan casta com el rosari
d'una visitandina.»
Vingué un dia, però, que Clotilde Marechal tingué una estúpida
caiguda amb un home el més vulgar, caiguda de la qual es pen-jdí, es
va avergonyir dolorosament:
«Tota la puixança delp ce's—pensava ella—no podria fer que jo
no hagi pertangut voluntàriament a aquest home, i que no sigui jo
maculada per ell fins a la mort. Oh, Déu meu. Déu meu!»
I Léon Bloy així ho comenta:
«A hores d'ara les Tres Persones podrien fer el que Elles voldrien: anul-Iar la creació, donar fi al t«nps o bé a l'espai, pastar el
no-res, amalgamar tots els infinits, tot el qual no canviaria res absolutament d'això: que a un cert moment ella era verge i que al moment següent no ho era. Impossible desfer la metamòrfosi.
Quan Jesús a la fi baixarà de la creu, podrà de seguit trobar la
pofanada seguint el pendent fàcil del Callvari que porta amb seguretat al barri de les infidels. Ella podrà de la seva banda, banyar-li
i perfumar-li els peus, com aquesta gran Magda'ena que fou nomenada l'Esposa magnífica. Però no li serà pas possible — maldament
fos amb estenalles de diamant — d'arrencar una espina tan sols del
seu front ple d'esvorancs!
Aquest espòs famèlic s'haurà d'acontentar amb les sobres de 1 impur tiberi, en el qual ningú no haurà guardat la roba nupcial, i respirar els lliris marcits de les seves deslleials enamorades.»
Clotilde es va posar malalta a causa del seu treball de dauradora, l'anèmia va devorar Jes seves colors gracioses, «i va esdevenir
pàl-lida, igual que la mateixa humilitat».
Aleshores la destinaren a fer de model de pintor, ofici no tan
deshonrés, potser, com la prostitució, «però ella es preguntava si no
era encara més baix».
«Un modeli de taller! Això fóra possible? Ella havia promès .justament que cap home endavant mai més no ia veuria. Però els pobres no posseeixen ni tan sols el propi cos, i quan van a parar als
hospitals, després que llur ànima desesperada s'ha escapat, llurs masegats i preciosos cossos, promesos a la Resurrecció eterna—oh dolorós Crist!—hom sels enduu sense creu ni oració lluny de la vostra
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església i dels vostres altars, lluny d'aquests finestrals consoladors
on els vostres amics són representats, per a servir com de carcasses
d'animals immunds, a les profanacions inútils dels corbs de !a ciència humana.
La llei dels desheredats és força dura, certamentl Es, doncs, i?en
bé impossible que una noia indigent s'escapi d'una manera o altra
de la prostitució!
Car, a la fi, que vengui ella el seu cos per tal cosa o per tal
altra, és sempre la prostitució mateixa! E!|; ulls dels homes són tan
devoradors com les seves mans impures, i el que els pintors fan passar per les teles, és eL pudor mateix de què ha caiguí renegar per
a servir de model.
Sí, certament, e! mateix pudor. Es dóna això als artistes per un
xic de diner. Se'b ven precisament púnica cosa que té el pes just
d'un rescat en la balança on el Creador equilibra les nebuloses... Hom
no comprèn que això es encara més baix que ell que s'anomena comunament la prostitució?
Barbotejant de perles o d'escombraries, la vestimenta de la dona no es un vel ordinari. Es un alt símbol místic de la saviesa impenetrable, on l'Amor futur s'és amagat.
Només l'amor té el dret de despullar-se a si mateix, i la nuesa
que ell no ha permès, és sempre una traïció. No obstant, la darrera prostituta podrà sempre apel-lar a la més rigorosa justícia, altegant que ella no ha desnaturalitzat, després de tot, la seva essència, i que les imatges santes no han estat per ella desplaçades,
puix ella no era altra cosa que un simulacre de dona a la devoció
d'un simulacre d'amor. L a naturalesa mateixa de In ü-lusió que ella
ofereix als homes, pot, en desesperança de causa, arrancar de Déu
el perdó.
La professió de model, a! contrari, destitueix !a dona completament
i lexila de la seva personahtat per a relegar-la en els llims de la
més tenebrosa inconsciència.
Clotilde, segurament, no raonava aquestes coses, però la seva
ànima viva li'n donava intuïció ben clara. Si aquest abandonament
de la seva pròpia carn podia ser sense pecat, com avalar el fàstig d'
una innocència més degradant, li semblava, que el mateix pecat?»
L a noia va contar al pintor «la seva vida desflorada, que es semblava a deu mil vides», i ell sabé assaborir «la màgifca i paradoxal
suavitat d'aquest candor sense innocència» de Clotilde. Es deslliurà
del vil ofici de model, i fou desinteressadament protegida. Clotilde conegué a Caí Marchenoir — la contra-figura de Léon Bloy — i en
llur primera entrevista, aquest li féu unes fondes consideracions sobre el dolor de les bèsties que transcrivim amb tota devoció, puix
les creiem unes de les pàgines més clarividents i més formoses de
tantes com en va escriure el gran artista que ens esforcem a presentar al públic de la nostra terra:
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«...La Creació! va dir ella (ClotiWe)... Prou sé que l'esperit
humà no la pot comprendre. Jo fins he sentit a dir que cap home no
pot comprendre res perfectament. Però, senyor, entremig de tants
misteris, n'hi ha sobretot un que em confon i em descoratja. Vet aquí,
per exemple, una bella criatura innocent, malgrat la seva ferotgia
(referint-se a un tigre engabiat), puix està privada de raó. Com
és que cal que estigui al mateix temps privada de k seva llibertat7
Per què tenen de sofrir els animals? He vist sovint maltractar les
bèsties i m'he preguntat com Déu podia suportar aquesta injustícia exercida sobre pobres éssers que no s'han merescut, com nosaltres, un càstig.
—Ah, senyoreta, va respondre Marchenoir, abans cabria preguntar on és el límit de l'home. Els zoòlegs que posen etiquet-s a
dos passos d'aquí, ens donarien amb gran exactitud les particularitats naturab que distingeixen de totes les espècies inferiors l'animal
humà. Ells ens dirien que és completament essencial no tenir més
que dos peus o dues mans, i no posseir, en néixer, ni plomes ni escates. Mes això no podrà pas explicar-li perquè aquest tigre desgraciat és presoner. Caldria saber el que Déu a ningú no ha revelat,
és a dir, quin és el lloc d'aquest felí en la universal repartició de
les solidaritats de la caiguda. Bé deuen haver-li ja ensenyat, almenys quan vostè anava a Doctrina, que en crear l'home^ Déu h
ha donat l'imperi de les bèsties. Vostè sap que, per la seva banda.
Adam va donar un nom a cada una d'elles, i que també les bèsties
han estat creades a la imatge de la seva raó, com ell mateix fou format a la semblança de Déi4 car el nom d'un ser és aquest mateix ser.
E l nostre primer pare, en anomenar les bèsties, les va fer seves d'una
manera inexpressable. No les subjectà solament com un emperador.
La seva essència les penetrà, les fixà, cosides per sempre amb ell,
afildant-les al seu equilibri, itnmiscuint-les a la seva destinació. Per
què voldria vostè que aquests animals que ens envolten no fossin
captius, quan la raça humana és set vegades captiva? Era absolutament necessari que tot caigués al mateix lloc on va caure l'home.
Hom ha dit que Ves bèsties s'havien revoltat contra l'home al mateix
temps que l'home s'havia revoltat contra Déu. Piadosa retòrica sense
profunditat. Aquestes gàbies no són tenebroses sinó perquè són posades sota de la gàbia humana que elles apuntalen i que les aixafa.
Però, captius o no, salvatges o domèstics, molt prop o molft lluny
de llur miserable soldà, els animals estan forçats a sofrir sota d'ell,
a causa d'ell i, per consegüent, per ell. Fins a distància, també
sofreixen la invencible llei i es devoren entre ells — com nosaltres
mateixos — en les solituds, amb el pretext que són carnívors. L a
massa enorme de llurs sofriments fa part del nostre rescat i, a tot
el llarg de la cadena animat, des de l'home a la darrera bèstia bruta,
la Dolor universal és una idèntica propiciació.
—Sí, jo comprenc a vostè, senyor Marchenoir, va dir, indecisa,
Clotilde; el sofrir de les bèsties és just i volgut de Déu, que les havia
condemnades a portar una pesada part del nostre farcell. I com pot
ser això, morint com elles moren, sense cap esperança?
—Per què, doncs, aleshores existirien elles, i com podríem dir
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que elles sofreixen si no sofrien en nosaltres? Nosaltres res no sabem, senyoreta; res absolutament, més que les creaturos, irracionals
0 sàvies, no poden sofrir fora de la voluntat de Déu i, per tal, de
la seva justícia... Vostè s'ha fixat que la bèstia que sofreix és ordinàriament el reflexe de l'home que sofreix que l'acompanya. Kn
qualsevol punt de la terra que sigui, hom sempre està segur de trobar un esclau trist seguit d'un animal desolat. L'angèlic gos del Pobre, per exemple, del qual tant han abusat les guitarres dels romanços, no li sembla com si fos una representació de la seva ànima,
una perspectiva dolorosa delís seus pensaments, en fi, una mena de
cosa com el miratge exterior de la consciència d'aquest desgraciat?
Quan nosaltres veiem sofrir una bèstia, la compassió que sentim
no és viva sinó perquè ateny en nosaltres el presentiment de la
deslliurança. Creiem sentir, tal com vostè deia ara mateix, que aquesta creatura sofreix sense haver-ho merescut, sense compensació de
cap mena, puix no pot esperar cap més bé que la vida present, que
aleshores és una vertadera injustícia. Cal ben bé, doncs, que sofreixi
yer nosaltres eln immortals, si nosaltres no volem que Déu sigui absurd. Es Ell el qui dóna la Dolor, puix no hi ha ningú més que ell
que pugui donar alguna cosa, i la Dolor és tan santa que ideMtza o
magnifica els sers més miserables. Més nosaltres som tan lleugers i
tan durs que tenim necessitat de les més terribles admonicions de
l'infortuni per a adonar-nos-en. E l gènere humà sembla haver oblidat que tot el que és capaç de partir d'ençà del començament del
món és deutor a ell sol de seixanta segles d'angoixes i que la desobediència ha destruït la felicitat precària d'aquestes creatures menypreades per ia seva arrogància d'animal diví. Una vegada encara no
seria ben estrany que la paciència eterna d'aquests innocents no
hagués estat calculada per una Saviesa infal·lible, mirant de contrapesar en les més secretes balances del Senyor, la bàrbara inquietud
de la humanitat?
La veu d'aquest advocat dels tigres havia esdevingut vibrant i
superba. Les bèsties ferotges el miraven curiosament de tots els
punts de la galeria ombriua i el vell ós canadenc mateix semblava
estar atent.
Clotilde profundament admirada deixà anar tota la seva ànima
en aquestes paraules que no es semblaven a res del que havia sentit. Escoltava de cap a peus, incapaç d'una objecció, configurant,
tant com podia, el seu pensament al pensament d'aquest patètic demostrador.
Amb tot, s'atreví a dir-li finalment;
—Em sembla, senyor, que vostè deu ésser rarament comprès,
car les seves paraules van més lluny que les idees ordinàries. Les
coses que vostè diu semblen venir d'un món estrany que ningú no
conegués. A mi em costa molt de poder seguir-ho, i, ho tinc de dir,
el punt essencial sempre és obscur per a mi. Vostè ha afirmat lue
les bèsties pateixen la destinació de l'home que les va arrossegar
en la caigudal Sigui, Vostè afegeix que estant privades de consciència
1 no tenint de sofrir per elles mateixes, puix elles no han pogut desobeir, sofreixen necessàriament a causa de nosaltres i per nosaltres.
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Això ja ho comprenc menys. No obstant, encara ho puc admetre
com un misteri que no té res de revoltant per la meva raó. Em faig
ben bé càrrec que la dolor no pot ésser mai inútik IPerò, en nom
del cel! no té d'aprofitar també a l'ésser que sofreix? E l sacnfk-i,
fins involuntari, no demana tenir una compensació?
—En una parauia, vostè voldria saber quina és llur recompensa
0 llur salari. Si ho sabés per a poder-li ho dir, jo ja seria Déu,
senyoreta, car jo aleshores sabria el que els animals són en si mateixos i no ja, únicament, relacionats amb l'home. Vostè no s'ha fixat
que nosaltres no podem percebre els éssers o les coses més que en
llurs relacions amb altres éssers o altres coses? i mai en llur fons
1 en llur essència? No hi ha sobre 1B terra ni un sol home que tingui
el flret de pronunciar, amb tota seguretat, que una forma discernible és indeleble i porta en si el caràcter d'eternitat. Nosaltres som
«dormilegues» segons la Paraula santa, i el món exterior és en els
nostres somnis igual com «un enigma en un mirall». Nosaltres no el
comprendrem, aquest «univers gemegaire» més que quan totes les
coses amagades seran lliures de vels en compliment de la promesa
de Nostre Senyor Jesucrist. Fins aleshores, cal acceptar, amb una
ignorància d'anyell, l'espectacle universal de les immolacions, tot dientse que si la dolor no fos embolcallada de misteri, no tindria ni força
ni bellesa per al recrutament dete màrtirs, i ni solament mereixeria
ésser aguantada pels animals».
En la segona part de L a Femme Pauvre es reflexa el viure de
Qotilde com esposa del pintor miniaturista Léopold, que és un seguit de penes i tribulacions passades pel propi Blpy. Es d'un singular
encant humà, patètic, la part del llibre on es descriu la mort de llur
fill, en un estatge sòrdid i pestilent fet a posta, hom diria, per a
contaminar a tothom. La mort del fill de Clotilde i Léopold, que és
en realitat la mort del fill de Joana MoJbech i Léon Bloy, fa alçar
a aquest darrer aquesta sentida exclamació:
«En presència de la mort d'un nen petit, l'art i la poesia vertaderament semblen misèries. Alguns somniadors que pareixien ésser
també grans com tota la misèria del món, feren el que pogueren.
Però els sanglots de les mares, i encara més k'onada silenciosa del
pit dels pares, tenen tota una altra puixança que els mots i els
colors, talment les penes de l'home pertanyen al món invisible...»
Cap al final del llibre, mor Léopold entremig de les flames d'un
gran incendi, en el qual es llençà per a socórrer víctimes. Qotilde es
quedà sola sense més companyia que la seva santedat i la seva misèria. Termina l'obra, l'obra cabdal de Bloy, amb el, següent capítol:
«—Qotilde té avui en dia quaranta vuit anys, i no aparenta tenir
menys d'un segle; però és més bella que abans i s'assembla a una
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columna d'oracions la columna darrera d'un temple arruïnat pels'
cataclismes.
Bis seus cabells s'han tornat enterament blancs. Els seus ulls,
encesos per lles llàgrimes que Ü han soícat la cara, són gairebé apagats. I, no obstant, no ha perdut gens la força.
Quasi mai no se la veu asseguda, sempre caminant d'una església
a l'altra, o de cementiri a cementiri; només es detura per agenollarse, i es diria que no se sap posar d'altra manera.
Cofada solament amb la caputxa d'un gran mantell negre que
li arriba fins a terra, i amb els seus invisibles peus nus dins de les
sandàlies, sontinguda des de fa deu anys per una energia més que
humana, no hi ha fred ni tempesta que sia capaç de fer-li por. E l
seu domicili és el de la pluja que cau.
"
Clotilde no demana aVnoina. Es limita a prendre amb un somrís
dolcíssim el que se li ofereix, i ella ho dóna en secret als desgraciats.
Quan troba un nen, se li agenolla ;ií davant, com feia el gran
Cardenal de Berulle, i li fa amb la seva maneta pura el senyal de la
creu damunt ei front.
Els cristians confortables i ben vestits, als quals el sobrenatural
amoïna i que han dit a la prudència «Ets ma germana», es pensen
que no està bé de cap, però s'és respectuós amb ella en el. baix poble,
i algunes pobres de la porta de l'església, la creuen una santa.
Silenciosa com els espais delí cel, té l'aire, quan es posa a parlar,
de venir d'un món misteriós situat en un univers desconegut. Això
se senl en la seva veu allunyada, que l'edat ha tornat més greu
sens alterar-ne la suavitat i això encara se sent més en les seves
mateixes paraules.
—Tot el que ens ppssa és adorable, diu ordinàriament amb l'aire
extasiat d'una criatura mil vegades satisfeta, que no trobés cap
altra fórmula pels moviments delí cor o de la pensa, baldament fos
en ocasió d'una pesta universal, baldament fos en el moment de devorar-la uns animalis ferotges.
Encara que sàpiga que és una vagabunda, la policia mateixa,
parada del seu ascendent, s'ha guardat d'inqul:etar-la.
Després de la mort de Léopold, el| cos del qual no pogué ésser
retrobat entremig de les cendres anònimes i espantoses, Clotilde s'
aplicà a conformar-se amb aquell precepte evangèlic, la rigorosa observança del qual és judicada més intolerable que el mateix suplici
del foc. Va vendre tot èl que tenia, va donar els diners als més pobres i, tot d'un plegat, esdevingué una mendicant.
El que degueren ésser els primers anys d'aquesta vida nova,
només Déu ho sap! D'ella s'han contat meravelles que recorden les
dels sants, el que sembla, però, probable, és que li fou concedida la
gràcia de no tenir necessitat de repòs.
—Deveu ser força desgraciada, pobra dona, va dir-li un capellà
que l'havia vista feta una mar de llàgrimes1 davant el Santíssim
exposat, i qua sortosament era un capellà de veres.
—Sóc molt ditxosa, va respondreli ella. No s'entra al Paradís
demà ni demà passat ni d'aquí deu anys; s'hi entra avui mateix,
quan s'és pobre i crucifictat.
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—Hodie mecum e m in paradiso, va efegir en veu baixa el capellà, que se n'anava tot trasbalsat d'amor.
A fo-ça de sofrir, aquesta cristiana viventa i forta, ha entrevist
que no hi ha més que un medi per la dona d'estar en contacte amb
Déu, i que aquest medi, absolutament únic, és la pobresa.
Però no aquesta pobresa fàcil, interessant i còmplice, a la quai
dóna almoina la hipocresia del món, sinó la pobresa difícil, revoltant
i escandalosa, que es té de socórrer sense cap esperança de glòria i
que no té res per a donar en canvi.
Clotilde ha comprès taimbé, i això ja no és gaire lluny del subbm, que la dona no existeix vertaderament si no és a condició d'estar sense pa, sense jaç, sense amics, sense espòs i sense fills, i que
c? així únicament com pot forçar a descendir son Salvador.
Des de la mort del seu marit, la pobra de bona voLuntat, ha
esdevingut encara més la dona d'aquest home extraordinari que va donar la seva vida per la justícia. Perfectament dolça i perfectament
implacable.
Adaptada a totes les misèries, ha pogut veure de ple l'horror
homicida de la pretesa caritat pública, i la seva pregària contínua,
és una teia que s'alça contra el poderós.
Llàtzer Druide és l'únic testimoni del seu passat que encara la
Ateu de vegades. Es l'únic lligam que no ha romput. E l pintor d'Andi ònic és massa alt per a que pogués ésser visitat per la fortuna, quo
té per secular costum fer córrer la seva roda damunt els fems. Això
permet a Clotilde d'anar a casa d'ell sense exposar al llot d'un luxe
mundà el llot dels seus espellerincs de vagabunda i de «pelegrina
del Sant Sepulcre».
De tant en tant va a deixar en l'ànima del gran artista una
mica de la seva pau, de la seva misteriosa grandesa, i se'n torna
després a la seva immensa solitud, enmig dels carrers curulls de gent.
—No hi ha més que una tristesa, li ha dit el darrer cop: la de
no ser sanis.»
«A diferència dels altres novel·listes — va escriure Léon Bloy
en certa avinentesa — jo he conclòs en la meva Femme Pauvre».
Heus aquí les seves conclusions:
«Tot el que ens passa és adorable».
«No hi ha més que una tristesa: la de no ser sants».
Dues conclusions magnífiques que enclouen la norma més alta de
conducta.
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Als atacs de Bloy, contestaven eÀs escriptors contemporanis amb
la conspiració del silenci. Algun esperit noble, no obstant, hagué
de fer-li justícia. Rubén Darío, que tant com un gran poeta, era un
crític fulgurant, dedica en el seu llibre Los Raros un estudi comprensiu i apassionat al nostre gran artista. Rachüde en parlà sempre
amb gran admiració al Mercure de France. L'espòs de Rachüde, Mr.
Alfred Vallette, acollí en les publicacions de la revista tot el diari
del «Mendicaire ingrat» i molts d'altres dels seus llibres. René Martineau, autor de l'estudi més complet i afectuós que haguem llegit
sobre Bloy, es desfà per conèixer-lo. E I mateix Maeterlinck, en puplicar-se La Femme Pauvre, va escriure-li: «Senyor, acabo de llegir La Femme Pauvre. Es, crec jo, l'única obra dels nostres dies on
hi ha senyals evidents de geni, si per geni s'entenen certs llampecs
«en profunditat» que lliguen el que es veu aS que no es veu, i el
que encara no es comprèn al que un dia es comprendrà. Des del punt
de vista purament humà, hom pensa involuntàriament en ci «Rei
Lear», i hom no troba cap més punt de referència en la Mteratura».
Ensems que els detractors de Léon Bloy eren cada vegada més
irreductibles, fins al punt que solament sentir pronunciar el seu nom
ja els omplia de fàstig, va anar de dia en dia fent-se més gros d
nombre dels seus devots i admiradors, perquè a Bloy, com s'ha dit
moltes vegades, o se l'admira a desdir o se l'avorreix en absolut. La
seva casa fou, en mig de la misèria i tot, acollidora de les amistats
que anava guanyant de mica en mica, més que de literats, d'ànimes
selectes que necessitaven els seus consells, algunes de les quals, com
veurem més endavant, feren gràcies a ell i als llibres que va escriure, el més transcendental canvi. Entre les amistats de Bloy, es contaren el geòleg Termier, autor d'una plaquette sobre la seva obra,
que encara no hem tingut avinentesa de llegir; els pintors Henry de
Groux, Rouault i Desvallières; el compositor Georges Auric; el poeta Jehan Rictus, i ét\ pianista català Ricard Vinyes, que era un
dels més constants concurrents a les tertúlies del «Mendicairy ingrat». Amb una de les filles d'aquest, Ricard Vinyes interpretava els
grans músics, i aconhortava així l'esperit curull de penes i misèries
del gran home. Per cap d'any. En Vinyes acudia a casa d'En Bloy
carregat de presents, puix ell pensava en tots: en Léon Bloy, en la
seva esposa Joana, en les dues filles llurs, Magdalena i Verònica. De
la seva banda, l'escriptor era agraït a les fineses d'En Vinyes, i va
dedicarji una nova edició de Sueur de Sang, que és un recull de records de la guerra franco-prussiana. No tinc a mà, en el moment
present, l'exemplar d'aquest llibre, però heus aquí, substancialment,
el text de la dedicatòria: *Els vostres avantpassats, els Almogàvers,
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feren conquestes formidables a Orient; però vós haveu fet una cosa
més difícil: haveu conquerit amb el vostre art el cor d'un pobre
escriptor vell».
Molt s'ha parlat del mal geni de Léon Bloy; però, segons conta
Martineau, que fou amic de l'escriptor durant els darrers linou anys
de la seva existència terrena, mai no li sabé veure aquest mal geni.
S en la seva obra apareix la indignació força vegades, també es
veuen molts passatges d'una dolçor immensa. E l seu amor per la
seva muller i per les seves dues filles, anava més enllà ie tots els
límits; la seva correspondència a l'amistat sincera dels seus admiradors era deücadíssima. A Mon Journal es llegeixen notes tan exquisides com aquesta:
«20 de juliol de 1898.—Teníem només una flor en el nostre jardinet. Com que avui era el sant d'una amiga de ïa seva infantesa,
malalta i probablement prop de la seva fi, hem tallat aquesta pobra
flor i, després d'una llarga caminada per París, ha estat la nostra
Magdalena innocent l'encarrega d'oferir-la a aquesta persona que li és padrina. L a casa era pJena d'a!tres flors magnifiques
i rares, portades per la gent rica. L a nostra malalta, havent estat
molt ficada en el món i quasi a l'hora de morir, tinc por, dins les
tenebres del món, que ni ha mirat solament la que li apropava la
petita mà sense màcula, i ens en havem anat l'ànima glaçada, tenint
com la impressió d'un cor que es gira cap a un mur».
Encara, de Le Vieux de la Montagne (altre volum del sea diari), transcrivim aquests mots corprenedors:
«Obhgat a acompanyar les nenes, que tenien des de fa temps
el desig d'un passeig a dalt d'ases, camino una hora, pel mig del fang,
darrera els tristos rucs, no tan tristos com jo».
E l nom de Bloy, esporàdicament, traspassà les fronteres de
França. De Bèlgica i d'Holanda, rebia tot sovint bells testimoniatges de la més gran estimació; però de tots els estrangers que li escrivien cap com el txec Josep Fbrian manifestà pràcticament la
seva admiració inaudita, puix va traduir nombroses obres seves, i,
no tenint recursos, obtingué que s'editessin a tot luxe. L'adoració de
Florian per Bloy sols pot aparellar-se amb aquella del P. Dac.pn de
ies Escoles Cristianes, el qual, no podent obtenir per la seva iiobresa els llibres, copià de cap a cap totes les obres del «Pelegrí de
l'Absolut» i mai no es treia de Ja butxaca les llibretes que contenien
les còpies.
Bloy, que tenia una gran clarividència teològica, havia de tractar
també de vegades de la projecció de Iflnfinit sobre la terra, Uó solament en cada una de les ànimes — la qual cosa ve a ser l'objecte de
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les seves novel·les, — sinó en la Societat i en la Pàtria. Com a home
que sent l'autoritat en un pla força més alt que el que pugui concebre la inteVligència humana, ell, pobre a més no poder, sentia un
fàstig invencible davant de la Democràcia. «El sufragi universal, va
dir, és l'elecció d'un pare de família pels seus fills». Napoleó no fou,
per ell, més que un simple instrument de la puixança divina; «Napoleó és la faç de Déu en les tenebres» escrivia. E l seu gran amor a
França es funda també en causes sobrenaturals. Heus aquí com desenrotlla aquest concepte en un dels més bells paràgrafs de Jeanne
d'Arc et l'AUemagne:
«Joana d'Arc és incomprensible sense el sobrenatural. No fou
únicament una verge puríssima. L a seva puresa era comunicativa,
agressiva, tan plena de claror com una flamarada vivent. Els més
impenitents cràpules esdevenien castos en mirar-la. Pogué dormir
tranquilament entremig d'ells, tal com r«enlluernadora coloma de
les ales argentades» de la qual es parla en el salm.
Els testimoniatges a aquest respecte són formals i sorprenents.
Quan els perseguidors de Santa Llúcia, exasperats pel seu vot de
virginitat, que feia del seu cos, deia ella, el temple de l'Esperit Sant.
la volgueren ficar per força en un lloc de prostitució, l'Esperit Sant,
conta la «Llegenda Daurada», la féu tomar tan pesant, que mil homes i cinquanta parelles de bous no la pogueren moure.
Per a contenir Joana, les forces de l'univers no haurien estat
suficients. L'Anglaterra s'hi esgotà, s'hi rebentà, s'hi deshonorà, i
amb prou feines avui dia la llegenda de cinc segles i el sobrepassant
prodigi de la inquietud alemanya poden atenuar el record del crim
esparverador de la plaça del Mercat Vell. El que va fer aleshores a
Joana tan pesant per ajs anglesos, va ser concentrar en la seva persona el pes de la consciència de tota una nació elegida per Déu per
a les més altes manifestacions de la seva glòria, el| pes d'un reialme
que semblava més gran que la terra i que aclaria el llindar del
Paradís.
La figura històrica de la donzella, s'assembla a un finestral de
l'Anunciació, infinitament dolç i pur, que el temps i els bàrbars havien respectat. Es l'atzur de França i el color del seu suplici suaument garbellats al volt d'aquesta figura de màrtir. Per efecte d'una
confusió sublim, ella fou ensems l'àngel anunciador i la Verge obedientíssima rebent amb humilitat el glavi terrible que degué reemplaçar en l'esdevenidor el seu joliu fus de filadora. Ella no arriba
a comprendre de moment el que se li demana. No sap la història de
França, no sap res de la guerra ni de la fastigosa política. No sap
res més fora de què Déu sofreix pel seu poble i que hi ha una gran
desolació al reialme que ell va escollir-se antany, des del temps de la
seva Passió dolorosa, en la nit pasqual, quan el gall es posà a cantar
Aleshores ella s'aixeca tranquilament, resoltament, com una bona
filla de Déu i guiada pels seus crits, esdevé tot seguit estratega invenc:ble, conductora dels més alts prínceps i llur consellera sense error.
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Quan ha alliberat França, només li resta ser ella mateixa alliberada
de la seva missió, i com que ella és de l'Esperit Sant, aquest altre
alliberament més gloriós no es pot realitzar més que pel foc, després de les horrors preliminars del procés més infamant que hagi
horroritzat els homes d'ençà de l'inefable procés de Nostre Senyor
Jesucristb
Com respon a Talt concepte patriòtic de Léon Bloy el seu llibre
Jeanne d'Arc et l'Aüemagne, responen al seu concepte social el llibre
que va escriure sobre el diner, titolat Le Sang du Pauvre, i el llibre
que escrigué sobre el burgès, titolat Exégèse des Hem cowimns.
D'aquest darrer abrandat d'una puixant ironia, insospitada i aclaparadora, traduïm el que segueix:
"L'Honor de les Famüies.—Algun temps, quan no s'havia decretat l'abolició del significat de les paraules, l'honor d'una família consistia a produir sants o herois, o, almenys, servidors útils a la pàtria.
I això, independentment de l'ésser les famílies riques o pobres, o del
tenir o no tenir avantpassats il·lustres. E n aquest darrer cas, s'ascendia simplement i naturaJonent fins a l'aristocràcia, per la sola naturalesa de les coses.
Avui, l'honor de les famílies consisteix únicament, exclusivament,
a fugir de la guàrdia civil
Els burgesos més inspirats, a voltes arriben a concedir, després
d'haver-s'hi repensat, que la pobresa pot, en un restringidlssim nombre de casos, que ja es cuiden ben bé de no especificar, no ser deshonorosa; però res no els podria esborrar la vergonya d'una condemna de jutjat, especialment als pobles.
Han tingut ganes els màrtirs que fossin damunt els altars els
propis ossos per espai de segles; ha tingut ganes l'Església de tocar
les campanes en les festqs llurs i d'inondar-los de glòria; el burgès,
ple de desconfiança, veu en ells uns imprudents que s'han deixat enredar i que tenen una bona fe de criatura. Un nebot de Sant Llorenç,
avui no trobaria amb qui casar-se, i un cosi germà del bon Lladre
po podria arribar a obtenir de cap manera, un sou de quaranta duros
en qualsevol oficina.
La repugnància del burgès envers el Cristianisme depèn, en
gran part, mai no s'haurà dit prou vegades, del seu sentiment de
l'honor.
En efecte, no podrà mai estar d'acord amb una religió el «fundador» de la qual, després d'haver sofert una infamant condena, ha
ressuscitat al tercer dia per agreujar eternament el deshonor de In
seva famílda».
Ja està ben vist que tota Ifobra de Bloy descansa en una fe
ardentíssima. No obstant, nosaltres revindrem sobre aquest punt,
fent notar, a la fi, el caràcter expansiu — de proselitisme — de la
seva religiositat, com de tota religiositat digna d'anomenar-se així.
JOSEP F. RÀFOLS

LA UNIVERSITAT CATÒLICA ITALIANA
DEL SAGRAT COR

R

ECORDAÜ, dins la pàtria o a Testranger, la nostra Universitat
del Sagrat Cor és celebrar la llibertat d'ensenyament, el dret
de ciutadania dels catòlics, la perenne vitalitat de l'Esglèsia,
la qual, des de Sant Pau davant de l'Areòpag d'Atenes o de Petroni,
àrbitre a Eoma, fins a Pius XI, ell Pontífex del llibre, sofreix, combat
i prega ensenyant.
Els catòlics italians moltes vegades, massa vegades, del 1860
ençà, han mancat d'intuïció històrico-política, o s'han errat en el
camp de la realitat, o han estat inferiors als esdeveniments, baratant predileccions dinàstiques i amors de règims amb el culte de la
Veritat, confonent desordres del temps amb imaginaris senyals precursors d'Apocalipsis i segrestant-se manta vegada de la vida i de la
lluita civil.
La Universitat de Milà és el major títol dele catòlics italians,
és — haig de dir^ho? — l'única batalla que ells han lliurat i
guanyat amb forces pròpies en el darrer cinquantenari contra tota
previsió humana. Des de David abatent el gegant Goliat als recents
atletes de la Fe, com el nostre Don Bosco, aquell que ha confiat amb
Déu ha triomfat sempre.
Aquell, però, que cregués que la creació del màxim Institut Catòlic italià és extemporània s'enganyaria dues vegades.
L a Universitat és una creació secular, té, per bé que amagat,
un llarg període de preparació i incubació, neix d'una necessitat
profundament sentida, representa una era en la cultura, contradistingeix un període històric. L'experiència de la gènesi de les vàries Universitats ho confirma.
Obra difícil entre totes aquestes fundacions, àdhuc des del punt
de vista econòmic que absorbeix milions i més milions, és aquesta
Són ben llunyans els temps en què els mestres universitaris, purs
esperits contemplatius i ascetes de la ciència, menyspreadors de tot
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lleure mundà, rebien estipendis suficients per una vida humilíssima, com set segles enrera quan a Nàpols, per exemple, Tomàs
d'Aquino i els seus gloriosos companys rebien anualment una moneda equivalent a cinc centes lires italianes modernes, la qual, comsevulla que es mesuri la valor evolutiva del diner, era sempre extremadament modesta. Avui, en canvi, el pressupost d'una Universitat és paorós. LAteneu ambrosià absorbeix més de dos milions a
l'any.
Altrament, per a la creació d'una Universitat lliure, cal una vasta pluralitat de cooperadors, i un artífex genial. Així en l'Edat Mitja
cada Universitat està vincujhda en la seva naixença a un nom il·lustre. E l veritable promotor de l'Ateneu de Milà ha estat un gran
convertit i experimentador de la vida que té una gran retirada amb
el Sant del qual porta en religió el nom, un formidable poliemista,
encara jove i robust, que es pot dir que ha combatut contra totes
les falsificacions del segle, des de les interpretacions mentideres dels
miracles de Lourdes a l embriologia adulterada i falsejada d'Ernest
HaeckeL
Metge, històleg, psicòleg experimental, fundador de revistes, home d'acció, ex-coronel durant la passada guerra, el pare Agostino
Gemelli és una de les més esplèndides figures d'aquell gloriós i sempre jove franciscanisme que des de Sant Bonaventura i Ramon Uull
als nostres dies no ha tingut altra mira que evangelitzar el món,
conciliar esperit i natura i donar ajut aji poble promovent les més
sanitoses formes de democràcia i pacificació social, davant el qual
s'inclinen tots els fronts com davant el pas d'una idealitat superior.
La Universitat de Milà és la Universitat dels catòlics italians,
els quals en tots els rams i ordres s'han organitzat en «Amics de la
Universitat catòlica» (avui més de seixanta mil), a guisa de companys en la participació i en el mèrit de ía gràcia d'un jubileu
universal. Es necessita esperit de sacrifici i ells han comprès que
a la sort d'aquesta gran entitat cultural va lligat el progrés del
Catolicisme entre nosaltres.
La seva història és de les més instructives i interessants i bé
mereix ésser coneguda rar en ella es veu com 1/esforç tenaç d'homes
de bona voluntat ha estat fecundat i fins suscitat per l'ajut lliberal
del Senyor. Deu anys enrera hauria estat un somni parlar de la
pròxima fundació d'aquestes grans assemblees de la ciència cristiana.
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L'Església té la divina missió d'ensenyar i des del Cenacle a
nosaltres la vocació i la tradició del Magisteri es corresponen esplèndidament.
La Universitat es pot dir que és una part molt principal en la
vida civil d'un poble. E l Risorgimento italià no hauria existit sense
el concurs de la Universitat. L a democràcia arreligiosa, el socialisme contemporani no s'haurien organitzat sense la precedent elaboració sistemàtica i científica en les aules universitàries. E l materialisme ha estat el pare de les doctrines polítiques que han malmenat
l'Europa per tan llarg període. Heus aquí, doncs, que l'Ateneu és
el propulsor teòric i pràctic ensems de la vida d'un poble. Prou ho
saben els protestants d'Alemanya i d'Anglaterra i prou cerquen avui
de tenir llur Universitat -els sionistes, ootn un repte al món cristià
I la Universitat italiana era — avui les coses estan un xic millorades — una de les més laiques, de les més combativament irreligioses; en ella trobaven solemne acolliment els més coneguts apòstates i sectaris. Tinc de doldre'm també de la Universitat de la
meva Nàpols, que esdevingué després del 1860 el cau dels filòsofs
hegelians, que ostenta al llindar del seu antic edifici una làpida amb
la irada epígrafe que recorda lexpulsió dels Jesuïtes, entre els
quals havia tingut càtedra i'eminent Angelo Mai després Caidena1,
i que sobre la façana del seu edifici té un alt relleu que és l'apoteosi del cèlebre apòstata Giordano Bruno (el qual hi té també aixecat un monument), i un fresc figurant la ciència que llença la
superstició, amb aVlusions estultes i ofensives.
La Universitat italiana era, doncs, per nosaltres la gran enemiga i ja no responia enterament al seu fi científic i professional
per tal com la política i la passió de partit turbaven la seva serenitat i independència i li mancava l'ànima de la Veritat amada amb
abnegació i sacrifici. L a Itàlia catòlica en tot el llarg període que
va del Syllàbus a la encíclica Pascendi, els dos més formidables crits
de protesta que han salvat la puresa del Credo i sacsejat les consciències, especialment en el nostre país, es pot dir que era absent del
camp universitari.
Les portes de l'Ateneu romanien quasi sempre tancades als nostres millors doctes i pensadors, només perquè eren catòlics. Estúpid i mortificant imperi del reglament i de la burocràcia que ha
empobrit la vida de les universitats de l'Estat!
Ben diversos i fruitosos eren els temps llunyans, quan les grans
llumaneres de l'antiguitat, en la penúria absoluta de llibres i biblioteques, eren ells mateixos textos, eren llibres, eren càtedres, i on
ells enlairaven l'antorxa de la ciència i deturaven llurs passos, allí
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sorgia l'estudi i els deixebles que els seguien fomiaven l'Escola, Vauditorium.
L'Església que en l'edat dels Pares, des de l'Escola d'Antioquia,
de Capadòcia, d' Alexandria, irradiava tanta llum de pensament,
l'Església que en el ressorgiment inteVlectual de l'Edat Mitja havia
creat en les seves escoles catedraDs i monàstiques les primeres grans
Universitats (basti esmentar Bolonya, París, Salamanca, Oxford, que
serviren de model a totes les altres) on confluïa el jove pensament
de la nova Europa, no podia ni pot renunciar a la seva augusta comesa de mestre de les gents i elaboradora i ministressa del saber.
I heus aquí, àdhuc en els nostres dies, el fenomen consolador
d'universitats catòliques escampades o naixents, es pot dir en tot
el món. En posseeix l'Espanya, en té la França (Facultats de París,
Lille, Lyon, Toulouse, Angers); Bèlgica es glòria de Lovaina; gemma
de Lleó XIII honorada amb el Cardenal Mercier, la Irlanda fidel
i desventurada té la Universitat catòlica de Dublín, la Suïssa té
Fribourg, la Germània té Würtzburg i Tubinga; en van naixent en
altres llocs i ben prompte en saludarem de noves a Holanda i a Polònia.
Fora d'Europa, tenim universitats catòliques a l'Amèrica del
Nord (Kstats Units i Canadà), on són especiajment importants les
de Washington, Quebec i Montreal; a l'Amèrica del Sud (Buenos
Aires i Santiago) a l'Asia (Beyrut i les illes Filipines) i se'n van
encara organitzant al Japó i a la Xina.
El moviment universitari catòlic internacional, en un mot, va
desenrotllant-se autoritzadament i jo formujo el meu vot que pugui ben aviat sorgir una intel-ligència entre les vàries Unive'sitats
catòliques del món.
I ara, heus aquí la vigília de la gran i coratjosa iniciativa milanesa. Un grup d'estudiosos s'era format i reunit entorn de la Rivista di Filosofia neosccUàstica per tal de combatre sobretot l'invasor
idealisme germànic. Convenia crear una palestra polèmica. Una acadèmia? Una associació? Giuseppe Toniolo, el vell i gloriós economista i sociòleg de la democràcia cristiana, conseller de IPontífexs, i el
P. Gemelli, el jove apòstojl es trobaren aviat d'acord. L a Universitat catòlica era l'anhel i l'espectativa dels catòlics, era ço que calia.
I així fou decidit. Dos crepuscles beneïren aquella aurora, dues agonies pregaren per aquella nova vida: Giuseppe Toniolo i més tard el
successor de Sant Ambròs, de Sant Carles, i de Frederic Borromeo:
el Cardenal Andrea Ferrari, Arquebisbe de Milà.
A la seva vil-la de Varallo, darrer refugi en l'agost de 1918,
Toniolo amb veu desalenada per l'afany, alçant la mà com en acte
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profètic, deia: «Per salvar el catolicisme en un país, cal la llibertat
d'ensenyament, però el primer essencial òrgan d'ensenyament és la
Universitat. Si els catòlics volen reconstruir la Itàlia han de tenir
llur Universitat. Sols aleshores reflorirà entre nosaltres la civilització verament cristiana» I així fou instituïda, a la vora del llit del moribund, una comissió tècnica per estudiar la vida de tots els Ateneus
catòlics del món i per proposar l'estatut i el pla del nou gran Institut. Més que a fundar basíliques i monestirs, cal avui preocupar-se
de donar vida a escoles i a periòdics. Ja deia el gran Ketteler: — «Si
Sant Pau vivia als nostres dies, seria periodista». I una tarda memorable, a Roma, dins el Vaticà, el P. Geimelli queia íUialinent commogut entre els braços de Benet XV, entre aquells mateixos braços
acollidors que pocs anys abans havien estrenyut amb un ímpetu de
dolor i de socors un ancià plorós: el Cardenal Mercier, vingut a Roma per la quasi destrucció esdevinguda durant la guerra de la Universitat de Lovaina.
Això s'esdevenia a l'octubre de 1919. A principis del 1920, els
esdeveniments es precipitaren de manera imprevista. A Milà, via
Santa Agnese, un gran i vell palau, molt avinent per a usos escolars,
abans convent dels Humiliats, era posat en venda. I un bell jorn,
apenes escampada la notícia, calgué desemborsar en tres horas la primera suma d'un milió. E l Senyor tosà el cor d'un gran Mecenes, el
comte Emesto Lombardo i el palau fou adquirit i completament reformat i arranjat en pocs mesos. L'edifici és simple i sever.
Fins més tard no li fou ajuntat en el fons i a nivell superior
un altre edifici i construïda l'ala Pius X I .
E l 12 d'octubre de 1920 el Cardenal Ferrari amb una carta pastora! publicava oficialment l'anunci que la Universitat Catòlica era
un fet. Dos Pontífexs havien d'anomenar aquesta obra llur benjamina. E l febrer següent, el plorat Benet XV dirigia al P. Gemelli
un breu d'aprovació. I així sorgien per encant dues Facultats: la de
Filosofia i la de Ciències Socials. No cal explicar la raó de la preferència filosòfico-social. Totes les grans batalles del pensament es combaten en el terreny de la Filosofia. L a mateixa polèmica religiosa
és en ses tres quartes parts gnoseològica i filosòfica. L a Itàlia té
necessitat d'escoles especials i la Facultat de Ciències Socials es proposa preparar els joves per als càrrecs de les administracions de
l'Estat, de la Província, dels Municipis, de les Obres pies, per a la
carrera diplomàtica i consular, per a la banca, el comerç, la premsa,
l'ensenyament i els càrrecs directius de l'Acció Catòlica. L a Facultat de
Filosofia té, entre els tres ensenyaments, un curs quadriennai d'història i exposició sistemàtica de 1' Escolàstica, un curs biennal d' Història
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de la Filosofia antiga i un curs triennal d' Història de la Filosofia moderna, cursos biennals d' Història de les religions, d' Història del
dogtma, de Literatura cristiana, de Teologia dogmàtica, d' Introducció a les ciències naturals, de Biologia, de Psicologia experimental i
de Cosmologia.
Mes tard la Universitat ses augmentada amb la Facultat de
Lletres i amb el Magisteri Superior titulat: «Maria Immaculada».
E l segon any, 1922, les matrícules d'alumnes augmentaren i fou
instituïda la diada universitària •mciomt, jornada de pregàriSes, de
propaganda, de col-lecta de donatius que dóna un milió a l'any. Però
la sort del nostre Ateneu no fou assegurat a un lluminós esdevenidor
sinó a l'any 1923 amb la reforma Gentile que enquadrava la Universitat Catòlica amb la vida universitària italiana, equiparant-la quasi
perfectament (per bé que amb algun control i amb certes càrregues) a
les altres Universitats, amb la concessió de l'examen d'Estat. Els
estudiants matriculats avui passen de 500. Anima de tot el moviment
és l'insubstituïble P. Gemelli que treballa 14 hores diàries (surt
cada matí del convent de Via Maroncelli a les 7 per tornar-hi a les
9 del vespre), el bon frare que duu la clàssica toga doctoral recobrint la simplicitat de l'hàbit francescà.
La Universitat posseeix un estol de publicacions, índex de l'activitat científica i didàctica dels seus professors. En l'atri del palau
universitari, s'aixeca un monument simbòlic al Mediavelisme, figurat
en un frare dominicà que s'abranda de zel predicant contra els
errors.
L a Universitat, qualsevol que sigui, no és una continuació de
l'escola mitja, sinó un fogar on s'elaboren les doctrines, un instrument del progrés, 1» Jiesura i el fulcre de la vida civil d'un país,
un seminari i un viver per formar las consciències i els caràcters.
I mentre la Universitat de l'Estat, distreta i pertorbada, en la qual
el professor no ve obligat més que a donar 45 hores de lliçó a l'any
i els exàmens es desenrrotllen sobre expedients de dispensa, no és
ja suficient per a la vida de l'esperit i l'increment del saber, l'Ateneu
Catòlic Milanès ofereix l'exemple únic d'una gran casa d'estudis que
és ensems d'elevació a Déu, oficina i asceteri, on els professors es
passen la vida en mig dels joves, entre les recollides aules proveïdes
de biblioteques especialitzades i els laboratoris perfectes, entre els
quals són incomparables els de Medicina Social, Estadística, Biologia, Psicologia Experimental i Meteorologia.
Els alumnes, sempre vigilats, vénen obligats a conferències, converses, exercicis i a composicions escrites.
Els professors i els escolars preguen junts abans de la jornada
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de treball en la Capella Universitària. Així donen tremp a llurs forces i fonamenten la unió dels esperits.
La «Joventut Catòlica Femenina» prega també en assídues tandes per la fecunditat de l'ensenyament.
Els joves frueixen d'una sàvia llibertat dintre una disciplina
de família. E n un sol grup nombrós, professors i alumnes han vingut no fa gaire en pelegrinatge a Roma per guanyar, als peus del
Sant Pare, les indulgències jubilars.
Viva, intensa i benèfica és l'acció de la Universitat del Sagrat
Cor, àdhuc per les conferències donades al gran públic i la seva
participació a tots els Congressos filosòfics i científics italians i estrangers.
Vulgui Déu que pugui sempre afermar-se més i progressar a
través de l'obra voluntariosa dels seus mestres, entre els quals figuren molts noms insignes.
GUGLIELMO DELLÀ R O C C A
delia R. Università de Napdi.
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LES SETMANES SOCIALS D E FRANÇA

A

QUESTS dies es té a Lió, de 27 de juliol a 2 d'agost, la dissetena
sessió de la Setmana Social. Aquesta obra, que naixia fa 21
anys a aquesta ciutat i que, després dl-aver irradiat a través de França, ha servit de model a d'altres Setmanes Socials tingudes a l'estranger, té un objectiu ben determinat: fer conèixer i fer aplicar la doctrina social de l'Esglèsia. Aquestes delicades qüestions ressurten alhora
de l'ordre econòmic i de l'ordre moral; els qui lles professen no tenen
la pretensió de posar-se en el lloc de l'Esgllèsia docent; proclamen en
veu ben alta que són fills seus dòcils, que accepten, millor dit, que
sol·liciten el seu control. Noresmenys ek Cardenals i els Bisbes, a les
diferents diòcesis dels quals la Setmana cada any es celebra, l'han
acollit sempre paternalment. E b Sobirans Pontífexs ho han encoratjat constantment i a cada novella sessió trameten llur benedicció i
també llurs vots. E l Cardenal Maurin, Arquebisbe de Lió, --inundant enguany als seus diocesans la dissetena sessió, escriu expressivament: «Hom ha acusat falsament l'Esglèsia que es feia l'auxiliar, l'instrument de les més iniques formes de l'opressió social (M.
Blum, sesió del 3 de febrer de 1925). Efcs acusadors són justament
aquells mateixos qui per culpa de Ics lleis expoliadores han llevat a
l'Esglèsia el seu patrimoni i han reduït els seus ministres a la pobresa i a la misèria. Expoliada i tot, ha cessat l'Esglèsia de tenir envers els desheredats de 1B vida els sentiments de Crist, el seu Mestre
i fundador? Ha deixat de dir i tornar a dir ei «Misereor súper turbam», mouen el meu cor les multituds? La història ens ensenya que
li són degudes les institucions socials millors i ço que hom pot veure
als nostres dies mostra encara als esperits no encegats per la passió
que si respectaven la seva llibertat i e!s seus béns, la qüestió que
agita el món i fa passar damunt d'ell tan terribles amenaces ben
aviat fóra pacíficament resolta».

E l tema escollit per la Setmana Social de 1925 és de !i més cabdal importància: L'autoritat. Cap institució, cap societat no pot viu-
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re sense l'autoritat. E n la seva carta sobre el Sillon, Pius X escrivia: «Tot agrupament de creatures independents i desiguals per naturalesa ha menester d'una autoritat que dirigeixi llur activitat envers el bé comú i imposi la seva llei». Però abans d'entrar ja al detall de les diverses qüestions que seran debatudes al volt de la qüestió centrali de l'autoritat, potser no és inútil donar un cop d'ull enrera sobre l'origen i l'organització, sobre l'esperit i els mètodes de
les Setmanes Socials de França. Així coneixerem el pensament ciels
més eminents catòlics d'ara sobre els problpmes socials que cada dia
es plantegen amb renovellada acuïtat i constatarem la concordància
perfecta d'aquesta doctrina social deJs catòlics francesos amb els
principis de 1 Església que magistralment ha exposats i resumits el
Papa Lleó XIII en la seva encídica «Rerum Novarum».

* **
L'origen de les Setmanes Socials és modest. Han sortit de les
converses d'alguns amics reunits entorn de la Chronique Sociale de
France que es deia: Chronique des Comitès du Sud-Est. Preocupava
a aquests amics la manera incompleta i un xic factícia com, almenys
aleshores, eren celebrats tants de Congressos catòdics. Hom hi discutia qui-sap-lo, eren votats uns ordres del dia molt bonics, discutits
més o menys, a continuació, a lla premsa i al públic. Poques coses
hi eren ensenyades, i, sense ésser sever, pot dir-se que la cosa que
aquests congressos palesaven més és la ignorància i la inexperiència
de la major part de catòlics en matèria social i sobretot pertocant
a les relacions de les doctrines socials i de l'ensenyament reüigiós en
les qüestions de moral i de dogma. Els fundadors de les Setmanes Socials es forjaren el somni de constituir una mena d'universitat eirculiant on s'estudiaria la doctrina de l'Església catòlica en matèria social, i on l'estudi d'institucions actuals i de fets socials, passats o
contemporanis, fóra exposat com més a fons millor a la llum del més
ortodox ensenyament religiós. Per tal de reeixir en aqueixa tasca difícil, cridaren teòlegs, economistes, gent pràctica. Volien fer ciència
religiosa i econòmica, no podien pas deixar de fer-ne, però no volien
fer ciència solament per la ciència. Volien que aquesta ciència menés
els catòlics a )a pràctica diària de llurs deures socials. Per això de bell
antuvi, el lema de les Setmanes Socials fou: «La ciència per l'acció».
La primera sessió de les Setmanes Sociale es tingué a Lió a començos d'Agost de 1904. Els principals cursos o conferències foren
donats sobre la propietat, el treball, el deure social i les associacions
professionals, els retirs obrers, les obres complementàries de l'escola,
les lligues socials de compradors, els sindicats, els segurs i els crè-
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dits agrícoles. E l programa, doncs, de les Setmanes Socials s'era
estructurat en el seu conjunt des de llur origen. Teoria filosòfica i
teològica de les relacions de l'home amb les coses: propietat i *ieball.
Organització professional per l'associació tant des del punt de vista
agrícola com del punt de vista obrer. Importància de ïeducació. A?ció de les associacions en general sobre l'opinió i l'orientació de les
reformes. Podem dir que tots els altres cursos que seran donats durant les 17 sessions que seguiran aquesta primera, giraran sempre
al volt d'aquestes idees centrals.

Un mètode i una doctrina han permès a les Setmanes Socials
de fer aquesta ruta sense defalliments. L a cosa essencial de llur mètode fou de recórrer sempre als principis, fins i tot quan l'objcctiu
final és una aplicació purament pràctica i àdhuc banal. Un exemple
il·lustrarà la meva demostració. A Bordeus l'any 1909 van estudiar
bastant a fons la qüestió de la vaga. Però abans d'enfrontar el fet
í el dret de vaga, i ço que és tanmateix una qüestió de pràctica
sociali, la reglamentació del dret de vaga—qüestions que eren : eservades a un jurista—;, un teòleg havia donat un curs sobre: «La vaga
davant la consciència». S'era posada aquesta triple qüestió: Què és
la vaga? Hi ha un dret de vaga? Amb quines condicions una vaga
és legítima? Solament un pic desbrossat el terrèn dels principis, fou
abordada la pràctica sociak fet de la vaga, reglamentació de la vaga.
Es lògic. Primerament Ja definició mateixa de vaga no és tan fàcil de
donar com sembla. Altrament és ben cert que si no hi ha dret de
vaga, l'única reglamentació possible és de prohibir el fet. Així va
ésser durant molt de temps en la nostra legislació. Inclús por la
Revolució la llei Chapelier prohibia tota coalició, i calgué esperar
fins al segon imperi, l'any 1864, perquè fos tolerada una certa forma
de vaga. Aquesta prohibició ha romàs tant de temps en la nostra
legislació, que amb tot el dret podia hom preguntar-se si la seva abolició corresponia a 1B justícia. I calia que un teòleg autoritzat vingués a afirmar el dret de vaga en sí.
Però calia també que indiqués en quines condicions és legitima
la vaga, car la reglamentació a fer del fet de vaga depèn naturalment de les condicions en què aquest fet esdevé un dret. No veiem
amb aquest exemple la utilitat que hi ha de remuntar als principis
abans d'examinar tot ensenyament pràctic?
Aquest mètode era, a més, una garantia per als oients de les
Setmanes Socials de França, car així tenien la certesa d'ésser empesos
a l/acció afermats sobre la ciència deJs principis, dels quals els doc-
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tors i l'Església són els vigilants custodis. Quina és, doncs, ara, la
doctrina de les Setmanes Socials i quin és llur esperit?
«Totes les lliçons de la Setmana SociaJ(, deia Henri Lorin, llur
fundador, tenen per fonament la concepció de la fraternitat humana,
per objecte l'exposició de les seves conseqüències, per fi la recerca
de les seves aplicacions a les contingències d'avui. Des del moment
que hom explora la idea de fraternitat, hom és al cor del catolicisme, car només ell la va fornir i l'encarnà en una institució, només ell Ij dóna una virtut imperativa i obligatòria, només ell la sanciona. Suprimiu l'obligació evangèlica d'amor, la idea de fraternitat
esdevé manca de valor eficaç, suprimiu la paternitat divina, destruïu
el papat que n'és l'expressió viventa, la idea de fraternitat esdevé
manca de base iogica, de símbol positiu».
Quan els membres de la Setmana Social estudiaran els fenoiruns
econòmics, s'ocuparan sempre de llur abast social i de llur repercussió damunt l'home. «Aquests fenòmens, afegia Henri Lorin, tenen per
suport coses materials, però són essencialment constituïts per actes
humans, vinculats a fins humans, i llurs circumstàncies deriven de les
facultats naturals de l'home, de les seves relacions amb el món físic,
de la vida social que és el marc necessari de la seva activitat... Unitat viventa, indivisible, l'home entra tot ell en cada un dels seus
actes. E l problema de l'home es troba, doncs, plantejat en la seva
plenitud des del moment que una manifestació qualsevol de l'activitat humana és en causa i la manera de tractar aquesta és solidària
de la solució donada a aquest problema.»
Ara bé, aquests homes pels quals i per als quals són produïdes
les riqueses, qui són? I més concretament—puix que es tracta deia vida social—què són els uns respecte dels altres?
«Seguint elis ensenyaments de la fe, els éssers humans, en virtut de llur comunitat d'origen i de fi, tenen entre ells un veritable
lligam de fraternitat; fills de Déu, donataris amb els mateixos títols de l'escorça de la terra, tots tenen missió d'aplicar-se a domenyar-la i fer-la servir per al sosteniment i per al descabdeilament de
llurs persones; formats a imatge i semblança del Pare Comú, tenen
llur activitat moguda i dirigida per llur pròpia voluntat i en conseqüència té cadascú en els seus actes funció de causa eficient i qualitats
d'autor. Constituït i caracteritzat per aquesta quàdruple prerrogativa d'un origen, d'un fi, d'una semblança i d'una dotació divins, la
dignitat de la persona humana és igual en tots els homes i mereix
en tots un respecte igual».
Amb una frase podríem resumir, sembla, el fonament de les ensenyances de les Setmanes Socials que són les mateixes de l'Esglé-
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sia. Hi ha alguna cosa més que un productor en la persona humana;
el treball no és pas el tot de l'home. En ell hi ha la creatura de
Déu, destinat a la vida familiar i cívica, cridat per escreix a la vida
sobrenatural. E l productor i la creatura de Déu, ei cap de família,
el ciutadà, el membre de l'Església docent, és tot u.
D'aquesta idea central ragen principis essencials: els qui es refereixen a les relacions dels homes amb els béns de la terra i amb
els altres homes.
La propietat privada i personal és de dret natural Aquest dret de
propietat té el seu fonament en ed dret de viure i fer viure els seus
que cada individu poseeix. I aquest dret de propietat té les seves
exigències, però té els seus límits, ço és assaber en l'extrema necessitat en què el proïsme pot caure. De la mateixa manera el) resultat del treball deu ésser de nodrir el treballador. L'enriquimetit
del capital vindrà per escreix, si és possible. Car primerament l'obrer ha d'ésser posat en mesura de viure i dues obligacions pervsnen
ineluctables: el salari assegurarà les necessitats legítimes del treballador i de la seva família; les condicions que han de regular aquest
treball seran tals, que no atemptaran ni a la seva salut física, ni a
la seva vida domèstica, ni a la seva consciència de cristià. Durada
excessiva de treball, un treball desproporcionat a l'edat o al sexe, o que
no respecta ni la tendror del noi, ni els deures maternals de la dona,
un treball que no permet a l'obrer de complir els deures dels seus
interessos espirituals, que li imposi, per exemple, l'assistència el diumenge al taller, totes aquestes condicions són damnables i refusables.
Si sota les diverses pressions de la necessitat, l'obrer s'és vist impel-lit
a acceptar-les, no per això són justes ni legítimes. La llibertat absoluli
del contracte de treball és una enganyifa; l'home té drets naturals
anteriors a tot contracte i que ningú no pot negïgir o trepitjar.
L'home no és ni un engranatge ni una màquina; és un cos que !<i de
viure, i^na ànima que ha de tenir la llibertat d'anar vers 1' Eternal.
Aquest catoücisme social que ensenyen les Setmanes Socials de
França no és altra cosa que el descabdellament de la doctrina tradicional de l'Església. No pot haver-hi, aquí, qüestió de moda, no hi ha
sinó la sobirana oportunitat de l'Església que poua al) seu, fons de
riquesa segons les exigències dels temps i les necessitats dels homes,
que renova, quan és menester, ies energies saludables que la seva
antiga fe enclou.
I aquest catolicisme social serà per definició anti-liberal: el Syllabus haurà palesat ben bé que ©1 liberalisme revolucionari era l'antípode de la democràcia, que la llibertat sense límits anava a parar
a la llibertat sense fre, que els drets de l'individu tenien per correc-
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tiu i per barrera els de la famílaa|, eJs de la pàtria, els de la Societat.
«Si l'Esglèsia romana aquests darrers temps s'ha atansat a tes masses, deia un dia George Goyau, no és pas aventurant-se temeràriament vers un catolicisme nou ans al contrari retornant en certa manera a l'Edat Mitja». Les Setmanes Socials de França, requerint
teòlegs a retrobar en l'ensenyament de l'Església els principis directors de l'acció social) d'avui en dia han posat aquesta veritat en esclatant evidència.
Fa una mica més de vint anys que es tenia a Lió la primera
Setmana Social de França. Després, disset vegades, car la guerra va
interrompre naturalment llur celebració, les Setmanes Socials han
dut a través de les ciutats de França l'esplendor de llur doctrina
i de llur esperit. Orleans, Dijon, Amiens, Marsella. Bordeus, Ruan,
Metz, SaintEtienne, Estrasburg, Grenoble, Limoges, Versalles, Caen,
entre altres ciutats, les han acollides amb especial entusiasme i a
poc a poc les idees i les doctrines que professen s'infiltren als esperits i a les ànimes.
Nombre de teories que elles havien exposades en llur començ, fa
vint anys, són avui admeses per tots sense que hom es recordi a qui
més particularment és deguda llur difusió. Però la influència de
les Setmanes Socials s'és feta sentir d'una manera més visible.
De bell antuvi hi ha hagut les Setmanes Socials organitzades a
l'estranger seguint el model de les Setmanes Socials Franceses. Cal,
però, reconèixer que les unes i les altres han sortit de l'impuls vigorós que Lleó XI11 va donar a l'ensenyament de les doctrines socials
de l'Església. Un altre resultat de tes Setmanes Socials ha estat la
creació de Setmanes Socials regionals que estudien més en particular
les necessitats i els problemes locals. Per altra banda atrauen un públic
que no pot anar a les Setmanes Nacionals: les setmanes locals donen
més aviat llurs cursos al vespre, un cop flinida la jornada de treball;
així s'aprofita un públic que les aUres setmanes socials no poden
tenir.
Al costat de les Setmanes Socials regionals han nascut d'altres
setmanes d'un caràcter un xic diferent. Des de l'origen, les Setmanes
Socials s'han preocupat de les qüestions agrícoles. Després de la guerra, aquestes qüestions han pres una volada encara més ampla. E s
clar que això havia d'emmenar la creació de reunions especials per
a la ruralia. Les primeres temptatives foren fetes a Lió i a Besançon. E l caràcter de la Setmana Social hagué de modificar-se un xic,
car no era possible estar-se de parlar de llur professió comuna a
aquells homes i aquells joves pertanyents tots al mateix ofici. Així
junt amb l'ensenyament reldgiós i el social es va descabdellar un en-
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senyament tècnic. Va venir l'èxit, ràpid. L'any 1921 comptà una dotzena de Setmanes rurals, l'any 1923 en va comptar una vintena, i
enguany aquest nombre serà superat.
Això que hom feia per als pagesos, no podia hom deixar-ho de
fer per als obrers. No ni ha dubte que per això semblen especiabnent
indicades les Setmanes socials locals amb llurs cursos de vespre. Però
no serveixien per a ells sols. Els cursos són prou generals per ésser
útils a tothom. Ara que els obrers tenen necessitats especials, fins i
tot des del punt de vista de la intel·ligència car es troben en un
estat d'esperit especial. Tenint-ho en compte seran ensenyats més
ràpidament i millor. Això ha estat fet reunint-los durant els dos o
tres dies que certes festes els deixen lliures. I hom, situant-se en
llur pupt de vista especial, els ha ensenyat la mateixa doctrina que
és ensenyada a tots en les Setmanes socials, als pagesos en les Setmanes rurals. Això són els cursos socials obrers. Després hom s'ha
situat en un punt de vista encara més especial. L'ensenyament mutu
és el més eficaç en els treballadors entre els quals l'esperit de companyonia és el més gran: li'obrer no es conquesta més que amb l'obrer. En l'obrer, més que en cap altre estament, cal propagandistes
i precisament propagandistes obrers. Però el propagandista no s'improvitza. Es menester haver rebut una educació social molt a fons,
que s'ha d'afegir a l'educació professional, car la influència de l'home
serà tan més gran com més comp'ftt serà. L'educació social del propagandista és feta en jornades especials, naturalment mena a la propaganda sindical.
Car els sindicats obrers cristians que avui existeixen són també un resultat de les Setmanes Socials. Indubtablement han sortit de
l'Obra dels Cercles fundada altre temps per Albert de Mun. L'encíclica Rerum Novarum els ha recomanats a l'atenció de la cristiandat.
Aquestes sindicats, però, no haurien prosperat com ho han fet si
per part de les Setmanes Socials no hauguessin estat objecte de durs
ensenyances permanents.
També cal vincular a les Setmanes Socials la naixença i la formació d'altres dues institucions, la Unió d'Estudis dels Catòlics Socials i els Secretariats Socials. Sols una paraula per avui d'això.
La Unió Estudis dels Catòlics Socials té per fi continuar durant
l'any en la intimitat de reunions poc nombroses lestudi dels problemes socials que es plantegen, lleis socials que són votades o proposades a l'aprovació de les Cambres. Els Secretariats Socials són
centres on tots els homes d'acció qui han suscitat o encoratjat les
doctrines de les Setmanes Socials vénen a cercar els documents i totes les ressenyes necessàries per fundar, organitzar o nodrir les
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obres que creuen útite o possibles entorn d'ells. Aquesta institució
dels secretariats socials prou es mereixeria un estudi més llarg.
Veu's aquí les Setmanes Socials de França. S'endevina fàcilment
el paper jugat per elles en la formació social delí catolicisme francès, la part que han tingut en el descabdellament a França de la
doctrina social de l'Església. Sens dubte hi ha catòlics qui sostenen
teories ben diferents de les que han estat ensenyades en les Setmanes Socials. Mentrestant cada dia són més els catòlics que s'agrupen entorn d'elles. De primer, perquè veuen que els encoratjaments
dels bisbes i de l'Església tiren constantment vers aquesta institució. Acabat, perquè hi troben un cos coherent de doctrina, una unitat d'idees i de mètode.
La qual cosa no és gens comuna.
VÍCTOR BUCAILLE
conseller municipal de Paris

ENSENYAMENTS
BÍBLICS I ECLESIÀSTICS

SAGRADA ESCRIPTURA
L'amor que perdona
Sant Lluc, VII, 36-50

U

N dels fariseus el pregava (a Jesús), de menjar amb ell. I entrant a casa del fariseu, es posà a la taula. I heu's aquí que
una dona que era pecadora en la ciutat (1), bon punt sabé que menjava a casa del fariseu, se n'hi dugué un vas d'alabastre amb perfum.
I estant-se darrera d'ell, vora els seus peus, plorant, començà de regar-los-hi amb llàgrimes, i els eixugava amb elis cabells del seu cap,
i els ungia amb perfum. (2).
Veient-ho, doncs, el fariseu qui l'havia invitat, parlà dintre seu
dient: «Aquest si fos profeta, sabria prou qui és i com és la dona
que el toca, puix és pecadora». (3). I Jesús, responent, li digué:
—Simó, t'haig de dir una cosa.
I ell contestà:
—Mestre, digueu.
—Un prestador tenia dos deutors; l'un li devia cinc cents talents
(1) Es cosa discuiida sl aquesta pecadora í s la mateixa que Maria Magdalena i que Maria de Betània,
la germana de Marta i Llàtzer. Sant Joan Crisòstom creu que són tres dones diferents; Sant Agustí, dues:
la germana de Llàtzer i la pecadora, idèntica amb la Magdalena; Sant Gregori el Gran creu que no són sinó
una. Encara que el costum del país l'autoritzava a entrar en un convit, no invitada, calia, però, un gran
coratge per retre aquell testimoni públic de fe i amor al Mestre.
{2) L'actitud gitada sobre els sofàs entorn de la taula, que servaven els antics per menjar, permetia a
la pecadora penedida de retre aquells homenatges a Jesús sense destorbar-lo. Fou evidentment l'emoció de
veure el bon Mestre qui l'havia convertida ço que li féu escapar llàgrimes sobre els seus peus.,,
(3) Hipocresia i severitat de Judici. No és propi de sants, sinó de superbiosos, el desdeny envers els pecadors. Aquesta objecció ha estat i serà repetida sempre pels hipòcrites contra els creients d'ànima generosa. No és amb el pecador, sinó amb el pecat amb qui no hem de voler tractes.
4
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i l'altre cinquanta (4). No tenint ells amb què pagar, ho perdonà
a tots dos. Quin d'ells, doncs, l'estimarà més? (5).
Responent Simó, digué:
—Entenc que aquell a qui més ha perdonat. (6).
I ell li digué:
—Rectament has judicat.
I girant-se envers la dona, digué a Simó:
—Veus aquesta dona? He entrat a casa teva i no m'has donat
aigua per als meus peus: ella, en canvi, ha regat els meus peus amb
ses llàgrimes i els ha eixugat amb els seus cabells: tu no m'has donat
el bes; ella, en canvi, d'ençà que he entrat, no ha parat de besar els
meus peus; tu no has ungit el meu cap amb oh; ella, en canvi, ha
ungit els meus peus amb perfum. (7). Es per això que et dic: li
són perdonats molts pecats, perquè ha estimat molt. (8). Aquell, però,
a qui menys és perdonat, menys estima.
I digué a ella:
— E t són perdonats els teus pecats. (9).
I els qui eren amb ell a taula començaren a dir de pensament:
—Qui és aquest que fins perdona pecats?
Però ell digué a la dona:
— L a teva fe t'ha salvada: vés en pau. (10).

(4) Bella paràbola que té en el fet relatat un comentari vivent. Els dos deutors eren el fariseu rondinaire i la pecadora. Cinc cents diners romans d'aleshores venien a valer una 400 pessetes; cinquanta, per
tant, en valien 40.
(5) Quin dels dos, ço és. li sentirà més grat i es creurà més obligat a estimar-lo?
(6) Resposta fàcil que Jesús s'encarrega de desplegar per tomar-la contra qui l'ha donada.
(7) BelUssims contrastos entre la negligència del fariseu, tol I ésser ells tan remirat* en les pràctiques
exteriors, no retent a jesus aquells obsequis acostumats entre els jueus, i la conducta de la pecadora que
els hi ret en una forma tota nova. lliure de tota fredor ritual i realçada per la sinceritat I l'emociò més ar
dent.
(8) Expressió de Jesucrist que ha esdevingut famosa i de vegades interpretada fortament i fins irre*pectuosament. Pot entendre's de dues maneres: perquè ha estimat moff, se íf perdonen molts pecats,
que és la interpretació ordinària, o be perquè se 2í perdonen moffs peeaía, ha esfimaf molí. El primer
sentit és més conforme amb la doctrina teològica de l'amor a Déu Justificant; el segon és més adient amb
el sentit general de la paràbola i de la seva aplicació: aquell a qui es perdona més, estima més; per això
ella, a qui he perdonat pecats més grans que les indelicadeses que t'haig de perdonar a tu, m'estima més 1
m'ha retut aquests obsequis. Amb això diu el Senyor que aquella dona ja no és la pecadora que el fariseu
creia 1 que, per tant, el judici del fariseu (el coneixemenl del qual mostrava que Jesús talment era pro/etní
era injust per la seva base. La frase següent a aquesta: Aquell, però. a qui menys és perdonat, menys
estima, sembla respondre millor a aquest segon sentit.
(9) La fórmula usada ordinàriament per Jesús per perdonar pecats, la qual equivalia a una declaració
de la seva divinitat. Per això els fariseus se n'escandalitzen, sense recordar-se dels miracles amb qué demostrava aquest poder, com és ara. el d'haver conegut el pensament ocult del fariseu rondinaire.
(10) Altre motiu que tingué Jesús per perdonar els pecats d'aquella dona fou la gran fe que demostrà
amb el que acabava de fer i amb l'amor que li tenia. No temem els pecats passats, mentres creguem en
Déu amb aquella fe que estima i obra.
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SANTS PARES I DOCTORS
' Sant Bernat, abat
Tothom qui s'exalça serà humiliat i qui s'humilia
serà «alçat. (1)

Veus com la humilitat ens justifica? L a humilitat, dic; no la humiliació.
Que n'hi ha que són humüiats, i que no tenen res d'humils! Tal
hi ha qui rep les humiliacions amb rancúnia; tai altre, amb paciència; tal altre, de bon grat. Els primers són culpables; els segons, innocents: els úttims, justos. I és que, tot i essent Ea innocència bella
porció de la justícia, però també la humilitat n'és la consumació.
Qui pugui dir en veritat: M'Jia estat bo que m'hàgiu humiliat (2),
aquell és verament humil.
Mal pot parlar així aquell que sofreix per forsa; i menys, encara, aquell qui ho fa mormolant. Molt difereixen, cert, aquests dos
Ifun de l'altre (a l'un, la paciència li salva l'ànima; a l'altre, el
perd el seu mormoli); però pel sol fet de veure's humiliats, ningú
d'ells no es pot prometre la gràcia. Cert que un d'ells és digne d'ira,
però tampoc l'altre no és digne de la gràcia que dóna Déu, no als
humiliats, sinó tan sols als humils.
Humil) hi ha que sap convertir una humiliació en humUitai; i és
aquell que diu: M'ha estat estat bo que m'hàgiu humiliat. Ja ho sabem,
que a ningú no li és bo, ans li és força carregós S'haver de sofrir res
amb paciència. 'Però també sabem que Déu estima el qui dóna alegrement. D'on ve que, quan dejunem, ens és manat d'ungir-nos el
cap i rentar-nos la cara, per tal que les nostres obres bones siguin
assaonades amb un poc d'allegria espiritual, i sigui saborós el nostre
holocaust.
Sols una humilitat joiosa i abnegada pot ésser digna de gràcia
tan volguda. Per tant, aquella humilitat que sofreix coacció o extorsió (com és ara la d'aquell home pacient, que just salva la seva
ànima), aquella humilitat—dic,—per bé que, gràcies a la paciència,
obtingui la vida, emperò, també, gràcies a la tristor, no obtindrà la
(1) Luc. 18, 14.
(2) P». 118. 71.
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gràcia. No li escau gens aquella paraula de la Sagrada Escriptura:
E l qui és immil, gloriïs en la seva exaltació (3); i és que la seva
humiliació no és espontània ni volguda.
Vols veure'n un d'humil, que es glòria tall com cal, i és verament
digne de lloança? Cmtent—diu—em gloriaré en les meves febleses,
per tal que habiti dins meu la força del Crist: (4). No diu Sant Pau
que sofrirà amb paciència les seves febleses, sinó que encara se'n gloriarà; i cmtent, que se'n gloriarà!, demostrant amb això el bo que
li sap de veure's humiiat: ço és, que no en té prou de salvar la
seva ànima amb una humüiació padent, sinó que, de més a més, vol
fer-se digne de la gràcia amb una humiliació espontània.
Heu's aquí, doncs, la regla general. Tothom qui s'humilia—diu—
serà exalçat. Vol dir això que no tota humilitat, sinó solament aquella que ve, no amb tristesa, ni per força, sinó de sa plana voluntat,
serà exalçada. Com i tampoc, per contra, no tothom qui es veu humiliat, sinó aquell qui espontàniament s'humilia, serà exalçat. I això,
en virtut de la voluntat; i encara que la matèria de la humiliació sigui subministrada per altri, com són ara, afronts, damnatges. turments: perquè mall pot dir-se humiliat per mà d'altre que d'el! mateix, aquell que resol de sofrir totes aqueixes coses amb l'ànima callada i joiosa per amor de Déu.
Trad. d'ALFONS RAMÍREZ MORAGAS, prev.

Preguem pels nostres difunts
A tots oLs nostres lectors demanen on el Crisib una i ra'iió per aquests
germans nostres que ens han precedit en cl senyal de la fe i dormen
el son de pau: Na Maipgarida Alier i Culell de Ricart, mare del subscriptor
mossèn Josep Rkai't; Na Margarida Bofill 1 Gallés, esposa del subscriptor
En Jaume Bofill i Matas; En Francesc BrusUenga i Margens, subscriptor;
Na Concepció Teixidor i Bassachg, mare del subscriptor En Salvador Fusté;
Na Delfina Filo Mas de Simón, esposa dol suhacriplor Josep Maria Siraon;
En Joan l.letjós i líosal, oncle del subscriptor Mossèn Ramo.i Armengou;
Na Carme Quer, filla del subscriptor En Lluís Quer; En Josep Mirats, subscriptor.
Tots eils mesos LA PARAULA CHETIANA farà dir una missa en sufragi dels
seus diíunts subscriptors i afavoridors i llurs pròxims parents.
Agrairem, doncs, que ens siguin comunicades les notícies de defuncions,
a fi que pugui tenir.les el celebrant presents en les seves intencions.

(3) Jac. 1.9.
(4) Cor. 17. 9

LES BELLES LLETRES

NOTICIARI D E LITERATURA
FRANCESC CAMBÓ. - Entorn del feixisme Italià. - Impressions
d'Orient.

E

NS proposem parlar en altre lloc de la va'or ideològica d'aquests
dos llibres i de l'eficàcia que poden tenir en l'educació política
de la nostra gent. Ara només voldríem exposar algunes breus reflexions sobre llur forma literària.
Entre els nostres escriptors moderns ha predominat fins ara una
causa d'inferioritat expressiva. El patetisme superficial de l'estil: l'estil vibrant, con deien els bohemis d'ara ía vint anys; l'estil emociona! i
sentimental ha tingut entre nosaltres decidits conreadors i ha guanyat
sovint renom d'escriptors a gent que no sabia d'escriure. I aqueix
baix patetisme de l'estil, no el blasmem únicament referint-nos a los
seves faisons dolorides i ploraneres, sinó taimbé a les més alegres i engrescades. Per això, tota mostra de bell estil, seriós, net, objectiu, intel·ligent, qui segueix, exacte i dòcil, els contorns de !a imatge, les
sinuositats de la idea„ representa per a la nostra cultura, per a la
llengua nostra, un guany considerable. Per a molta gent sentimental
i fàcilment engrescadissa, l'estil del senyor Cambó és allò que ella
en diu: fred i sec. Tot el que no sigui liur agitació inútil, llur histrionisme vibratori, els sembla sequedat i fredor; però nosaltres creiem
que fora del recinte de l(a intel·ligència, fora de la lucidesa -ispiritual, de la clara consciència atenta al que és, no hi pot haber passió
veritable, ni veritable joia, ni veritable dolor: sinó una mena de confusió fisiològica, d'impressions obscures qui enterboleixen el pensa-
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ment i porten a la vida pràctica confusions i errors lamentables. Tot
sentimental, ho hem dit, moltes vegades, acaba per ésser l'histrió de la
seva pròpia sentimentalitat.
Aquesta mena d'histrionisme, complicada amb tots eís inconvenients del pragmatisme professionali, és molt freqüent entre els polítics. A nosaltres l'estil del senyor Cambó ens sembla ben musclat,
enèrgic, bategant de passió vera i, a l'ensems, lúcid, objectiu^ exacte.
Senltím sota la serenitat viril de les paraules una tensió poderosa
qui tonifica el nostre esperit.
Per altra banda, les col·lectivitats humanes, cada cop més cultes,
més conscients, més, políticament, instruïdes i educades es malfiaran
més cada dia de la política oratòria i sentimental. E l nostre poble,
sobretot, amb els seus instints de finesa, cada vegada s'adona més que
sota un llenguatge sentimental s'amaga amb molta facilitat el sofisme; i pensa sovint, en el fons, que allí on l'orador ha de recórrer als
gestos i als esgarips, és justament on no deu tenir raó. Si el polític
modern no vol ésser superat pel filòsof, per l'home de ciència, pel tècnic, haurà d'ésser ell cada cop més filosofi,, més tècnic, més home de
ciència. Una clara exposició de fets, observacions, una justesa honrada de conclusions, obtindràn, més cada vegada, eficàcia superior a la
que poden obtenir totes les empentes passionals i sentimentals. L'oratòria, la prosa del senyor Cambó, s'ha produït sempre dintre d'aquestes orientacions severes.
Però nosaltres parlem ara d'aquestes coses, dintre un noticiari de
literatura, perquè pensàvem en l'eficàcia que poden tenir aquests dos
volums damunt l'estil de mant literat nostre. Ara, que tant es parla
i amb tanta ingenuitat de crear la novel·la catalana, res no podria
ésser més útil per als nostres futurs Stendhals=—siguem optimistes—
com entrenar-se a l'estil net, objectiu i ben musclat, llegint aquests
dos llibres. No diu que el Stendhal veritable s'entrenava per a les victòries del seu admirable estil, llegint el Codi Napoleó?

C A R L E S RIBA. - L'Ingenu Amor
Ja comença per ésser una cosa molt fina i molt exemplar el prefaci: un etogi del festeig pur, del festeig castíssim en la nostra època
de flirt i sensualitat. No mancarà qui trobi ja aquest pròleg una cosa
innocent i tot el llibre una pura innocentada. Hi ha gent, àdhuc entre
molta de la qui passa per instruïda i fins intel·lectual, que si la trèieu
de la més descarnada barroeria, per tot veuen ingenuitat indigna de
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persones grans. E l que no els fareu comprendre, és que el gust en
aquestes coses es qüestió d'aristrocràcia espiritual i vital. L a subtilitat de les coses fines, no la saboreix qui vol, sinó qui pot. Com donar
entenent a molts que representa molta més vivor, molta més intel·ligència, molta més riquesa vital i àdhuc molta més malícia, el saber
gustar i definir les pures, selectes fruïcions del bon festeig que el
donar-se a les materials fruïcions i a ;es folles aventures. Qui trobi
insípides les gràcies del festeig puríssim, no passi del pròleg d'aquest
llibre qui no és per a ell. Certament són aquests contes cosa prima
i lleugera: prima com els vidres antics ben treballats i lleugera amb
aquella refinada lleugeresa dels peus qui saben tots els secrets de les
danses més intel.ligents; la qual era per a Nietsche la marca suprema
de l'art més elevat. Un conte de fades escrit per don Joan Valera pot
semblar al gustador de menges fortes, una cosa banat; un esperit ben
educat troba en cada ratlla, en cada mot, en cada signe de puntuació, la síntesi vivent i joiosa de vint-i-cinc segtes de cultura.
Hi ha més intensitat de vida, més passió, més fina malícia en
mitja pàgina d'aquell llibre d'en Riba, que en mant volum sencer de
manta narració pseudo-psicològica, plena de pseudo-complicacions espirituals per a ús de gent qui es pensa tenir una ànima quan només
té una fisiologia. Ni una ratlla qui no reveli tota la vida subtil, complexa i ben ordenada d'un esperit nodrit amb la millor cultura me
han elaborat ete segles. Cada ratlla és la concentració d'una pila de
coses gentils i selectes; cada mot és ple d'al-lusions a les coses més altament assenyades que han pensat els millors esperits. Llibre libresc,
fruit de biblioteca? Hi ha gent que si 'íls traieu del més vulgar anecdotisme quotidià, per tot veuen artifici i lletra morta. No saben veure
en els fruits perennals de la cultura i del pensament, tota la vida
intensa i concentrada que enclouen.
Llibre admirablement escrit, perquè el seu estil representa molts
anys de lectures, de tanteigs i d'esforços. Es pensen molts que l'escriure bé és cosa a l'abast de tothom; l'escriure bé, com el fer bc qualsevol cosa, és una aristocràcia. Carles Riba és un artífex dels mots;
ell qui tantes experiències ha fet sobre el llenguatge expressiu, el
llenguatge artístic, sap tota la cura que necessita, totes les altes fruïcions que reserva als selectes, el maneig d'aquestes formes augustes
de l'intel-lecte, que són les paraules. Per altra banda, l'amorós i
aciençat cultiu de la nostra llengua fa de la d'en Riba, una prosa
exemplar, prosa d'antologia. En això la seva obra ha tingut, tindrà
sempre una eficàcia paral-lela a la de l'obra excelsa de Josep Carner.
Carles Riba, esperit de bom companyia» cosa qui té una valor
inefable en mig de la brutalitat i la mala educació de Ifèpoca r.o&tra.
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L'Ingenu Amor, llibre de bona companyia: E l dia que en
aquella nostra societat qui es diu alta i no passa d'ésser bien, hi
hagués unes quantes ànimes femenines prou refinades per fer-se
d'aquest llibre català i d'uns pocs llibres catalans com aquest, lectura preferida, j a es trobaria la gent qui la constitueix, en camí
de redimir-se de les danses simiesques, dels «jazz-band», de les festes
d'aire foraster i de les modes apreses de les pobres noies cursis qui
triomfen en els films.
La veritable aristocràcia espiritual però, no cal cercar-la encara
entre aquesta gent; per referir-nos només a la part femenina, tots
sabem l'estol ardit de joves lectores qui cada dia sap més d'assaborir
les obres mestres de la nostra literatura, sap introduir amb elles a les
nostres llars la més selecta espiritualitat de la raça nostra. A elles
sobretot recomanem aquest llibre aurífic d'en Carles Riba. Als joves
en qui podem esperar, també recomanem aqueix llibre qui es titula
ingenu, i on poden trobar tants exemples d'alt seny viril i heroic.

T. R O I G I L L O P . - Facècies.
E l lirisme de te truculència té a Catalunya tota una escola. 'Poc
comprensius, alguns el confonen amb el naturalisme. No comprenen
la part d'imaginació, d'entusiasme, d'humorisme singular qui li dóna
naixença entre nosa'tres. Certament és una cosa molt nostra.
Aquesta fúnebre facècia, aquest divertir-se amb cara oenosa,
més, amb cara tràgica, és una cosa molt característica de ç^eiit nostra; els orígens ètnics i psicològics d'això, volem estudiar-los algun
dia. Rarament trobareu en altres literatures aquest goig de representar coses horribles i terribles, no amb propòsits morals o satírics,
ni tan sols d'efectisme estètic, ni a causa d'una tràgica concepció de
la vida, sinó realment, pel gust de representar-les tot divertint-s'hi.
Hi ha en el fons d'aqueixa actitud literària una singular crueltat
envers certs éssers socialment inferiors, o anormaïs, o malaltissos.
Els exemples són nombrosíssims: pensem en el, Josafat d'en Bertrana,
en certes fúnebres pàgines d'en Russinyol, en certes estranyes íantasies d'en Joaquim Ruyra, en les Multituds d'en Caselles, en les
absurdes i admirables empescades, d'en Santamaría, fins i tot malgrat
una aparent absència d'humorisme, en certes pàgines de Víctor
Català.
Les novel-tetes de Roig i Llop entren de ple dins d'aquest gènere; però ja amb més consciència, amb més intenció maliciosa, puix
que han tingut el mestratge dels autors esmentats. L a mateixa iro-
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nia del titol assenyala ja que el gènere entra en una fase de plena
consciència artística.
L'inspiració truculent d'en Roig i Llop ei porta a expressar-se
en un estil barrejadíssim, culte i barroer alhora, sovint incoherent,
sovint obscur per excés d'estrany lirisme. Saludem en l'autor un escriptor singular, de qui podem esperar grans coses, sobretot si 5 esforça a posar només una mica de contenció i claredat en el seu esforç expressiu.

IGNASI IGLESIES. — L a Senyora Marieta (comèdia en dos actes)
Esperàvem amb goig la publicació completa d'aquesta obra qui
havia començat d'editar-se en fulletó. S'ha extingit la revista qui ens
la donava i malauradament per ara no es publicarà «La Senyora Marieta». Dóna actualitat al comentari sobre aquesta obra la represa
que n'ha fet el Teatre Català. Quan va estrenar-se, nosalftres no tinguérem el lleure de poder escriure el que en pensàvem; però vam
donar-nos la satisfacció d'assenyalar-la a molts amics nostres, qui no
hi havien parat l'esment necessari, com una obra mestra de la nostra
literatura dramàtica. Realment, aquesta obra assenyala en l'obra de
l'Iglésies una fita de plena maduresa i perfecte domini de les seves
facultats literàries i poètiques. Diríeu que 1/allunyament, en el
temps, de l'assumpte, va eliminar de la seva poètica teatral, Ü juell
excés de minuciós detallisme naturalístic d'algunes escenes seves, i
aquelles preocupacions de caràcter moral i social, qui podien guanyar-li
grans èxits entre certa part del públic, però que enterbolien el seu
treball verament artístic. «La Senyora Marieta» no és ja una comèdia
d'idees, ni de tesi, sinó una comèdia de caràcters; de caràcters admirablement traçats amb aquell relleu eternal que prenen quan són fills
no de la realjtat anecdòtica, sino de la veritat poètica. E l diàleg és
tot fet de paraules justes, essencials, intensament significatives del
caràcter i els moments psicològics de cada personatge. Es, per altra
banda, un diàleg ple d'essencial poesia, sense inútils Urismes, i de natural elegància. L'evocació de la Barcelona d'anys enrera és feta amb
aqueix alt sentit poètic qui sap usar (fe l'anècdota i del localisme sense abusar-ne i supeditant-los sempre a l'acció essencial de la comèdia.
Tots els tipus de l'obra són per això nostres, no solament d'aleshores,
sinó d'ara i de sempre. L a Senyora Marieta, pastada d'aquella bondat
digna de les nostres veritables senyores, la vella criada sempre rondinaire i gelosa, però bona i servicial fins a l'abnegació i sobretot els
dos jovenets protegits de la senyora Marieta, qui en llurs amors ens
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ofereixen escenes d'una finor, d'una justesa qui poden agermanar-se
amb les més pures i humanes del Dofins i Cloe; tots els personatges
secundaris presentats amb un relleu inoblidable; la successió mestrívola de les escenes, plenes d'aquell interès, d'aquella constant sorpresa intel·ligent que produeixen l'obra d'art els esdeveniments previstos, però qui arriben d'una faisó inesperada, constitueixen elements
de primer ordre qui fan d'aquesta comèdia—diguem-ho un altre cop
sense restriccions—una obra mestra. I ens causa una estranyesa veritable l'haver constatat que no s'hagin adonat d'aixó els nostres crítics de teatres.
J. FARRAN I MAYORAL

FRA ANTONI CANALS
E l trànsit entre l'esperit de l'Edat Mitjana i la Renaixença es
reflexa en la nostra literatura en prosa en dos corrents ben destriables.
L'un, més medieval, més bocaccesc, s'adiu millor a la manera
d'ésser de la nostra llengua, i és el que ha romàs més típicament
català dels dos. E l Somni, de Bernat Metge, i la traducció del
Decàmeron, en són dues elegants i ben reeixides adaptacions.
L'altre es desenrotlla d'una manera principal—almenys en el seu
origen—en el camp de l'ascètica. Es l'obra d'aquells teòlegs, la prosa
dels quals, per raó de la llengua que usaven, o es pensaven d'usaria materna valenciana—, ha rebut el nom de valenciana prosa. Prosa
recaragolada, d'amples períodes, en la qual les citacions manllevades
a la Bíblia hi troben, no gens menys, una fina i sòbria interpretació, i a
on les figures més excelses del món cristià s'hi mouen amb un aire
apocalíptic.
Aquesta prosa, que representa un trencament dels motllos habituals
en els estilistes anteriors, i que—si hem de dir la veritat—reeixí a
meravella en mans d'alguns dels seus conreadors, és la que a la llarga
havia de triomfar abans de la ràpida i total decadència de la nostra
literatura. No pecaria de lleugeresa qui digués que F r a Antoni Canals
en fou el principal impulsor i la seva figura més important.
Nat a València en una data que ignorem encara, format a Barcelona
i més tard a París, el dominicà Antoni Canals mantingué, com l'Eixi-
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mènis, estretíssims lligams amb la casa reial barcelonesa. E n prendre
la seva llicenciatura, el Cardenal Don Jaume d'Aragó—a qui ell havia
d'oferir la seva traducció del Dictorwm factorumque memorabüium,
de Valeri Màxim (1395)—li confià la càtedra de Teologia a la Seu
valenciana. En 1398 el crida el rei Martí a la Cort de Barcelona, per
tal que sigui lector de la mateixa disciplina en els estudis que acabaven
d'ésser-hi fundats per iniciativa règia.
E n 1402, el mateix rei el proposa per Inquisidor General de València. Moria en 1419, a una edat, segons sembla, avançada. Les seves
obres són un testimoni de les seves relacions amb el casal regnant.
Abans del 1395 acabava el Tractat de Confessió—avui dia encara
inèdit—, i el dedicava a la regina Dona Violant, muller de Joan L Els
documents de l'època ens el mostren així mateix en relacions d'índole
literària amb aquest darrer monarca. Del regnat de Martí l'Humà són
la majoria de les seves obres: la traducció del De Providentia, de Sèneca, obra dedicada a Ramon Boil, Governador General de València
entre els anys 1395 i 1406; l'Escala de Contemplació, que sembla ésser
—amb el Tractat de Confessió— una obra original, de la qual féu
ofrena al rei Martí; la versió de l'epístola De modus bene vivendi,
erròniament atribuïda a Sant Bernat, dedicada al Camarlenc del rei.
Mossèn Galceran de Sentmenat; l'Exposició del Pare nostre, traducció
—inèdita també—feta a instàncies de Mn. Pere d'Artés, el Mestre Racional a qui també va endreçat el Llibre dels Àngels, de Francesc
Eiximènis; el Tractat sobre lo raonament fet entre Scipió e Anibal,
imitació de VÀfrica, de Petrarca, dedicada a Alfons, duc de Gandia
—per tant, posterior a 1410; i, finalment, la traducció del De arrha
animae, d'Hug de Sant Víctor, endreçada a una reina Maria—a la
muller d'Alfons el Magnànim, o amb més de probabilitat, al meu entendre, a Maria de Luna.
No escauria ara de fer remarcar la importància d'Antoni Canals
com a classicista; el Dr. Rubió i Lluch, en Joan I humanista ho ha fet
a bastament. Em limitaré, doncs, a donar una breu noticia d'aquesta
obra que, adaptada a l'ortografia actual, publiquem avui per primer
cop. li'Escala de Contemplació està continguda únicament en el manuscrit 408 de la Biblioteca de Catalunya, procedent de la rica col·lecció
Dalmases—lletra de la segona meitat del segle X V — , del qual ocupa
setanta sis folis (de la pàgina 199 a la 352). Va departida en tres llibres
de quinze capítols cadascun:
" E n lo primer... se mostra com puja nostra ànima per la dita escala
(sc. de contemplació), e açò per contemplació de les coses jusanes, e
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feneix a les penes de l'infern. E n lo segon se mostra com puja la dita
ànima per la dita escala per contemplació dels órdens del cel e de la
glòria de paradís, d'on davallà lo Fill de Déu per nostra redempció; e
feneix aquest llibre a la contemplació de la passió de Jesucrist. E n lo
tercer se mostra com puja la dita ànima per la dita escala per la
contemplació de les dolçors de paradís e per los goigs dels sants a la
visió del creador."
L a data d'aquesta obra no ha d'ésser difícil de fixar. A. C. s'hi diu
lector de la cort del rei, i hi parla del monestir de la Vall de Jesucrist,
que el rei Martí féu bastir prop de Segorb, com d'un convent en construcció. Caldrà, doncs, donar com a dates extremes, el primer de juliol
de 1398, en què fou crdiat al seu càrrec vora la cort, i el 1401, any en
el qual el damunt dit monestir fou consagrat.
M. OLIVAR

C o m e n ç a lo p r ò l e g del llibre apel·lat
«Escala de C o n t e m p l a c i ó »
Al molt alt senyor e príncep victoriós, la senyor don Martí, Rei
d'Aragó, frare Antoni Canals, de l'Orde dels frares preïcadors, indigne
mestre en la santa teologia e lector de la vostra cort real, humiliada,
pregona e postrada subjecció.
Molt excel·lent senyor, com, après que per vostra altea fui rebut e
assignat lector de la vostra cort, imaginàs de quina cosa espiritual
poria fer servir a tanta senyoria que li fos plaent e acceptable, fó'm
vist que, seguint lo consell de Tul·li. observàs en quina cosa trobava
vostra altea pus sovinejat plaer, e a quines espiritualitats era més inclinada. E prenent-me esguard en quins llocs, après dels negocis temporals, que són innumerables, vostra senyoria (do) repòs e oci, a l'ànima molt plasent, he vista sovint vostra altea entre llibres contemplatius,
entre hores monacals, entre relíquies molt sagrades, entre oracions multiplicades, entre pobres per misericòrdia, entre monjos per divinal
llaor; e com diverses vegades, parlant ab vostra alta senyoria del monestir que de present fets construir e edificar de l'orde de Cartoixa,
intitulat Tall de Jesu-Crist, conegués en vostres paraules molt enceses
lo gran inflamament de cor—qui, segons posició de Dionís, mostra lo
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acostament de la creatura ab lo seu creador e promou lo desig a les coses
sobiranes, dilatant o eixamplant lo cor per a rebre tan gran, tan sobirana, tan alta, tan pregona e tan ampla casa com és Déu—concioí que
per ço vostra senyoria volc apel·lar lo dit monestir "Vall de Jesu-Crist",
que vallejant ab obres virtuoses de misericòrdia, ab llibres de espiritual
intel·ligència e ab sacrificis de divinal complacència, apregonant-vos
davant Déu per humilitat, ab continuades oracions e almoines mereseats pujar de la pregonea d'aquesta vall divinal al mont de glòria,
on, ab Moisès, vejats facialment la divinal essència.
0, excel·lent senyor, e quina vall és aquesta, tan alta (com) (1)
pregona, tan acompanyada com separada, tan fructuosa com deserta, tan
plena com freturosa, tan sadolla com abstinent, no gens trista ans gojosa e molt rient! Pere Damià, lloant la vida ermitana separada, parlant d'aquest lloc dix: (2) "0 paradís de tots delits, on ha gran redolentia de virtuts, semblant a una gran multitut d'espècies odoriferants e,
així com un verger plè de flors, molt flagrants!" Car aquí ha roses de
caritat, les quals foguegen flamejant; aquí ha lilis de castedat, los
quals resplandeixen ab blancor semblant a neu; aquí ha violes de humilitat, e tant com més se inclinen e's baixen a terra, tant lo vent de
l'esperit sant les lleva en honor especial; allí abunda murta de perfeta
mortificació de la carn, e hi mana o brolla encèns de continuada oració.
Mas, per què vaig així recomptant i escudrinyant particularment totes
aquestes coses, com allí broten totes les santes virtuts, les flors de les
quals sòn vestides de diverses colors, e los brots conserven per tots temps
bellea de singular verdor? 0 lloc on ha delectació de santes penses e
abundosa dolçor del gust espiritual de l'ànima! Tu est aquella fornal
dels caldeus, dins la qual los sants infants ab les sues oracions repremen
l'ardor del foc, e ab lo imflamament de llur fe apaguen les flames del
foc, les quals cruixen en llur ardor. Car allí los pecats són disolts e
destrouits, e l'ànima é provocada a dir en llaor de Déu: "Vós, senyor,
havets romputs los meus vincles. A vós sacrificaré hòstia de llaor, e
invocaré lo vostro nom. (3) "Tu est aquella fornal en la qual és formada
la veixella del sobiràn rei. la qual colpejada ab lo martell de penitència,
e llimada ab la llima de correcció, conserva en si perpetual bellesa, 0
lloc reposat, on ha mort de vicis e nodriment de vida de virtuts! (4) A
(1) Ms: tan
(2)
(3)

Liber qui dicitur "Dominus vobiscum". Cap. 19.
Psalms. CXV, 16.

(4) En tot aquest passatge parafraseja l'obra esmentada de Pere Damià (capítol 10).
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tu la lei, a tu comenda lo profeta, e tots aquells qui són venguts a perfecció de virtuts han coneguda la tua excel·lència; emperò, mostra-ho
Moisès, qui en tu rebé llei divinal; en tu Eliseu rebé do de doble espirit; en tu Elies conegué Déu qui passava davant d'ell. E què diré
més, sinó que en lo principi de nostra redemeió en tu tramès Déu lo
seu trompeta e nafiler, sant Joan Babtista? E per ço dix Isaïes: (5)
"Venguda és la veu que crida en lo desert, e diu: Aparellats la carrera
Déu; fets {dretes) (6), o endereçats les sendes del senyor, car
tota vall serà exalçada, e tot mont serà humiliat; e les coses praves seràn
dreçades, e les aspres seran fetes carreres planes."
Certes, com en la santa Vall de Jesu-Crist lo devot monjo se dóna
a dolçor de contemplació, llavors la vall se exalça e lo mont, ço és, aquell
qui habita en los monts de Sión, se abaixa per especial familiaritat e
col·loqui o parlament singular. 0 lloc separat e separadament a Déu
dicat. E n tu lo sobiràn espòs se 'n mena la sua esposa, car allí solament
vol parlar al seu cor. E n tu és aquella escala de Jacob per lo qual
pugen los hòmens al cel e los àngels davallen per ajuda dels hòmens. Tu
est carrera d'aur per la qual los hòmens tornen a llur terra pròpria.
Tu est aquell estadi o camp per lo qual aquells qui corren, a la fi del
cors guanyen corona. Què diréT A on faré fi? Quanta triga faré en
aquest lloc? Certes, tanta és la suavitat d'aquest lloc, tan dolça és la
sua conversació, tan plasent la sua habitació, que no me'n puc partir.
Ja hagués plagut a Déu que jo fós estat elet per un dels seus habitadors. Vull-me'n partir e reté'm lo seu repòs. Vull-ne pendre comiat, e
per la consolació que hi trobe comence'm & entristir de la sua departença. Comence de girar-li les espatlles, e com d'altra part mire lo»
tràfecs del món e veig los hòmens en un lluc pledejar, en altre barallar,
en altre trafegar, en altre malparlar, en altre enganar, en altre perjurar, en altre tafurejar, en altre fe ni ilei no servar, no sé què faça,
no sé on me vaja. A mi, estant així vacil·lant, ocorre'm oacories, qui
crida dient: "Fugits, fugits a les valls."' E com me imagine en quina
forma en la vall de Josafat esper a rebre perfeta benaventurança, girme a la Vall de Jesu-Crist, vall de separació de tots tràfecs mundanals,
e dic ab Pere Damià: "0 lloc separat, o vida ermitana! Tu est bany de
de les ànimes, mort de crims, purgatori de sutzures. Tu deneges los secrets de les penses. Tu llaves les llegees dels pecats e fas pervenir les
ànimes fins a la replendent blancor de l'angelical bellea. E n tu ha frè de
Í5)
(6)
(7)

X L . 23.
Ms: dclres.
Ibid.
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la llengua garrullosa, en tu ha cinyell de castedat qui restreny los ronyons lluxuriosos. Tu fas venir los lleugers de seny a reposament de
discreció. Tu nodreis los dejunis e les vigílies. Tu guardes e conserves la
paciència. Tu mostres la simplicitat de pura vida. Tu has ignorància de
tota duplictat e ficció. Tu est refugi dels perseguits, repòs dels treballants, consolació dels trists, refrigeri del foc de cobejança mundanal,
repudi dels pecats i llibertat de les ànimes. A tu cercava David quan era
posat en tribulació, e per ço deia: (8) "Fugint a la persecució me són
llunyat, i he reposat en la solitut." E n tu dormint Jacob, en lo repòs de
consciència veé l'escala per on pujaven e davallaven los àngels, i en lo
sobiràn lloc de l'escala estava recolzat lo Salvador.
E , molt alt senyor, com per pujar de lloc baix en lloc alt sia necessari de haver escala, e la Vall de Jesu-Crist sia lloc baix, segons la sua
intitulació de "vall", e paradís sia molt alt, al qual desigen pujar los
habitadors de la dita vall, per ço of ir a la vostra digna senyoria lo present llibre, qui pròpiament deu ésser intitulat "Escala de Contemplació", lo qual he departit en tres llibres, en lo primer dels quals se
mostra com puja nostra ànima per la dita escala, e açò per contemplació de les coses jusanes, e feneix a les penes de l'infern. E n lo segon se
mostra "com puja la dita ànima per la dita escala per contemplació dels
órdens del cel e de la glòria de paradís, d'on davallà lo Fill de Déu
per nostra redemció; e feneix aquest llibre a la contemplació de la
passió de Jesu-Crist. E n lo tercer se mostra com puja la dita ànima
per la dita escala per contemplació de les dolçors de paradís e per los
goigs dels sants a la visió del creador.
B sia la vostra mercè, senyor, que en aquesta obra vullats a vegades
pendre deport, car aquí trobarets, vostre desig, matèries agradables e
d'inflamament de cor, e de illuminament de enteniment o de suavitat
de pensa, e de puritat de consciència e de promoció de devoció, e de
atesa oració, e de tremor divinal, e de amor cordial, e de contemplatiu
arrapament, e de peniteneial punyiment, e de espiritual renovació, e
de terribilitats infernals, e de goigs de paradís eternals. E , com haja
dit, ací creu que és contenguda tota forma e matèria contemplativa.
B, senyor, suplic molt afectuosament que d'aquesta obra vulla vostra
senyoria trametre trellat al vostro monestir de la Vall de Jesu-Crist.
car esper-ne ésser ajudat per los mèrits dels monjos que allí són. B,
molt alt senyor, suplic que no'm sia jutjat a presumeió com assage de
oferir a la vostra altea obra així grosserament composta, al defalliment
(8)
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de la qual requir que soplesca vostra benigna paciència e lliberal gràcia,
la qual ahonesta sos servidors.
{Segueixen les rúbriques dels capítols de tots tres llibres.)
Cogitant jo de la misèria del món e del temps, e de la mutabilitat
del hiunanal estament e de la miserable d'aquest temps tepiditat, refredament e perea, per los quals quaix tota fervor de perfecció e devoció,
abundant sobirana iniquitat, miserablement és vista refredada, més és
lloc de plorar que no de formar-ne escriptures, si ja no'm forçàs açó
a fer la vostra caritat e la mia pròpria, e de tots en comú me convidà»
utilitat.
Com guard en mi mateix e en los semblants de mi tanta penúri.i
o fretura de la supernal gràcia e devoció e intrínseca suavitat, de la
dolçor espiritual infinita sequedat, no sens plor e amargor de cor só
forçat de girar-me e cridar a la font de vènia ab lo psalmista, dient: (9)
"La mia ànima, així com a terra sens aigua, davant tu. Senyor, car
defallit és lo meu espirit."
Verament—de què és gran dolor—quasi de tot és defallit aquell
espirit lo qual, com hom l'ha tastat, dessaboreix tota carn. Qui és hui
qui no assaboresca més los plaers e delectacions carnals que no los de
l'esperit? Qui és aquell que no faça cura de carn e desigs desordenats
tant com ha permissió e pot fer? Qui és qui així batalle per nostre
senyor Déu que no s'impliqui en negocis del món? Qui és qui no desig
honors e senyories? Qui és qui no desig més senyorejar que ésser sotmès,
administrar que ésser administrat? Qui és qui, segons lo consell de
Jesu-Crist, elegesca lo darrer lloc? Qui és qui no desige les primeres
cadires en les sinagogues, salutacions en lo mercat, e, per gran hipocresia, ésser apel·lat per tot lo poble "rabí", mestre sant e perfet? Qui
desitja hui ésser vilificat? Qui abraça humilitat? Qui vella en contemplació? Qui estudia en sacra meditació? Qui entén en devoció e oració
continuament ? Qui és qui no s'ocupe més en faenes temporals que espirituals e contemplatives? Qui és aquell—la qual cosa dir és gran
horror—qui no ha ja fàstig de tastar com és suau e dolç Jesu-Crist?
Verament, no sens dolor e vergonya nostra, hui pot dir a nosaltres
lo nostro creador, clamant-se ab lo psalmista: (10) "Així com si fos hom
mort, de qui tantost cessa la fama e memòria, així só donat a oblit
en los coratges d'aquells que jo he creats".

(9) Psalms. C X L I I , 6.
do) Ibid, L X X X I , 7.
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Oh, las! Dissipades veig que són aquelles glorioses carreres per
les quals los amics de l'espòs solien seguir l'anyell en tot lloc on
anàs, per on les donzelletes infantes, amants a tu, senyor Jesucrist,
corrien en la odor dels teus ungüents. Cessat ha passar per la senda
per la qual lo ver e mortal e perfet Jonatàs, arrapinyat ab les mans
e los peus, solia pujar fins que venia a l'estació dels filistins. Verament, veig que escurit s'és l'or, mudada que s'és la color meravellosa, despergides se són les pedres dels santuaris; en lo cap de totes
les places, los fills de Sión generosos, abrigats en temps passats d'or
pur, reputats són així com a veixells de terra, obra de mans de l'oller.
Heu mi [Ai], las! Encara més; veig ésser complit en aquest temps
açò que en lo Gènesi és escrit dels fills d'Adam: (11) "Tota carn per cert
havia corrompuda la sua carrera". E n tant és vengut que, si no ho
fan, dien-ho per paraules tots quants són, o ço que és pus mal, ho
fan de fet. Apar que criden e dien: "Tolet-nos la carrera, mudatnos la sende cesse d'aquí avant a nosaltres lo sant d'Israel!".
Qui serà, doncs, aquell qui dón al meu cap aigua e al[s] meua
ulls font de llàgrimes? Ai las!, [los] meus pecats procurants vel
exequints, a tanta maledicció ja és venguda en aquest temps present
la mesquina e miserable vida nostra que envides és trobat un entre
mil qui les cooses sobiranes del cel demàn, qui assaboresca les coses
espirituals e sobrecelestials, ans tots quasi han fet un estament de
declinar e baixar los seus ulls en terra. Ja aquell gloriós nom de
contemplació en les orelles d'alguns — que és gran dolor — així és
ensordit, e aquella obra sobirana e excel·lent de vida contemplativa
—si pot ésser dita obra—així la menyspreen alguns e redargüeixen,
e quasi abominable reputen, que ja neguna persona perfeta, o qui
entena a perfecció, no gosa davant la llur audiència d'aquestes coses
sol fer menció. "Aquests qui es dien contemplatius e somniadors —
dien ells — nos maten e ens confonen".
Ai! E quanta malícia, e còm greu e avorridora perversitat! E per
tal com alguns, d'estament de perfecció e del castell de la pus perfeta vida—que és cosa més digne de plor que d'escriure—són vists
ésser caiguts, per ço serà la perfecció de vida reprovadora e derreclidora per totes persones? E aquella part que, segons lo juí divinai,
es confermada ésser pus perfeta d'aquí avant no serà elegidora per
ningú? E és cosa bona que per ço com alguns per gran fortuna són
negats en la mar, d'aquí avant cessen tots de navegar les mars?
(li)
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E per ço com molts, guardants detràs de la regular professió a seglar
convé[r]sació, lo diable instigant e procurant, són caiguts, negú d'aquí
avant no deurà entrar en religió e sots hàbit de vida reglar servir al
seu senyor! E , ja Lucifer ab los seus seguidors caigut, per açò los
querubins e serafins, e los altres espirits angelicals, cessaren de contemplar la Trinitat?
Déu no vulla tan gran inconvenient, ans, los llurs companyons
caiguts, ells, en la felicitat e beatitut de llur estament perfetament
confermats, tant pus clarament, tant pus nedeament Déus veen, e sens
entreposició de temps (sien) (12) en la contemplació de Déu
elevats quant, los altres eaents, aquests en lo seu estament ferms
e immobles són estats.
E ja per lo murmur dels fariseus Madona Santa Maria Magdalena cessà de Uavar i besar los peus de Jesucrist? E , los apòstols murmurants, e alguns indignament sostenints e dients:
"Per què és aquesta perdiciót", cessà la Magdalena, trencada la capsa
de l'alabastre, lo preciós ungüent escampar sobre lo cap de Jesucrist, fins que ella meresqué que fos dit per Jesucrist: "Per què sots
contrariosos a aquesta dona? Bona obra ha obrada en mi?".
Murmure, doncs, lo fariseu, murmuren los deixebles, e sostenguenho amb indignació tots quants se vullen; no s'estiga nengú d'exeguir
l'ofici de Santa Magdalena d'escampar lo engüent sobre lo cap del
Salvador, e los seus peus tan preciosos besar, untar e regar ab ilàgremes.
Benavirada és aquella religió en la qual Santa Marta se clama
de Santa Maria Magdalena, mas infel és aquella e mesquina en la
qual de Maria tard se fa menció e envides és u atrobat qui vulla
exeguir l'ofici de la Maria. Ministre la Mnrta, ministre e sia ansiosa
e torbe's, e per moltes coses vaja-se'n a Jesucrist e clam-se de sa
germana, mas per açò la Maria de prop los peus de Jesucrist no es
partesca, com la millor part és aquesta que ha elegida.
E què més? Los seguidors, cosellers de Faraó ajustaren consell,
iniquament ressembladors e fenyedors de saviesa, dients: "Posem en
opressió los de Israel — qui són interpretats "veents a Déu en contemplació"—e impliquem-los en diverses ocupacions, per tal que no
estigueu en ociositat", pensant-se ésser perdut lo temps qui en ociositat de contemplació e repòs és despès; e feren instituir: "Tot quant
(12) Ms: son
(ï3)

Ms : «o cessà
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oaixerà dels israelites, si és mascle sia gitat en lo flum, si és femella
sia reservada." No atenents que aquesta és la diferència entre los fills
de Déu e los fills dels hòmens, com lo repòs e la glòria dels fills de
Déu no és acte exterior o forà, jatsesia que sia gran ans en la
afecció interior o d'ins de l'ànima; posat que sia poc (?), lo goig
e la consolació dels mundanals qui segueixen la sensualitat, està en
la multiplicació d'operacions e actes qui són plasente e manifests als
hòmens del món, e no en intenció dreta e contemplació, que solament
es manifesta a nostro senyor Déu. E per açò aitals en l'amor de Déu
poc aprofiten, com no atenen còm amaran sobre totes coses lo llur
creador, mas què poran fer e multiplicar en acte exterior. E per
aquesta causa a ells és amagada la santedat dels fills de Déu, com la
llur obra més és en l'afecció exterior que en la contemplació interior.
E vejam per açò quant poc la humanal malícia contra Déu. Vejats
què es seguí. Com més eren opresos los fills d'Israel, com més ne
morien, com més ne gitaven en lo flum, molt més multiplicaven. L a
qual cosa plagués a nostro senyor en aquests desordonats dies que
tenim, o es seguís que ja per los mundanals, per los perseguidors de
les persones contemplatives religioses, per los destruidors e difamadors de perfectes persones santes no es minvàs, prenent mala informació de persones, la vida contemplativa.
En ací almenys poden pendre exemple e consolació aquells qui
es deliten en vida contemplativa, que jatsesia Isac amàs més Esaú que
Jacob, per ço com de la sua caça pus sovint menjava, e així mateix
en fama més sien amats los caçadors de diners, destrouidors de pobles,
enganadors de gents, mercaders falsos, que no Jacob, qui estava en
casa de son pare, sots les ales de sa mare Rebeca, ço és, sots les ales
de la gràcia de Déu, e no se'n partís, emprò aquest obtengué de son
pare, Esaú romanint privat e evaquat, la (14) benedicció paternal; e jatsesia que Esaú (?) la demanàs amb grans llàgrimes, no
meresqué d'obtenir als sinó que en lo greix de la terra e en lo rós del
cel seria la sua benedicció. Corresponent, digne premi o lloguer als seus
mèrits, car digne cosa és que aquells qui a caça de coses que tots passen,
transitòries e terrenals, de tot se dónen e sol se deliten, aconseguesquen
solament lloguer transitori.

O4) Ms: de la
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A remarcar. — Una bella biografia de Frederic Ozanam escrita per un soci de les Conferències de Sant Vicents de Paul de Vich
i prologada pel Dr. Marian Serra i Esturí, canonge. Dintre \a modèstia amb què s'ofereix, la presentació d'aquella vida exemplarissima
de ciència i de caritat és feta amb traça i amb bell esperit proselitista. Una de les tasques més convenients a casa nostra és familiaritzar la gent amb les vides dels herois de la humanitat, entre els
quals sobresurten els sants. D'obretes com aquesta n'haurien de
sortir cada setmana.
—Les Obres completes de Balmes van apareixent amb aquella
regularitat que ja va essent norma de les nostres publicacions. Els
dos volums d'aquest mes són Escritos potíticos i Poesías. Els primers
són recollits de les seves tres revistes L a Civüización, L a Sociedad i
E l Pensamiento de la Nación, de la col-lecció que amb el mateix títol
de Escritos •pdíticos publicà el mateix autor i d'alguns opuscles sortits fora d'aquestes publicacions. E l seu gran interès es comprèn res
més que recordant la forta i influent intervenció que tingué Balmes
en la política del seu temps. E l volum Poesias conté les de l'edició
de Poesias póstumas apareguda l'any 1849, algunes que sols havien
estat publicades l'any 1838 en el periòdic IM Paz i dues que eren
romases inèdites fins l'any 1910 en què el P. Casanovas les publicà en el llibre Rdigidas literarias de Bcdrnes. L a poesia de Balmes,
avinguda amb el seu temps, és romàntica i consirosa. Es clar que
d'un home tan gran com ell no podia sortir res dolent, però els seus
versos, mancats d'intuïdó estètica, no l'haurien pas fet immortal. Si
és cert que, com diu l'editor, la seva primera vocació fou la poètica,
el seu èxit mediocre desment aquella teoria seva, segons la qual a una
vocació professional respon sempre una aptitud.
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L'EDUCACIÓ I I/ESCOLA
L a f o r m a c i ó de mestres d'ensenyament tècnic
Un dels problemes socials i educatius que amb més intensitat
s'han plantejat les nacions després de la Guerra gran ha estat
el de la formació tècnica i complementària dels adolescents. S'hi han
interessat els governs i els nuclis sociaLs directament afectats; i s'ha
intentat la reorganització, la reforma de! tal ensenyament en els
Estats capdavanters de la cultura. Recentment han estat dictades lleis
a França, Anglaterra, Bèlgica, Itàlia, Baviera i a Espanya mateix;
darrerament s'ha celebrat un Congrés general d'educació tècnica a
Charleroi. Actualment els termes del problema estan fixats, no sols
en el desig de fer unes joventuts tècnicament perfectes per a la
vida industrial que se'ns emporta sinó homes conscients i cultes que
alhora que especialistes en el seu ofici o professió, estiguin fornits
d'una forta i pregona formació humanística.
Un altre aspecte interessantíssim d'aquest problema es proposa
ja formalment. E l de la formació del personal ensenyant per al tipus
d'escoles tècniques i compiementàries, o de perfeccionament (com
altres les titulen).
E l Congrés de Charleroi, esmentat, n'ha fet un tema de discussió i el ministeri d'Instrucció Pública bavarès en el seu projecte
de llei sobre les escoles de perfeccionament diu referent a aquest
punt:
«La formació del personal ensenyant deurà comprendre:
»a) La formació especial dels mestres destinats a ensenyar en
»una escola de perfeccionament; aquesta formació portarà a l'adqui»sició dels coneixements especials de fisiologia i de pedagogia dels
»adolescents, d'economia política i de sociologia, d'higiene, de medi»cina general i professional, de legislació i d'administració que tin»guin relació amb eL treball dels adolescents.
»Aquesta formació serà completada amb treballs pràctics que
»permetin al futur mestre de familiaritzar-se amb els mètodes i el
«funcionament d'una escola de perfeccionament.
»b) L a formació pedagògica dels tècnics.
Es a dir, senyala el cas deb mestres que estudiaran un tecni-
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cisme apropiat a les joventuts, i el dels tècnics que estudiaran l'art
i la ciència pedagògica indispensable a tot aquell que ha d'ensenyar.
Actualment, i citant només el que s'esdevé en les escoles tècniques de Catalunya, als mestres sols se'ls exigeix que siguin tècnics
passats i exantínats sense demanar-los de lluny ni de prop cap condició pedagògica.
La majoria són arquitectes, enginyers i alguns llicenciats en
ciències els quals — en general — desconeixen els problemes pedagògics de l'adolescent, quan no els menyspreuen com a cosa banal
i inferior.
Hom segueix el criteri que qui sap bé una cosa la sap ensenyar.
Criteri equivocat, car. si bé és evident que els coneixements profunds
són indispensables per a ensenyar bé, es també evident que ells
no fan tot el mestre ni molt menys l'educador, puix que aquest necessita també una ciència pròpia del seu ofici. Una prova de la mancança
d'aquestes condicions de pedagog en els professors especials de les escoles tècniques és el fet següent abundantíssim. A la majoria de les
classes tècniques sols reïxen els pocs alumnes que tenen unes bones
disposicions naturals, que porten una preparació bàsica passadora
i que per tant assimilen fàcilment les explicacions dels professors; en
canvi el gros nucli d'alumnes que hom troba a totes les escoles
d'aquest tipus, amb disposicions naturals curtes o escasses, que vénen
mal preparats, cansats del treball, que exigeixen del professor un
treball més acurat i un major esforç pedagògic, queda endarrerit,
i deixat poc menys que de banda, per ésser considerat com a malgastador dels esforços del professorat.
El problema de l'assistència a les classes nocturnes complementàries és molt complex; però ens atreviríem a afirmar que el fet apuntat suara hi juga un paper importantíssim; casos isolats de professors - mestres que no es troben amb el conflicte tan agreujat vénen
a comprovar-ho.
Tant de bo que la llei bavaresa tingui eficàcia i que el seu
ressò arribi a sentir-se a la nostra legislació.
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L a Setmana P e d a g ò g i c a Flamenca — L'escola d'ístiu
E l P. B a m o l a
A Bruxelles hom anuncia per als dies del 24 al 28 d'agost la «Setmana Pedagògica Flamenca». Dedicarà les seves lliçons a l'estudi del
paper de la Família, l'Església i l'Estat en l'Educació, desglossant-lo
entre altres en temes tan interessants com els següents:
«Els deures d'educació dels pares»
«L'Estat i sa missió en matèria d'ensenyament»
«La política escolar belga d'ençà de 1830».
La lectura d'aquest anunci ens ha fet recordar i enyorar L'Escola d'Estiu i la seva setmana pedagògica final que tantes belles promeses ens oferia i que ens donà ja força realitats. I no ens és possible deslligar d'aquest record el de la figura honorable del savi jesuïta
Joaquim Maria de Bamola que hi professà tan eficaçment i tan
mestrívolament, amb esperit altament cientific i cristià, i que ara
ha deixat el món dels vius, en plena activitat recercadora, deixant
un buit difícil d'omplir. Descansi en pau.

Una gran tasca a fer
Com a cosa extraordinària un xic deguda a les circumstàncies actuals un diari de Barcelona ha dedicat recentment algunes editorials
a diferents problemes escolars.
Ha estat per nosaltres una alegria veure com hom dedicava lloc
preferent a qüestió de tan alta importància si bé ens ha dolgut que
els temes escollits no responguessin a un pla preconcebut i metòdic
d'educació del poble i contribució a la tasca de formar la seva consciència pertocant als drets i als deures que tenen envers l'educació
dels seus fills.
Hom ha escollit precisament el tema utòpic de l'escola única
fent-se ressò de la tasca de M. de Monzie a França en seguiment de
l'obra de M. Albert. Hom hi confon l'escola única, l'escola de tots,
amb el dret indiscutible de donar als infants pobres el màxim d'educació que es pugui donar als infants rics. Hom hi planeja una
ciutat de Xauxa on invariablement tots els fills dels humils es veurien conreant professions liberals i científiques i els fills dels rics,
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després d'haver dignificat el oficis manuals, treballarien en un obrador. Hom no s'hi explica el perquè vint segles de cristianisme no han
esborrat aquesta injustícia social tan allunyada del sentiment evangèlic. Hom no s'atura a pensar cap de les qüestions cabdals anexes
a aquesta utopia ni a examinar els resultats dels intents portats a
cap en altres indrets^ hom en té prou de somniar, i d'insinuar els
resultats d'aquesta escola sense pensar en el resultat dels tals articles, sense pensar en la responsabilitat en què hom incorre quan deixa
de fer una obra bona que podria realitzar.
Tants problesnes «actuals» que comporta el problema de l'educació! Tants d'eficàfia immediata, que sense entrar per res en els
camps de la discòrdia podrien ésser tractats profundament! Tants
d'essencials i vius que cada dia que passa s'agreugen més, i dificulten
i endarrereixen l'obra educadora! Com caldria educar la consciència del
periodista en aquest sentit perquè ell al seu tom elevés la consciència ciutadana!
Es sabut abastament que falten una infinitat d'escoles; que les
poques que hi ha estan instaJ-lades d'una manera vergonyosa i indigna; que molts mestres hi fan una tasca gairebé nul-la i que els que
voldrien fer-la amb consciència no poden perquè les circumstàncies,
l'ambient, les conveniències, els en priven. Es sabut també que hi ha
una explotació amb llibres de text, i en material escolar que no reuneix cap condició de perfecció estilística, ni tipogràfica, ni artística.
Es sabut com les iniciatives privades i àdhuc les públiques (1) es
veuen entrebancats per múltiples noses. Es sabut en fi que tot això,
al cap d'avall, és en perjudici dels ciutadans, dels pares, del poble
tot, que es mira amb indiferència com s'ofeguen riu avall totes les
possibilitats de l'educació dels seus fills, de l'elevació moral, intel-lectua! i fisica dels infants.
Tenim les escoles que ens mereixem. Està en abandó la qüestió
escolar perquè nosaltres la tenim abandonada. E l dia que els pares
dels nois i noies de Barcelona (o d'allà on sigui) s'ho proposaran,
aquell dia les escoles seran tal com ells les desitjaran perquè no
hi haurà força abassegadora com la seva, ni interès capaç d'oposar-so
al seu interès. Es parla esclarissadament deL valor de l'escola, de
l'eficàcia de l'escola, s'arriba a dir que de l'escola depèn el demà dek
pob!es i en canvi no hi ha cap interès per aquesta escola i se l'abandona, tant per aquells qui n'han de beneficiar directament com pels
que dirigeixen les masses. Tal defensarà una idea política, tal portarà entre celles una cabòria filosòfica i per circumstàncies er. farà
(1) Per .-rmplc· cl» «flficl» escolars de l'Aluntamenti la reforma de les colònies escolars
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teatre l'escola, sense, però, sentir el corpus d'educació que ella representa.
En desentendre'ns de l'escola, ens desentenem de nosaltres mateixos, car l'escola és la delegada nostra per compür aquelles funcions
a les quals nosaltres no donem abast. L'escola no eximeix els p»res de
la tasca educativa ni instructiva, n'és únicament una complementària, o l'hauria de ser si la família complís conscientment la seva
tasca.
Vet aquí una gran obra a fer. Vet aquí un terreny al qual voldríem veure abocades de tant en tant les fulles diàries que formen
l'opinió i orienten les multituds. No en fem res que aquestes qüestions es tractin en les revistes professionals i que s'ho diguin els
uns mestres als altres, ni que cada any una vegada, un senyor de
bona voluntat en faci una conferència pública en una entitat de
barriada, cal una acció més directa, més persistent, més insinuant,
més perseverant i dirigida de dret al veritable interessat.
Nosaltres sabíem el projecte d'una revista que volia fer aquesta
tasca, penetrant dintre les llars i portant-los vulgues que no aquests
problemes i aquestes insinuacions. E l bell projecte no s'ha realitzat.
Nosaltres seguíem esperançats l'obra redemptora que s'havia emprés en aquest sentit la Comissió General d'Educació, avui desapareguda. Nosaltres ens 'miràvem darrerament amb racança els articles
que han motivat aquestes ratlles, pensant el bé que podrien fer, si
imposant-s'ho com una tasca d'una alta valor cívica i política (en el
més pur sentit de la paraula) es dediquessin periòdicament a propagar els grans principis de l'educació i fessin saber a les gents, el
que és l'Escola, el que li han de demanar, el que li han d'exigir, i eb
sacrificis que els ha de costar, a canvi del benefici enorme que després en treuran.
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LES ARTS PLÀSTIQUES
Apel·les Mestres
Mort Àngel Guimerà, les figures dApel-les Mestres i de Francesc Matheu apareixen com d'escriptors venerables als quals
no es perd cap ocasió d'homenatjar. No som nosaltres els que devem, sota el punt de mira literari, situar la valor d'Apel-les Mestres. Però sí que som nosaltres els que no podem deixar passar
l'avinentesa d'haver-se inaugurat amb una conferència d'aquest
autor una nova fase cultural dels Amics de la Instrucció,
per manifestar el nostre respecte i la nostra simpatia envers l'humorista insigne de La Granizada i dels Cuentos vivos, que gosem aparellar amb Caran d'Ache i apropar a Wilhelm Busch. Hi ha quelcom
de comú en el sentit de l'humor d'aqueste tres dibuixants, i la percepció del moviment que manifesten en les nombroses historietes que
ens han fet passar tan bones estones és en ells semblantment aguditzada.
Apel-tes Mestres ha translluït en molts dels seus dibuixos el seu
amor a la naturalesa, el seu amor a les petites coses d'aquest món,
a les bestietes de Nostre Senyor, a les herbes del camp, a les floretes que ell conrea amb tota li'efusió del seu. cor d'artista. Es el
coneixedor de la vida i la literatura castellanes quan il·lustra Rinconete y Cortadülo o E l Lazarillo de Tormes, bevent en les fonts estilistes del que va ésser son amic venerat Daniel Urrabieta Vierge, més
súbtil, més sensible que no pas ell, però igualment documentat i
agut.
Perquè la documentació artística d'Apel-les Mestres és en alt
grau extensa i profunditzada, i d'aquesta documentació en treu profit
àdhuc pel tractar de determinats dibuixos com és ara els del contet
Grandes Problemas (formant part de La Granizada) on, responent al
tema japonès, empra també, adaptant-les graciosament al seu propi
traç, la taca i la línia sintètica dels mestres japonesos.
Quan ara, en la seva gloriosa senectud, el dibuixant Apel-les
Mestres ja no pot oferir-nos ni ilrlustracions que palesin la seva erudició i la seva comprensió de les obres literàries; ni frisos, colofons
o inicials estilitzades; ni historietes d'una aguda psicologia o d'una còmica vivacitat; els ulls seus que no són aptes per dirigir el llapis
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àgil, prou ho són per somriure afablement a compàs de l'encaix de
la seva mà esprimatxada, o bé per somniar la seva infantesa llunyana i les auques de redolins.
Les auques de redolins, com els goigs, com els rcananço^, com els
dibuixos de les capçaleres de diaris de la segona meitat del segle XIX
—aquestes enginyoses capçaleres que ara va reproduint E l Borinot
de la forçada segona època—, són manifestacions d'art popular que
reflexen els costums barcelonins de la millor manera. ApeUes Mestres en la seva conferència aquí al-ludida (reprise de la que va donar
temps enrera a l'Acadèmia de Bones Lletres), ha fet una abreujada
recordança de la classificació de les auques i ha donat alguna idea dels
que en foren dibuixants i gravadors; escassament dels versaires que els
redolins compongueren. Els fervoroses germans Tersol podrien afegir
alguna dada sobre autors i sobre obres, i junt amb altres col·leccionistes podrien aportar 'material per a fer una petita història de les
auques a Espanya, basada en una classificació per èpoques i estils, i no
en una classificació per cases editores ni molt menys per temes. De resultes d'això potser podríem posar en clar si hi va haver dos Noguera, (cosa que semblen indicar-nos els dos traçats cronològicament
distants en auques que duen aquesta firma), quantes són les auques autèntiques de Puiggarí, quins són els versos de Robreno, si
efectivament són obra d'Ortego moltes de les aleluyas de la casa Hernando de Madrid, si Tomàs Padró no en féu d'altres sinó l'Auca dels
Inglesos i E l sombrero de copa, i fins a qujn punt és exacte que el
Noguera hipotèticament més modern, només va ésser un gravador i
no un dibuixant al mateix temps. Mentre això darrer s'aclareixi, nosaltres, que sentim molta simpatia per aquest Noguera — sigui al
menys com a desgreuge de la morma formidable que li varen donar
a la Plaça Reial (segons Apel·les Mestres conta en el seu llibre Records i Fantasies) — seguirem considerant-lo com l'artista que ha
sabut perpetuar, amb ses imatges, les encintades capotes auriolant
els ovals pamets de les nostres àvies i el copaltes i els pantalons
escaquejats que lluïen els currutacos del seu temps al jardí del General.
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EI Museu d ' A r i modern de Barcelona

E l Museu d'Art Modern obert suara a Barcelona és resultat d'una
sèrie d'esforços per adquirir obres disperses que puguin donar la més
justa idea de l'evolució de la pintura i la escultura catalanes del
temps de Flaugier ençà. (Per ell comença la sèrie i a ell envolten elff
seus deixebles Mayol i Pau Rigalt, aquest amb un paisatje amb figures i Mayol amb les seves curioses i exagerades figures de la mundanitat del temps napoleònic. E!; gran colorista Vicents López i el seu
deixeble—més apagat—Vicents Rodes, es veuen representats a la sala
inicial de la pintura catalana vuitcentista, on s'han juntat als pintors
nostres d'altres que els varen influir. Certs artistes menors no han
estat tampoc oblidats, com és ara Josep Arrau Barba, retratista un
xic pobre d'esperit, però que no deixa de guardar un cert encís romàntic. L a sèrie de paisatgistes antecedents a Martí i Alsina, fa
també de bon mirar i la saleta on s'han acollit les obres d'aquest
home sense fre, és la barreja més estranya de les millors qualitats
pictòriques amb les despreocupacions maneristes més blasmables. Simultàniament es desenrotlla la influència owerbequiana, essent-ne
una important víctima Pelegrí Clavé, que va viure molt de temps a
Mèxic. De la seva obra religiosa per a una església mexicana—on es
va calar foc—, n'hi ha al nou Museu uns detallats estudis. Al costat
de l'obra owerbequiana de Qavé salta el nu magnífic donat recentment pel senyor Sala, atribuït al mateix artista maldament sigui
força divers de ies altres coses seves, en quant a vida i en quant a
factura. L a fase terminal de la influència «natzarena» a Catalunya
és l'art de Benet Mercader que en el Museu nou ha pogut omplir
tota una sala. Benet Mercader és únic en la pintura catalana, és separat de tot ell sentit de claredat mediterrània, però mai del sentit
de seny. La seva pintura austera, més a vegades untosa—en els petits
estudis sobretot—es mou dintre una gamma cenobial] que unes notes
en ocre o en morat acaben d'afinar dintre la contenció, que un xiscle
de vermell, devegades exalta. Dins la sala de Benet Mercader un melangiós respecte per l'incrèdul, que tota sa vida no féu més que comentar el color més fortament evocatiu de la humilitat catòlica a nosaltres ens domina: dins la sala del patriarca Vayreda ens sentim airejats pels camps d'Olot. Joaquim Vayreda és la nostra joia perquè a ell
no li passa com a Fortuny que tot el guspirejant color marroquí el
dissipà, que de la fastuositat romana en va veure molt l'aspecte su-
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perficial tan apropòsit per fer lluir ràpidament les seves formidables
qualitats. Joaquim Vayreda, en canvi, és el pintor i el cantor dels
matisos fins de la nostra atmosfera, de la placidesa camperola i del tintilleig dels fullatges. La seva obra, segurament'serà cada dia més ben
gustada per les noves generacions de la pintura catalana, quan després de l'aprenentatge de la concisió i de la precisió s'adonin que
mai no es deuen encabir els nostres paisatges dins la campana neumàtica.
De l'art del retratista Caba guarda el nostre Museu nombrosos
caps d'estudi que tenen força més valor que la seva gran pintura,
lluïda certament però massa encaramelada. De Simó Gómez, les dues
petites composicions aïnb figures que hi ha al Museu, es conten entre
les obres més sentides de la seva producció.
Segueix una sala de baralles, en la qual totes les anteriors personalitats tenen els respectius deixebles, i en ella una de les obres
més boniques és ]/apunt de teatre ambulant del dibuixant Pellicer.
Arcadi Mas i Fontdevila cs el que posa a to, en la sala següent, tanta
bellugadissa, perquè el Mas i Fontdevila de la permanència a Roma
i de la influència immediata de la pintura romana, és un dels mestres
catalans que„ per sa precisió, sa entonació i sa vivesa, ha dignificat
més nostra pintura. Ens trobem ja de seguit amb un gran paisatge
flonjo de Galiwey, amb algunes notes ben notables dels camps catalans
per Joan Dimona, amb un contrallum parisenc de Rusinol, on l'estudi
no ha pogut perjudicar la fresca evocació. Casas hi té la Processó de
Santa Maria i el «Plein-air» montmartrés, obres notables certament,
però no les més notables seves.
Ocupa Joaquim Mir tot un pany de paret de l'altra sala i allí
gaudim de la llum, de r«orgia del color», de l'espetec de les solellades,
de Ips figures que es perden dins el càntic del paisatje; per trobar-nos
a la sala següent dins la tenebra acolorida de Nonell, aquest saborós
evocador de les coses pictòricament torbadores.
L'Arlequí de Picasso treu, en aquesta sala, tota la seva cerebral
malinconia que rasgueja de sang una cortina.
Aguanten ses ombres atacades—aprop les gitanes de Nonell—les
roses de Carles, com el llampegueig frisós de teatre i de café-concert
voldria entrar—sense poder aconseguir-ho—dins les teles pastoses de
Ricard Urgell.
Quasi cap de les signatures més notables de la pintura catalana
del segle XX deixa d'estar representada en les darreres sales catalanes del Museu d'Art Modern de Barcelona, com quasi cap de les
signatures més notables de la pintura catalana del) segle XIX deixa de
tenir alguna mostra en les sales primeres.
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Un nom, però, se'm presenta a ia memòria obstinadament i em
uol no veure-l'hi—fos en la secció catalana, fos en la secció espanyola, tant ens faria—; aquest nom és Dario de Regoyos, que va
viure molt de temps a Barcelona i que nosaltres creiem un dels millors pintors de tot el món a les darreries del segle XIX i el començament de l'actual segle. D'ésser possible l'adquisició d'obres de Regoyos, per què els Amics del Museu, dels quals ara s'ha parlat, no
podrien començar llur tasca nova amb ^adquisició d'unes çuantes
obres de Regoyos per al Museu ciutadà?
Després de les obres de Sunyer, el gran pintor dels camps sitgetans i de les noies sitgetanes, vénen les obres de pintors andalusos,
bascongats, valencians i castellans que, en general, no ens fan ni fred
ni calor. Per això, insistim en l'adquisició d'uns quants «Regoyos»,
que donarien concepte de la sensibilitat pictòrica arrapada a l'etnicisme d'un de tants pobles peninsulars que encara avui dia es pot concentrar en un artista, com no la poden donar les visions falses de Zuluaga, de Romero de Torres, de Chicharro, de Anselmo-Miguel Nieto.
La representació pictòrica estrangera en el nostre Musea fa plorar de veure, i el pobre «Sisley»—que no és pas de primer ordre queda asfixiat entremig de tanta pasta pictòrica que no diu res ni al
cor ni a la intel·ligència.
Si aquests bons senyors de la Junta de Museus, en lloc de gastar-se els diners comprant pintura belga, haguessin fet guardiola per
a comprar un bon Renoi r, posem per cas, mereixerien tots els nostres
majors elogis.
Anàlogament que la història de la pintura catalana, poden seguirse en el nostre Museu d'Art Modern les evolucions dels nostres escultors, encara que el tamany de certes obres hagi forçat a desplaçaries de la sèrie.
L'ordenació d'aquest Museu, és obra principalment del seu director inteLligentíssim, que es diu Joaquim Folch i Torres, honorable
per ella i per moltes altres coses, entre les quals no es pot mai oblidar la forma en què ha fet instal·lar, al Museu d'Art Antic i migeval. les pintures procedents de les esglésies pirinenques, que E n
Folch, amb les seves traces i manyes, no va parar fins que tes va
tenir a Barcelona per admiració de tots nosaltres i de tots els forasters que vinguin.
J.-F. R.
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MOVIMENT INTERNACIONAL
L a r e l i g i ó feixista
A lepoca del racionalisme més cru, que semblava tot puixant i
dominador, mantes veus sorgiren dient que calia arribar fins a la
supressió de certs mots d'aleshores ençà morts completament i buits
de sentit i d'expressió; la cosa millor fóra d'esborrar-los i tot dels
diccionaris. Aquests mots eren els qui corresponien a conceptes religiosos, primer que tots, la mateixa paraula «religió».
En efecte: als dies de la revolució francesa veiem com s'estableix
la «religió» de la intel·ligència, el «culte» de Sa raó,.la «divinització»
de la ciència, r«adoració» de la naturalesa i de formes i productes de
la naturalesa. I no pas solament en paraules, no solament en forma de
recurs literari o de trucs oratoris, sinó en ritus, actes, cerimònies i
àdhuc temples.
D'ençà de la mateixa aparició del gran fet històric que és el
socialisme els seus més fervorosos adeptes no han cessat d'invocar la
unió dels companys en una mateixa «religió» del treball. E l laïcisme
ha pretès introduir la «religió» de la cultura, del civisme, de la tolerància; el bolxevisme ha entronitzat la «religió» del proletariat i de
la màquina, i el feixisme es proclama ell mateix com una «religiü>\
Aquesta proclamació feixista és recent, i no es tracta pas que
l'hagi feta un casino de barriada o un cap exaltat d'alguna encontrada, sinó que l'expressió és feta en solemne document dels intel·lectuals feixistes.
Sota aquesta espècie, reproduïm del subsegüent manifest dels intel·lectuals italians no feixistes, aquests paràgrafs:
«Però la mesouinesa de doctrina i el tracte barroer de la història, són de poc compte en aquest escrit, comparat a l'abús que s'hi
fa de la paraula «religió»; ara resulta, segons els inteWectuals feixistes, que nosaltres serem regalats a Itàlia amb una guerra de
religió, amb les gestes d'un novell evangeli i d'un novell aposto'at
contra una vella superstició, que repugna a la mort, que M cau sobre, i a la qual haurà de doblegar-se;—i en donen com a prova i'odi
i la rancúnia que s'abranden, ara com no mai, entre italians i italians. Anomenar contrast de religió l'odi i la rancúnia que s'encenen
contra un partit que nega als components dels altres partits el ca-
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ràcter d'italians i els fa injúria estigmatitzant-los d'estrangeria...
ennoblir amb el nom de religió la suspicàcia i animositat espargides
arreu, ço que ha llevat fins i tot als joves de les Universitats l'antiga i confiada germanor en els comuns i jovenívols idea!^, i fa situar els uns contra dels altres amb esguards hostils, és cosa que té
tot l'aire, verament, d'una facècia molt lúgubre.
En què consisteix el novell evangeli, la novella religió, la novella fe, hom no ho acaba de veure clar al verbós manifest; i . d'altra
banda, el fet pràctic, amb la seva muda ebqüència, demostra a l'observador sense prejudicis una incoherent i extravagant barreja d'apel-lacions a l'autoritat i de demagògia, de reverència a les lleis i de
violació de la llei, de conceptes ultramoderns i de tòpics vells, d "actituds absolutistes i de tendències bolxevistes, d'incredulitat i de festeig amb l'Església catòlica, d'avorriment de la cultura i d'esforços estèrils vers una cultura òrfena de les seves premises, de doliquescències místiques i de cinisme. I si àdhuc algunes plausibles mesures han estat actuades o aviades pel Govern present, no hi ha en
elles res que pugui vanar-se d'un encuny original, que doni indicis de
novell sistema polític, nat del feixisme.
Per aquesta caòtica i incoordinable «religió», nosaltres no estem, doncs, per abandonar la nostra vella fe: la fe que dos segles
i mig ha estat l'ànima de la Itàlia que ressorgia, de la Itàlia moderna,,
aquella fe que és amor a la veritat, aspiració a la justícia, generós
sentit humà i civil, zel per l'educació intel-Iectual i moral, sol-ücitud
per la llibertat, força i garantia de tot avenç. Girem els ulls a les
imatges dels homes del Eessorgiment, d'aquells que per Itàlia treballaren, patiren, moriren, i ens sembla de veure'ls ofesos i torbats
davant les paraules que pronuncien i els actes que realitzen els nostres italians adversaris; els veiem greus i comminatoris vers nosaltres, per tal que mantinguem ferma la bandera llur. La nostra fe
no és una excogitació artificiosa i abstracta, o una obsessió produïda
per fades o mal compreses teories, sinó que és la possessió d'una tradició, esdevinguda disposició del sentiment, conformació mental i
moral.
Repeteixen els intel·lectuals feixistes en llur manifest, el tòpic
que el Ressorgiment d'Itàlia fou obra d'una minoria; però no es donen compte que precisament en això rau la feblesa de la nostra constitució política i social; i encara sembla que es complaguin de la indiferència, almenys aparent, d'avui en gran part dels ciutadans d'Itàlia davant els contrastos entre el feixisme i els seus oposats. En això
no es complagueren mai els liberals, i s'aplicaren tant com pogueren
a atraure cada vegada més nombre d'italians a la vida pública; i
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aquí fou l'origen principal fins i tot d'alguns de llurs actes més controvertits, com és ara l'establiment del sufragi universal. E l mateix
favor amb què va ésser acollit per molts liberals, de primer a-.tuvi,
el moviment feixista, era per l'esperança que, mercès a ell, novelles
i verges forces havien d'entrar a la vida política, forces d'avençada
i (per què no?) també forces conservadores. Però mai no fou en
llur pensament de mantenir en la inèrcia i en la indiferència el gros
de la Nació, satisfent-se algunes necessitats materials, perquè sabien
que d'aquesta manera haurien traït les raons del Ressorgiment italià i tornat a fer ús de les males arts dels governs absolutistes i
quietistes.
Encara avui, ni aquella dita indiferència i inèrcia, ni els impediments que s'interposen a la llibertat, ens emmenen a desesperarnos o a resignar-nos. Allò que importa és que se sàpiga ço que es
vol, i que es vulgui cosa d'intrínseca bondat. L a present lluita política a Itàlia, per raó de contrast, farà reviure i farà entendre
d'una manera més pregona i més concreta al nostre poble la vàlua
dels ordinaments i delí mètodes liberalb, i els ho farà aimar amb
un afecte més conscient. I tal vegada un dia, mirant serenament al
passat, es jutjarà que la prova que ara sostenim, aspra i dolorosa per
nosaltres, era un estadi que Itàlia havia de recórrer per envigorir
la seva vida nacional, per completar la seva educació política, per
sentir d'una faisó més severa els seus deures de poble civili

L a guerra venidora

En un interessant llibret publicat a Londres (Col·lecció To-day
and To-morrow, Casa Kegan Patd & CoJ,, el capità Liddell Hart se
les heu amb la doctrina, reputada fins ara com a clàssica, que el suprem objecte de la guerra sigui «ia destrucció de les cabdals forces
enemigues en el camp». Aquest fou sempre el propòsit de Napoleó.
Clausewitz analitzà, codificà i ponderà la pràctica napoleònica. Foch
fou un deixeble de Ciausewita, i no era pas ell sol i tots ek Estats
majors d'Europa provenien de la mateixa escola.
Però aquest acte de destrucció, és verament un fi? Per poc que
hom hi raoni, més aviat cal considerar-lo com a un mitjà. L a fi immediata es atuïr la voluntat pugnativa d'una nació, i, la mediata i ca-
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pital, és 1,'assoliment d'una pau pròspera. E l capità Lkidell Hart dubta molt que el procediment napoleònic sigui el millor per a assolir
aquests fins. Escipió, diu, fou savi deixant que el gros exèrcit d'Aníbel restés en el camp italià, mentre ell colpia directament els nervis
dels ciutadans cartaginesos eixint amb un exèrcit a atmenaçar Cartago. Napoleó hagué d'abdicar i anar-se'n a l'illa d'Elba perquè ek
Aliats, deixant de banda la doctrina que abans que tot cal destruir
les grosses peces de 1/enemic, es precipitaren damunt de París i paralitzaren la voluntat francesa de victòria, mentre Napoleó palesava
la invincibilitat de la seva host allà baix a la Lorena. Això prova
que la veritable guerra moderna ha de consistir a garfir la voluntat
de victòria de l'enemic i tòrcer-li el coll.
Més que més perquè en una guerra moderna com la que es descabdellà entre 1914 i 1918, la destrucció del gruix de les forces enemigues us mena a fer malbé la pau que en resulta. Perquè ia pau
sigui una bona pau cal que la població adversària romangui en vida,
de manera que pugui comprar força productes dels vostres. Quan un
exèrcit esdevé tan «nacional», que es va a la conscripció en massa,
la real i decissiva destrucció que consegueix causa un grau de despoblació i de misèria que a tothom colpeix durament, acabada la guerra.
Així, doncs, la guerra sàvia contra Anglaterra hauria de bombardejar Londres de manera que WhitehaU, Westminster, Fleet
Street, les grans estaciona, els punts del Tàmesi, el pa'au de Correus,
els quarters de Londres i les barriades de !a gent rica sofrissin prou
ruïna per a convèncer a ies classes dirigents que el joc era dat i
beneït. Anglaterra, diu Hart, podria conservar grans reserves intactes, la flor i la força cabdal del seus exèrcits, però el que importa
en la guerra no és pas que sigueu batut, sinó que us cregueu d'ésserne. La mort de tot un Gabinet seria més eficaç que la mort d'un
nombre enorme de persones uniformades.
Bo és de sentir aquest i d'aítres parers, opina el Manchester
Guardian, per a fer-se càrrec de tot, però el| que és inatacable és que
la millor manera de tractar la guerra venidora, és evitar-la.
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França al Marroc
En un notable article que extractarem, el Journal de Getiève s'o
cupa de l'acció francesa al Marroc, que sense cap dubte serà brillantment coronada per l'èxit, com reconeixen els crítics militars alemanys,
a desgrat de tots els averanys hespèrics joiosament pessimistes i de
les dificultats polítiques interiors a les quaJs s'ha trobat acarat Painlevé.
La qüestió del Marroc abassegarà probablement tota la vida del
Gabinet per algunes setmanes. L a lluita que hom descabdella al voltant de Fez té per a la França un caràcter vital, ja que tot l'esdevenidor de l'Àfrica del Nord és en joc, és a dir una obra que començà
cent anys ha a Algèria, que fou devolupada a partir de 1881 a la
Tunísia i que ha estat coronada al Marroc de 1907 ençà. Per a guanyar la partida plantejada cal que hom hi consagri una energia indomptable t qm hom no posi la seva confiança en astudetes. No és
pas, altrament, una empresa que faci tremolar. Quan en 1857 l'Anglaterra hagué de combatre la gran revolta dels Sikhs, la seva tasca
fou, tanmateix, més difícil. I la mateixa França vencé en altre temps
a Algèria en haver-se-!es amb Abd-el-Kader, un adversari almeny-. tan
temible com és ara Abd-el-Krim. Un cop va haver estat definitivament vençut Abd-el-Kader, esdevingué el seu fidel amic. Aquest exemple és típic. No és pas cedint davant d'Abd-el-Krim o afalagant-lo com
s'obtindrà una pau duradora.
Per raons en el detall de les quals no és necessari d'entrar, la Residència General de Rabat no sembla pas haver estat ben bé a l'altura de la situació. Això no minva mica els immensos serveis que hom
deu al mariscal Lyautey. Però bé cal fer constar les coses tal com
són. Es palès que les tribus 'més fidels acaben cedint quan hom ja no
les protegeix a bastament, i les amenacen amb terribles represàlies
els agressors berebers. Bé, doncs; diverses d'elles han estat més o
menys abandonades, o, si més no, jaquides a si mateixes precisament en els períodes de crisi. Això explica les defeccions que han
estat el fenomen més greu durant aquests darrers temps. Hi ha hagut una sorprenent defallença del 'meravellós servei d'informacions
que era abans la força del protectorat. L'esforç a desplegar per a
reconquerir el terreny perdut serà considerable.
Hom el desplegarà certament. Painlevé, que és un excel.lent patriota, i sap les conseqüències incalculables que comportaria la feblesa,
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està ben resolt a no negligir res per a sobrepassar victoriosament
aqueixa crisi. Això, però, implica una política que no sigui de mitges
mesures, no solament a l'Africa, sinó a la mateixa França.
D'aquí uns quants dies, lliure dels darrers paranys, Painlevé, un
cop el Parlament on tot ha estat examinat i debatut, gaudirà les
seves vacances, tindrà llibertat de moviments. Podrà aleshores, d'ara
a la tardor, dirigir amb més llibertat els afers del Marroc. EU judici
que hom farà d'ell, dependrà en bella part del coratge, de l'energia
i de la intel-digència que demostrarà o deixarà de demostrar per a dar
una soíució a la crisi del Marroc. Tots ela europeus tenen el mateix
interès a veure allunyar-se de la rica i pròspera Àfrica dd Nord, habitada per homes de tants de països diversos, l'amenaça d'un retorn
de la barbàrie.

Els «Partits Catòlics». L a crisi ministerial a Holanda

En països com els llatins, on els partits catòlics per causes diverses, les unes històriques (el veto pontifici a Itàlia, les qüestions
legitimistes a França i Espanya, etc), tes altres derivades de la
psicologia nacional, han estat per molt temps mancats de la fluïdesa que podia convertir llur posicionisme polític en una actuació responsable, convé sempre de seguir les evolucions de països políticament
més evolucionats, i veure-hi les diverses fortunes dels partits que s'honoren amb el nom de catòlics. L'ensenyança de caràcter general és la
següent: 1." L a denominació, inconvenient i inadequada en si mateixa,
de partit catòlic, és només aconsellable en els països on HO aolainent
existeixen diverses confessionalitats (ningú no ha pensat de fundar
un partit catòlic als Estats Units), sinó que a més la confessió catòlica és perseguida, preterida o en difícil equilibri. 2.B Quan un partit catòlic del/ tipus susdit es troba en funcionament pròpiament polític (Alemanya, Holanda, Bèlgica» etc.), aquell partit no pot governar (per la seva mateixa natura) sense alguna mena de solidaritat sobre punts concrets amb elements que li són, ideològicament,
poc afins. 3." Tot partit catòlic conté, per la mateixa inadequació del
seu cognwn,, un germen de dualitat, una tendència dretística i una
d'esquerrana. 4." Els partits catòlics verament actuants, tenen un
contingut principalment realista i oportunista (reacció contra els
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doctrinerismes revokicionaris i, sobretot, exigència del règim de solidaritat o coalició que el partit catòlic necessita per a actuar).
Aquestes consideracions, sempre útils, són aquí precisadas encap
çalant una nota sobre la crisi ministerial holandesa, de la qual ens
parla en un editorial Le Temps.
L'antiga segona Cambra dels Estats Generals, composta d'un
centenar de diputats, estatjava 1G anti-revolucionaris (extrema dreta
dels elements protestants), 11 cristians històrics, 32 catòlica. 10 lliberals, 5 radicals, 20 socialistes, alguns independents i 2 comunistes.
E3 partit catòlic i els dos partits protestants, els anti-revolucionaris
i els cristians històrics, constituïen la majoria governamental damunt
la qual recolzava el gabinet Ruys de Beerenbrouck, mentre que el
centre esquerra era constituït pels dos grups lliberals i l'extrema esquerra pels socials-demòcrates. Els comunistes feien ben poc paper.
Amb una majoria numèricament bastant feble, el gabinet dretístic
pogué mantenir-se en circumstàncies de vegades difícils, i no semblava pas que el sistema e'jectoral (sufragi universal, amb escrutini de
llista i representació proporcional) hagués de permetre un capgirament profund de la situació parlamentària. E l moviment cap a l'esquerra de les darreres eleccions fou, però, innegable, encara que no
pas on proporcions sensacionals.
La política exterior, en tot cas, poques alteracions ha de sofrir:
tothom servirà com millor podrà l'ideal holandès, neutralista i de
cordialitat amb tothom. Però les passions son força més vives quan
es tracta de qüestions interiors. L a necessitat de defensar el principi religiós hi ha agermanat en una coalició catòlics i protestants,
sobre una base de defensa social, E l partit catòlic fou el principal
beneficiat en aquella aliança. Hom coneix la capacitat, la seriositat i
la força del catolicisme holandès, el qual merescudament conservà
una posició preponderant, des de 1922, que no hauria pas gosat esperar anys endarrera (els catòlics constitueixen un terç de la població holandesa). Però el partit catòlic holandès (com el belga, com
l'alemany), uneix a elements discordants—conservadors i demòcrates
cristians—. Només els consells del Vaticà han pogut atenuar les lluites que menaven clarament a l'escisió.
La coalició de dretes sembla, però. que serà 'mantinguda per ara.
El senyor Coiyn, leader dels protestants ortodoxos anti-revolucionaris,
ha estat designat per a presidir el Gabinet, per bé que no sembli una
personalitat prou simpàtica, dins i tot del seu peculiar matís. E l socialisme, d'una banda i la social-democràcia de l'altra, no són encara
prou potents per a realitzar a's Països Baixos la coalició democràtica
organitzada a Bèlgica per Poullet i Vandervelde, tan contra la dreta
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conservadora com contra l'esquerra UiberaL Es ocasió do repetir la
dita de Don Sturzo, el clergue director del partit popolare italià,
això és, que és prou sensible que efe partits socialistes, empesos al
centre pel comunisme, no bandegin el seu prejudici anti-r^Iigiós. Car
les coalicions de dretes, com a recurs durador, no semblen pas destinades a consolidar-se, a Holanda ni enlloc.

França i el problema de la Síria

E l Liban, ha escrit recentment un corresponsal suís, està en plena
ebullició. Certes reformes, inspirades per l'Alt Comissariat francès,
que del gener ençà presideix el general Serrail no li plauen mica.
Les reformes que volia apücar l'Alt Comissari no es proposaven
d'atemptar gens contra la religió ni de topar amb els sentiments !
els drets de les minories ètniques, val a dir-ho. Però tanmateix tendien a treure poc a poc la direcció general del Liban de les mans
d'una mena de semi-feudaMtat religiosa molt potent, per a posar-!a
en les de representants directament elegits pel poble. Es a dir, que
l'autoritat mandatària francesa,, dreçant-se contra un sistema que li
semblava «retrògrad», cercava d'aplicar els principis democràtics, que
una llarga experiència comprova que a l'Orient prenen caients absolutament desconcertants, i tan diversos de llur condició nadiua com
el corbat alfang de l'espasa rectilínia.
Aquesta política, arriscada en un país on aquella influència religiosa representava no menys que els honorables pilars de la vella
influència francesa a la Síria, finalment cristal·litzada en un mandat, ha alçat contra ella la majoria de l'opinió pública del Liban.
Aquella potència eclesiàstica (els dignataris de l'Església maronita,
ajudats per les missions catòliques franceses), ha organitzat tradicionalment la victoriosa resistència contra l'Islam; i com que a 1B Síria
els islamites hi són en majoria, els cristians s'adensen ercara instintivament a l'entorn dels caps religiosos, que continuen així de servar
el paper de caps polítics.
Lliberalment i prudentment, les autoritats militars franceses retiraren aleshores la llei electoral que havien concebut enfora deia
agrupaments confessionals, i s'acontentaren de mantenir la reforma
administrativa que fundava en Liban certes minories cristianes
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en sos districtes de majoria mussulmana. Durant tota la tramitació
de l'afer, el general Serrail no ha deixat de testimoniar la més gran
deferència al venerable Patriarca Hoyek, una de les més altes figureí
del catolicisme oriental.
Però ara són els mussulmans els quo protesten. Ells veien en les
projectades i abandonades mesures el mitjà d'un assimiüsme perfecte.
Volien un anti-clericaldsme anti-cristià i no pas anti-islamita, perquè
ells, tanmateix, no abandonen llur fanatisme. Cercaven que desparegués la divisió creada per França en aquelles terres sota el modei
dels cantons suïssos, tan útil i fecunda. Creien de poder esvair totalment la força, el prestigi, la simpatia irradiant dels catòlics.
I els catòlics, que hom sorprengué i alarmà, potser, al capdavall,
no estan encara refets de llur passada temença. Les indicacions semblen clares: hom no pot aplicar sense perturbació profunda mesures
modernes a un país que roman en condicions medievals.

El Nordamèrica i la Pau

D'ençà que els nordamericans tiraren per la borda el President
Wilson i "declararen que la Lliga de les Nacions no feia per a ells—
diu el més important weeHy anglès—una preocupació agitava tots els
amics de la pau. Com el més poderós Estat del món modern seria
mobilitzat contra futures guerres? Ningú no pot negar que els nordamericans desitgen vivament d'ajudar Europa i de protegir-se ells mateixos en aquesta matèria vital. Llur insondable profunditat d'idealisme i llur admirable energia són penyora que es lliuraran ferventment
al compliment de qualsevol projecte que es sentin amb cor de íavorir. I llur força econòmica és tan gran que cap poder europeu no pot
permetre's fàcilment de menar-los la contrària. Però—i aquesta ha
estat la més amarga paradoxa dels anys de la post-guerra—, la més
forta de les nacions pacífiques ha refusat un concurs en l'aviament i
millora del mecanisme que hom tenia més a l'abast per a l'assegul ament de la pau.
Les circumstàncies, és clar, han impedit que Amèrica romangués
sola i verna. Sense l'ajut d'alguns de sos ciutadans, la Lliga no hauria
pas pogut acomplir moltes de coses que per al seu crèdit ha realitzat.
La Conferència de Londres de 1924, que salvà les reparacions del
reialme dels pesombrcs per on havien anat esgarriant-se, i les plan
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tejà d'una manera més pràctica, hauria pogut fallir si no hagués
estat per la influència americana. Ara, la nova magna barrera que
tanca la via de la reconstrucció—és a dir, la por de la guerra—ha
d'ésser ultrapassada. E l Protocol de Ginebra ha estat bandejat, com
una escala massa perillosa per a qui hagués d'enfilar-s'hi, i un dels
graons febles era evidentment la posició d'Amèrica. No essent ella inclosa en un projecte anti-bel-locós, la Gran Bretanya no s'abellia a comprometre's ella. Ara, una altra escala, el Pacte, és a l'obrador, peró
som encara a la banda perillosa de la barrera i no és pas segur que
n'arribem aviat al cim. En tot cas, el Pacte és només un mitjà local, i
no pas cosmopolita, d'evitar la guerra. Dintre eOs seus límits pot ésser
sumamentx útil però no basta pas, ben segur, per a conseguir el
desarmament universal. Aquest fi no pot ésser assolit sinó quan el
Nordamèrica s'ajunti a Europa per adoptar algun projecte que salvaguardi la pau.
Sortosament hom ha arribat a una mena de «tractat de pau»
entre els pacifistes de Nordamèrica. Fins ara aquests eren agrament
dividits en Lliguistes i Antilliguistes. A l'una banda eren els que
cercaven d'atansar Washington a Ginebra, empresa inútil donada
l'actual situació dels partits polítics. A l'altra banda eren els protagonistes d'un mètode per a l'abolició de la guerra, completament
acadèmic inadaptable a tot mecanisme, que capitanejava el Senador
Borah, President de la Comissió Senatorial dels Afers Exteriors.
Ara aquests dos camps enemics han convingut un pla comú, el tret
més important del qual és que Amèrica s'adheriria immediatament
(amb certes reserves) al Tribunal Permanent de Justícia Internacional establert pel tractat de Versailles. Als dos anys de l'adhesió
americana, hom proposa, fóra convocada una conferència internacional
per a l'evitació de la guerra i substitució d'ella per un codi administrat pel Tribunal Internacional. La darrera part d'aquest pla admet
el major nombre de les idees propulsades pels Antilliguistes; la primera accepta almenys un departament de la Lliga. Europa saludarà
amb joia aquesta coordinació d'esforços que escurcen una mica la
distància tremenda que separa els dos Continents.
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E l conflicte RomA-Txec

Amb motiu de les festes de Praga en honor de Joan Huss, el famós heretge txec, un dels més importants precursors delí protestantisme, ha esclatat un conflicte entre Txeco-Eslovàquia, que fou oficialment representada pels seus ministres en aquella celebració, i el Vaticà. E l Nunci Apostòlic ha deixat Praga, i el ministre txeco-eslovac
senyor Vaclar Pallier, presentant-se al Vaticà, manifestà que el secratari de la legació romandria com a encarregat d'afers prop la Santa Seu. Això significa que les relacions diplomàtiques entre la Santa
Seu i la Txeco-Eslovàquia no estan precisament interrompudes. Ambdós caps diplomàtics restaran absents de llurs residències durant el
descabdellament de!s fets que podran menar a la ruptura o a una
nova concordança.
«Hom creu — diu el l'opolo, sempre informat en bones fonts —
que no s'anirà pas a la ruptura,, però que romandrà per un tempímés o menys dilatat, una certa tensió de relacions, perquè ia situació interna de la Txeco-Eslovàquia no té pas res de senzilla ni de
tranquil·la, sobretot sota el punt de mira religiós; i per son propi
interès la jove República haurà de cercar la manera de pacificar els
esperits, perquè no cal oblidar que la majoria de la població, : especialment gairebé tots e!s eslovacs, són profundament i fèrvidament
catòlics.
«La qüestió té tanmateix aspectes molts complexos que es lamifiquen per tota la complicada qüestió religiosa txeco-eslovaca i la fonamental per a la nova República de les relacions entre l'Església i
l'Estat. La Txeco-Eslovàquia compta amb nombroses minories d'altres
nacionalitats, i els elements txecs i eslovacs estan en plena disparitat en el terreny religiós. L a reivindicació religiosa podria servir
com a ciment per a un bloc terrible per a totes les minories».
Un altre diari romà. en una correspondència de Praga, recorda
la fundació de l'església «nacional» txeco-eslovaca, fruit, en el camp
religiós, del corrent nacionalista, vivacíssim en la jove república,
i en l'antic règim contrariat per l'Austria que erradament volgué
servir-se amb finalitats unificadores del prestigi de la jerarquia catòlica. L'estatut de la dita església particularista fou solemnement
reconegut per l'Estat i per això l'església «nacional» és favorable a
la completa ruptura de les relacions amb el Vaticà, ja que ella li pot
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oferir l'ocasió favorable per a recaptar la pròpia equiparació a l'Església de Roma, en base al tractat de Saint Germain.
Per a tenir una idea de la inconciliabilitat dels postulats d'aquesta
església nacional amb l'esperit i les lliçons de Roma, no cal dir sinó
que es proposa que l'ensenyament religiós no contingui res c,ue pugui estar sinó que es proposa que l'ensenyament religiós no contingui estar en contrast amb les pobres veritats^ tot sovint
provisòries, acreditades per la ciència, i admet el divorci i les
noves noces dels divorciats, i aboleix el celibat dels clergues. Un camí típic i prou conegut i històricament exhaurit.
Les darreres noves són que el Dr. Benes, el gran estadista txec,
famós per haver apedaçat alguna vegada la situació europea (especialment amb noves avinences anglo-f ranceses), ha cercat d'intervenir en el conflicte amb suggestions apaivagadores, tot i haver adoptat el seu partit (el nacional-socia'ista) una actitud intransigent. E l
partit, en un míting, ha gairelié desautoritzat el Dr. Benes: però,
tot i essent seriosa la situació, el poderós estadista pot recapturar
el seu partit i evitar que el conflicte arribi a un estat perillosament
agut

Era»me, c a t ò l i c

L'eminent escriptor Pierre NoUiac, de l'Acadèmia francesa, 1é
a punt de publicar una obra molt documentada que es diu Ero.sme a
Itàlia. Heu's aquí alguns fragments de la conclusió.
Alguns catòlics volgueren veure el germen del cisme novell (el
Protestantisme) en el pamflet contra Juli I I , i acusaven l'autor de
Yehffi de la follia «d'haver post els ous que Luter va covan-. Els
protestants, per la seva banda, cregueren trobar un aliat en el pamfletaire enèrgic que semblava afressar-los el camí i assenyalar el punt
de llur blanc. Els uns i els altres s'equivocaren. Si examinem de
prop aquest passatge, el més viu de bon tros de tot el que Frasme
ha dit sobre els Papes, veurem que no té l'abast que hom li ha donat.
Es troba en una obra lleugera i sense pretensions teològiques escrita
per la intimitat i publicada per primer cop a espatlles de l'autor.
Altrament no implica ni una sàtira absoluta del papat, ni una negació de l'autoritat de la Santa Seu. Molts romans havien escrit pàgines
més cruels contra la persona d'Alexandre VI, la d'Erasme no és més
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que unn atac també individual: és tota adreçada contra Juli I I . que
havia pogut veure de prop en el seu viatge per la Itàlia. Quan s'adona del desordre que al món duu el seu mateix guia natural, quan
sent sofismes afalagadors justificar els apetits de la conquesta i les
furors de la venjança,, ell no pot retenir la seva ploma, parla amb
l'audàcia de Sant Jeroni i de Sant Cebrià, i, com ells, per al més gran
bé de l'Església.
Es fàcil d'adonar-se que la crítica de l'eixalabrat Pontific és
tan més ardent com més entera és lla crença de l'autor en la misió
sobrenatutal del IPontífic.
Cal tenir present que quan Erasme feia sentir al Cap de l'Església aquesta severa lliçó era l'any 1509. A partir dels primers moviments luterans, sembla que es penedeix d'haver-la donada. E n mig
del desvorament de pamflets contra Roma, que inonda tota l'Alemanya i arrastra fora d'ells mateixos els esperits més bong, Erasme
vigila la seva ploma. Es tan més respectuós com més escometedor
ham creia de trobar-lo. No cap frase en les sevs obres de la qual els
innovadors poguessin valer-se, en la qual els seus enemics catòlics
més acarnissats poguessin llealment revelar un atac. E n les seves
lletres absolutament íntimes, àdhuc en aquelles que adreça a luterans, blasma sovint els mals concellers del Papa, fustiga els apologistes ridículs, s'indigna contra la mala fe de les persones: però
en tot moment demana respecte per les Institucions establertes, i el
manteniment de l'edifici catòlic amb tota la seva integritat. «Molts
homes puixants m'han pregat d'ajuntar-me a Luter; jo els he dit
que estava amb Luter mentre ell resti dins la unitat catòlica. M'han
demanat que jo promulgués una regla de fe; he respost que jo no
coneixia regla de fe fora de VEsgllésia catòlica». I en altra banda:
«siguin els qui siguin els perills que m'amenacen a Alemanya, mai
no escoltaré més que la meva consciència, no aniré a cap secta nova,
no em separaré mai de Roma».
Aquest llenguatge, tot diferent del del satíric, no és pas menys
sincer. Erasme no ha canviat, ha canviat el temps. Erasme endevina
els perills que portaran a la fe les primeres ruptures de la unitat,
el primer esquinç de !a vesta inconsutil. Adés lliuradament va parlar al sobirà Pontific, mestre incontestat de les consciències; ara que
la seva autoritat espiritual és sotraquejada, que inclús la seva existència és posada en entredit, Erasme es crea uns altres deures; resta fidel al Pastor de les ànimes i no deserta gens ni mica del ramat.
-..«Jo fóra un déu a Alemany-i, escrivia, si consentia a atacar
el Papa». Per poc que ell hagués volgut, l'autoritat de què gaudia a
Europa li prometia fàcils victòries. Els protestants filaven molt bé
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quan li demanaven una sola paraula de condemnació contra Roma
per guanyar la batalla.
Erasme no digué mai aquest mot; i quan es va dicidir a pariar,
quan va concedir a l'un dels dos bàndols en pugna el valiment de la
seva ploma i del seu nom, va ésser no pas solament per venjar el
lliure arbitri atacat per Luter, sinó per defensar la tradició catòlica, la unitat, el Papa. A aquesta causa ell va donar l'esforç suprem
de la seva vida.

Els delegats especials del govern feixista

Farinacci, el director general del feixisme, ha adreçat a les Federacions provincials feixistes una circular per il·lustrar la institució
deb provisorats per al Migdia d'Itàlia que entraran en funcions l'agost
corrent. E l secretariat del 'Partit vol que l'activitat cabdal de les organitzacions s'esmerci en una obra d'intensa col·laboració amb els provisorats; perquè—diu—«no ens podem fer il·lusions de combatre les
velles clienteles, les velles organitzacions ekctoreres, els vells mals
hàbits administratius si no es dóna acció competent i responsable a la
realització d'aquest programa d'obres públiques, que ha d'ésser coordinat amb un sanejament administratiu local i ha d'assenyalar de veres en la realitat sociaL política i moral del Migdia una fase de renovació revolwcionària».
«Quan insisteixo—afegeix ei Farinacci—a repetir que el feixisme
en el Migdia ha d'ocupar-se com menys millor d'eleccions, crec que és
que ha de concentrar totes les seves forces en aquesta obra concreta,
pel qual el feixisme enter ha donat paraula d'honor. Es tracta de
vèncer el dany d'una herència secular; però és propi del feixisme
comprometre's audaçment en obres difícils per deixar-ho tot llest.»
Segueixen les normes a les Federacions provincials en aquesta
«acció política de nou estil». «Els secretaris provincials amb la participació del sectors i en conseqüència del diputats i senadors de la
provincià i, si cal· amb la col·laboració dels entesos hauran de procedir a cada província a l'examen de les obres acordades per veure si
realment responen o no a la finalitat per la qual anaven destinades,
tenint en compte que les del.liberacions són de molts anys enrera.
Així, doncs, hauràn de coordinar la preferència de l'execució de les
obres segons un concepte d'utiütat general que no solament respon-

LES

IDEES 1 EUi FETS

187

(fui a alló que pugui interessar als Municipis en particular, havent de
fer prevaler l'absoluta disciplina feixista a totes les consideracions
especialment suggerides pels col·legis uninominals. Amb un criteri
igual hauran d'ésser examinades les obres noves que es projectin».
Per tal de fer aquí més expedita l'acció dels provisorats i de la
Federació feixista en la tria i execució de les obres públiques, el senyor Farinacci disposa: «D'acord amb les directives del Partit que
han tingut una realització tan típica en la institució de l'alt Comissariat de la provincià i de la ciutat de Nàpols,, els secretaris provincials han de considerar que l'obra de les administracions locals ha
d'ésser presa en relació sobretot amb aquestes noves exigències d'acció
que tenen encomanada els provisorats. Altrament les consideracions
de la utilitat de l'administració extraordinària confiada a funcionans
escollits per llur capacitat per procedir més fàcilment a l'obra de
coordinació ara més indispensable que mai, especialment entre els Municipis petits, ha d'ésser subordinada exclusivament a conclusions
tècnico-administratives, deixant de banda qualsevol consideració i'ordre local electorer o de caciquisme que tan greument han contribuït
a perpetuar els mals hàbits administratius als Municipis del Migdia.
«La durada mateixa de les administracions extraordinàries eventuals no s'ha de vincular a l'espera de la formació d'una nova majorúi,
sinó que ha de fomentar-se exclusivament en els objectius a assolir
en relació amb el programa d'obres públiques i de la reorganització
administrativa. E l Partit està decidit a obrar segons aquesta orientació, per tal que el Govern pugui obtenir la màxima experiència
pràctica i concreta damunt de la qual pugui bastir noves normes
administratives que responguin a l'esperit de la revolució feixista i a
les exigències de l'Estat feixista».
Havem reproduït extensament aquesta al·locució, per l'interès que
ofereix des del punt de vista comparatiu amb d'altres al·locucions l'estil de les quals és ben conegut.

Aquest súmero de LA PARAULA CRISTIANA ha passat per la censura govcraatlta
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