LA PARAULA CRISTIANA
^

ANY I

DISCIPLINA

M

ES que un defecte de raça, el nostre tan bescantat individualisme, creiem que és una resultant de les circumstàncies en
què s'ha trobat, d'alguns segles ençà, la raça. L a manca d'un ideal
col.lectiu esgruna els pobles. Tota la tensió dels esperits s'esbrava en
els interessos individuals, els qiuds, a aquest excús d'energia que hom
els consagra, afegeixen aquell sobreeiximent d'audàcia que dóna a les
passions humams l'absència d'un ideal superior que els governi. Altrament, una, recent experièmna ens diu que l'ideal coLlectiu, tot iust
aparegut, s'ha creat tot seguit al seu entorn una disciplina, tant més
valuosa, que no ha estat imposada per cap força externa. Cal esperar que les successives florides de l'ideal donaran naixença a formes
cada jorn més amples i perfectes d'aquella disciplina sense la qual
no podria existir un poble. E n aquest sentit ens complaem a reconèixer l'exactitud del comentari que cl nostre pòrtic Consciència posava en el seu número d'agost passat la germana Revista de Catalunya.
Perd la virtut de la disciplina té un retop que moltes vegades
la deixa consentida o la trencà totalment, un retop sempre perillós que
exigeix del bon ciutadà una fortitud d'esperit propera a l'heroisme:
la possible indignitat d'alguns dels homes que propugnen l'idealitat
comuna, o, per llevar tota amargor al nostre comentari, la incapacitat passatgera i purament anecdòtica de l'orgmwne que l'encarnà.
Una petita lliçó de filosofia espiritnalista pot ajudar a passar a
peu eixut aquest toll on, tanmateix, s'ofeguen algunes ànimes d'honradesa massa simple.
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Si fos exagerat—i nosaltres així ho creiem—de dir que l'Ivome
és la mesura de totes les coses, no Iw seria de dir que és la mesura
de totes les coses humanes. E n bona filosofia cristiana—gairebé equidistant de l'ülusionisme espiritista i de la turjntud materialista—
Vlwme és un compost de cos i ànima, compost, però, substancial, ço
que vd dir que, mentre dura la unió, aquests dos elements constitutius no fan sinó una substància perfecta. Ni un cos sol, ni una
ànima sola, no podrien funcionar en aquest món. Un cos sd és un
cadàver. Una ànima sola seria una energia sense pern on apuntalar-se per fer força, una llum sense superfície on reintellar, un vent
sense tubuladura que li donés sonoritats humanes. Podrà existir i
obrar en un món situat fora del temps i l'espai, on Déu supleixi eminencialment totes les condicions ambients de les coses creades, però
no podria obrar en aquest món que és un ressonador material de les
energies de l'esperit.
Aquesta llei constitutiva de l'home és també cmvdicionadora de
totes les activitats humanes. Tots els nostres ideals són espirituals,
tots deriven del foc intern de l'esperit i en són reverberacions més
o menys directes, més o menys pures. Però així com l'ànima humana,
per tal de funcionar en aquest món, per tal d'influir-hi i ésser-ne inrluida, afretura d'un cos, organisme material meravellosament adapt a í a les energies anímiques, també els ideals, de qualsevol ordre que
siguin, àfreturen d'un organisme corpori, condicionant ensems i condicionat per ells, que els donin viabilitat i punt (Talçaprem per modificar segons la idea de l'esperit la realitat externa.
Un ideal artístic no pot passar-se d'instruments corporis, de coordinacions de vduntats i aptituds, d'associacions promotores dels seus
elevats interessos. La música no fóra possible sense orquestres, cors
de cantaires, conservatoris, i fins sodetats de profans que donessin
facilitats a l'obra de compositors i executants i a la fmïció musical
dels afectats a l'art divina. I aquesta necessitat és igualment sentida
per tots els ideals que fan frissar els homes damunt la terra.
Un ideal sense organisme seria, doncs, tina ànima aense cos,
una pura idea vdàtü i eixorca de tota fructificadó humana. Els qne
a pretext de defectes protesten contra l'organisme que humanitza un
ideal són en la pràctica tan enemics d'ell com els que en si mateix
l'ataquen.
No hi val la raó de L· incapacitat de l'organisme, si qui el combat no té energies i mitjans per crear-ne ràpidament un de mülor.
L'actitud dd protestatari contra un organisme malaltís és exactament
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igual a la del suïcida qui destrueix el seu cos perquè està mancat de
salut.
Car és ben cert—i ara arribem al moll de la nostra lliçó—que
moltes vegades el cos, tant o més que un instrument, és un entrebanc de l'esperit. Fins en l'home individuM, el cos sofreix malalties,
passions, peresa, son, cansajnents, i mentre aquests estats anormals
li duren, lliga l'esperit, el qual es veu privat de funcionar per allò
mateix que és el seu instrument substancial. Però això són estats accidentals quasi sempre passatgers. Cal saber esperar pacientment el
retorn de la normalitat orgànica i àdhuc ajudar-hi amb règims excepcionals de medicina, de repòs, o de lluita. Llavors, justament, és més
necessària que mai la disciplina.
Aquests mateixos entrebancs es presenten en aquells organismes
cdXeciius que encarnen els gran ideals. També aquests de vegades
malaltegen; també la son, la peresa, l'apassionament, els tenen en
inacció, o si tant es vd, en activitat perniciosa, però els esperits dreturers, les ànimes deixondides, en compte d'occir l'organisme, o desertar-ne, s'apliquen a tot esclat a guarir-ne la passatgera malura i
tomar-lo a aquella normalitat sanitosa que el faci apte instmment de
la idealitat en ell encarnada.
La indisciplina no té mai excusa. Únic mitjà per guarir les marftiffues del nostre cos individual o social és la disciplina terapèutica.
Llavors s'esdevé un fenomen de gran alliçonament. Si l'organisme
emmalaltit té prou reserva d'energies vitals per a vèncer la oisi,
altrament dit, si l'ideal té rels prou fondes i vividores en la cd.lectivitat, la força sanatriu de la natura elimina naturalment els elements
tòxics i la vida triomfa. Si, però, la vida llangoreja i el flam de l'ideal
vadlJa en les ànimes, l'organisme mor per tal com havia acomplert
la seva missió.
Heus aquí el senyal infdMble de la destinació dels ideds % la
mort o a la victòria. Heus aquí, encara, el secret de la victòria continua del Cristianisme a través de les malures de la història: porta a
dintre un Esperit immortd.
Operativa o medicinal, ens cal, doncs, sempre una infrangible disdplina.
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A intervenció corporativa en els organismes oficials té de vegades
el mal joc de portar-hi a qui, per sos habituals quefers, viu deslligat de les disciplines que constitueixen llur raó d'ésser, així, al menys,
ha succeït a la Junta municipal de l'Enseyança de Barcelona, en la
qual, segons la legislació vigent, un dels membres ós elegit per la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País entre els seus socis.
Les següents notes reflexen algunes de les coses vistes en l'exercici
d'aquesta honrosa i baldera representació.
Poques vegades havien estat tractats els problemes relatius a l'escola primària amb tanta assiduïtat i amb tan explícit reconeixement
de la seva transcendència com al present: de la importància que se li
reconeix ara i de l'esforç encaminat a millorar-la són penyora les extraordinàries mesures de què ha estat objecte d'un quant de temps
ençà: clausures, trasllats de mestres a llunyans territoris, destil ucions,
prohibicions d'ensenyaments, enquadrament de les influències parroquials i d'altres de similars que no cal recordar per ésser prou conegudes. Tan alt interès justifica abastament la publicació d'aquestes notes encara que no tinguin més valor que el d'una simple relació de
fets i hagin d'ésser forçosament i excessivament incompletes.
La Junta Municipal de l . " Ensenyança és—al menys ho resulta a
les grans poblacions—una d'aquestes meravelles de concepció burocràtica que, a base d'un minuciós reglament, saben muntar una nova roda amb la finalitat de reunir uns senyors prquè s'ocupin de problemes que no poden resoldre i justifiquin coses altrament injustificab!es.
Les seves atribucions són complementàries, paral·leles, tangents i circumdants de les de la Inspecció, el Rectorat, la Inspecció mèdico-escolar, la Delegació règia—avui substituïda per una presidència—les comissions municipals i els negociats governatius, constituint amb les
de tots aquests organismes aquell inconfusible conjunt harmònic de
l'instrument cultural de l'Estat o de l'òrgan amb el qual l'Estat es
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capté de posar els fonaments de la cultura ciutadana i regeix les escoles oficials de primer grau, anomenades també, per prescripció legal,
escoles nacionals, a fi de posar més de relleu llur patriòtic caràcter.
Però encara que els drets de la Junta consisteixin a prendre acords
minuciosament prefixats pels reglaments, els seus membres tenen les
seves obligacions, una de les principals és la de visitar les escoles nacionals que funcionin en un dels districtes en què la ciutat està dividida. La visita l'ha de realitzar cada un dels vocals a les del districte
que en una distribució general li correspon, atenent-se a les prescripcions d'uns articles del reglament, addicionats pels d'una Eeial Ordre
aclaridora, i en resum, ha de tenir la finalitat de constatar quin és
l'estat del local on l'escola es instal-lada i el del material escolar i com hi són donades les ensenyances. Anys enrera, el vocal-visitador, a fi d'informar-se, podia fer preguntes als alumnes, però segons
es desprèn d'antecedents fidedignes, succeïa de vegades que tenint una
cultura inferior a la del Mestre, o un gènit atrabiliari, feia al millor
cas preguntes impertinents i ara aquesta facultat la té prohibida i ha
de circumscriure la seva gestió a veure i sentir passivament.
El constant perill de traspassar límits o d'envair prerrogatives dels
altres organismes fa aquesta missió poc atractívola i aquest sol motiu explicaria que sovint restés incomplerta, si, per més afegir-hi, no
fos de transcendència també j)revista en el reglament i , de sobrepuig,
no tingués les seves dificultats materials de realització: hi ha un districte que comprèn les escoles existents de més ençà de la Plaça d'Espanya fins a la Bordeta i donant la volta al Montjuïch cap a Can Tunis fins prop de la Farola; un altre arriba a Vallvidrera i un altre
s'enfila cap a Horta i baixa cap al mar voltant els afores de
Sant Andreu; la visita, per tant, exigeix un temps que no tot vocal
pot desvagar i de més a més, la necessitat d'anar-hi i tornar-ne a peu
o una despesa de vehicles per a la qual la Junta no té pressupost. Un
detall donarà idea del seu funcionament pertocant a aquest extrem,
segons e's articles tal i tal, la Junta no pot donar parer sobre cap
arrendament, translació o reforma de local sense un previ dictamen
tècnic del vocal-arquitecte i un altre del vocal-metge; preveient la
necessitat, està també ordenat en el reglament que sempre en formarà part un vocal graduat en cada una d'aqueixes dues professions;
a cada sessió, de dictàmens d'aquestes menes, n'hi ha a parells, i els
dos vocals, a més d'haver-los de fer gratuïtament, s'han de pagar les
despeses d'anada i tornada, si no prefereixen aprofitar l'avinentesa
per descongestionar-se del sedentarisme a què un despatx professional sol condemnar.
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Quan el càrrec és de representació d'una entitat com l'Econòmica, seria ineludible de realitzar la visita, si no la imposava ja un elemental deure patriòtic.
Les escoles nacionals que hi ha al districte sisè són setze i la vieita fou duta a terme al Març de l'any passat: a elles, doncs, i a
aquesta data es refereixen aquestes notes.
Dites escoles representen un nivell superior al mitjà del conjunt
de les nacionals obertes a la ciutat; el districte toca a la Rambla de
Catalunya, passa molt poc de la Diagonal, acaba a la Ronda de Sant
Antoni i és tancat abans del carrer d'Urgell: correspon, doncs, a barris aristocràtics i no té vella construcció. Es, de més a més, un districte assenyalat perquè dintre el seu. radi funcionen dues escoles graduades, l'anexa a la Normal de Mestresses, les quals serveixen per a
les pràctiques normalistes.
Per una R, 0. de l'any disset, l'Estat va nomenar a Barcelona una
«Inspección médico-escolar» amb la finalitat que aquest nom ja dóna
a entendre. Des que va constituir-se, la Inspección va lliurar-se a !a
tasca amb un zel que li va permetre publicar en 1920 una Memòria
explicativa de com havia trobat els locals. En aquesta Memòria, escrita amb el que es podria anomenar programa mínim, no entestantnse
a fer comparacions amb el que s'esdevé en altres països, sinó partint
d'un criteri realista, fixà les condicions d'higiene que ineludiblement
l'escola ha de reunir i les que de fet té a la ciutat, i reduint la comparació d'aquests termes a un porcentatge, consignà els següents resultats:
Calefacción.
Escuelas con calefacción
id.
sin
id.
Acceso:
Escuelas con buen acceso
id.
sin id.
id.
Patios de juego:
Escuelas que tienen patio
id.
id: no id. id.

.
.

.

.
.

30-1 •/•
69-9 'h
40*0 »/„
W O "lo

Gimnasío:
Escuelas que tienen gimnasio

O'O'

Retretes;
Escuelas con w. c.
id.
sin
id.
Urinarios:
Escuelas con urinarios sufidentes
id.
sin
id.
Id.

0.9 •/.
99-10/o

5 2 0 "jo

48,0 0/o
.
.

.

2'0 0/o
98-0 "/o
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Capacidad de las closes:
a) Area. número de clases con àrea
normal
número de clases con àrea insuficíente .
b) Cubicación: número de clases con
cubicación suficlente
n.0 de clases sin cubicación suficlente .
Ventilación:
N ú m e r o de clases bien ventiladas .
id.
id. id. mal
id.
. . .

38"4 "/o
61 "6 0/o
50'0 0/o
50'0 0/o
6'8 "/o
ÇS'a "/o

Lavabos y banos:
Escuelas con bucnos lavabos
id.
id. lavabos insuficientes .
id.
sin lavabos o en que la cocinu
hace sus veces
Escuelas con baftos insuficientes
id.
sin baflos

60'0 0/o
5'0 0/o
95'0 T

Dependencias anejas:
Escuelas con buenos anejos.
id.
id. malos
id.

10'3 0/o
SÇ1? 0/„

.
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O'O 0j„
40'0 0/o

Aquests antecedents, en els quak van compresos els de les escoles
del districte sisè, ajuden a formar un concepte global de l'estat dels
seus locals, però sense cap mena de dubte en donen una idea més plena els de les dues escoles sobresortints i més ben ateses que, com es
pot suposar, són les graduades anexes a les Normals.
La de nois està instal·lada en un magatzem del carrer d'Enric Granados: de les setze del districte, set són en magatzems i nou en pis,
entre ells la graduada de noies. El de l'anexa a la Normal de nois és
un magatzem interior que per exigències de la construcció de la casa
reulta lleugerament més baix que el nivell del carrer, la qual cosa fa
que, salvant el ple estiu, les terres traspuïn una humitat que no hi ha
excés a qualificar de malsana; i com que, d'altra banda, és directament
sota terrat, és tan extremadament fred a l'hivern, com asfixiant en
els mesos que, per sort, s'escauen en la temporada de vacacions. Durant l'hivern anterior, la classe tercera, la de major concurrència, estigué molts dies a una temperatura de cinc graus, i la cinquena, que
també serveix per a les lliçons de dibuix, a tres, car reuneix condicions especials d'humitat. El defecte, però, de l'escola és el de la llum,
que rep per les claraboies del terrat de sobre, d'un sol vidre i espaiades segons la conveniència d'un magatzem: a l'esmentada classe tercera correspon una sola claraboia, o més ben dit, la meitat d'un vidre,
perquè l'embà que forma el corredor el parteix pel mig amb l'avantatge de donar-li també claror. El senyor Mestre que tingué l'amabilitat de guiar la visita feia notar els inconvenients que té aquesta
disposició de la claror, perquè obliga l'alumne a llegir i sobretot es-
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cnure en posicions iorçades i no sempre pedagògiques. En aquesta
escola, els mestres s'han decidit a construir-s'hi un w. c. per al seu
ús, pagant-se'l de llur peculi particular, però poden tenir-se els'urinaris en una androna a cel obert, cosa que és d'apreciar, perquè com
que han de funcionar sense aigua, no resulten inodors. L'avantatge
que representa aquesta androna, malgrat de no tenir d'ample més que
els pams corrents, s'aprecia visitant altres locals: al mateix carrer
d'Enric Granados hi ha una altra escola de nois, també en un magatzem interior, en el qual el lloc comú, a tot servei, s'obre directament
a la classe; en una casa de cantonada del carrer de Còrsega hi ha
una altra escola inslalJada en un magatzem exterior o de botiga, en
la qual el senyor Mestre ha hagut d'adquirir una espelma i espelmatòria que s'encén cada vegada que un alumne té una necessitat a fi que
pugui entrar al lloc comú sense exposar-se a un disgut.
En aquest sistema d'instal·lacions, no obstant, potser s'enduu la
preeminència una de noies del carrer de Casanova tocant a la Cranvia,
que cs !a que, per les seves condicions, meresqué que la Impección
inédico-escdar n'aixequés la planta i l'acompanyés, entre altres, en la
Memòria citada, com a típica, consignant-hi al peu que la classe és
irregular, lóbrega, húmeda y hedionda.
Això malgrat, de les set de magatzem del districte, no és pas aquesta la que fa més impressió: és una d'instaUada precisament a la Cranvia, prop de la Plaça de la Universitat. Es un local on, de més de
les classes, es fan cada any les diverses operacions de quintes: en un
extrem té una cambreta de mals endreços en la qual el dia de la visita hi havia una bóta vella, una variada col.leció de parracs i les
restes de taules i bancs destrossats en el trasba's del sorteig dels minyons; la porta dels urinaris es tanca amb un bastó apuntat d'un cap
a una fusta i de l'altre a terra i es treu i posa cada vegada que s'ha
d'obrir.
Aquestes escoles de magatzem tenen la particularitat d'ésser escoles que no veuen el sol, i es poden, en resum, classificar de dues
menes, caracteritzades per la manera de rebre la llum: les que, essent
sota terrat, la tenen zenital, com la ja esmentada del carrer d'Enric
Granados, i les que, essent el magatzem interior, la reben en els dos
extrems, el del carrer i el de les andrones, patiets o cel-oberts.
La Memòria ja citada de la «Inspección médico-escolar» diu referint-se a aquest particular que ello explica el gran número de adidtos
que, sin ser muy aficionades a la lectura, llevan cotHO recuerdo de la
escuela el estigma de la insión miope o fatigada. Potser, realment, la
primera pedra de la miopia és posada ja a l'escola de pàrvuls: al carrer de Villarroel n'hi ha una que a les tardes ha d'encendre els
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llums corresponents als bancs centrals, perquè la casa és llarga i estreta i no hi arriba ni la claror del carrer ni la del patij
Una altra de les classificacions que es poden fer d'aquestes escoles
és a base de les canonades fecals dels veïns: unes les tenen vistes i
altres tapades per un embà.
De les nou instal·lades én pisos, la graduada que serveix per fer
pràctiques les senyoretes normalistes té el defecte de la manca de capacitat: a estones quan les alumnes més grans han d'entrar a una classe,
han d'aixecar-se les nenes que l'ocupen i traslladar-se al rebedor del
pis on continuen l'exercici a peu dret perquè e! rebedor no és gran
i a més serveix de guarda-roba. La necessitat de local ha fet que
s'aprofités el pati central de la casa per donar-hi ensenyaments que es
reparteixen pels seus angles; el pati és cobert amb una claraboia i es
pot utilitzar encara que plogui; té, però, l'inconvenient que hi donen
les obertures dels menjadors, cuines i comunes dels quatre dobles pisos de la casa. Quan els que els habiten són estadants cultes, poden
treballar tot instruint-se amb sols que treguin el cap a un balcó, però
no sempre s'hi atansen amb aital objecte i la senyora Directora s'ha
vist vàries vegades forçada a denunciar al Jutjat veïns molestosos
que ho utilitzen per llençar-hi el que en una casa sol treure's a fora;
Potser la «Inspección médico-escolar» va pensar en alguna d'aquestes particularitats quan escriví en la seva Memòria aquest paràgraf:
E n caso de epidèmia, cóino protegeremos a los ranos y al edificio que
los cobija, si dentro del msmo viven muclws otros vednos sobre los
cudes ninguna jurisdicción tiene la Inspección médico-escolar?
Es, no obstant, difícil d'assegurar-ho, perquè on realitat íiquesta
barreja es troba en totes, al menys en totes les setze del districte.
Tampoc no es pot assegurar que estigui escrit pensant només en ella
aquesta altra observació: Las clases son, pues, verdaderas charcas de
aire donde diapotean los pulmones de nuestros ninos; con ventilación tan deficiente, falta el oxigeno renovada y los pulmones>jlos nuficias sufren las peores consecuencias. La raó del dubte és que això
succeeix a poc menys que totes les escoles instal.lades en pisos i a
-nés. en les de magatzems. Aquestes, per poc que pugui ésser, tenen
lluernes prop del sostre, que obrint-se de tant en tant. renoven la ventilació, si bé amb el contracop de baixar la temperatura; una de les
sen>ores Professores que té també l'escola en un magatzem interior
del carrer d'Enric Granados, deia que, a causa de la ventilació, les
classes de segona hora s'han de donar amb els abrics posats, puix el
fred, er. temps plujós o d'hivern, és de 4 o 5 graus.
Les escoles de pisos, en canvi, no poden fruir d'aquest sistema de
renovació d'aire i la provoquen obrint en un moment donat un parell
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d'obertures contraposades que estableix una corrent, encara que l'aire
estigui encalmat; i si fa vent, han de tenir, abans d'obrir, la precaució de no deixar sobre les taules cartipassos ni objectes de poc pes.
El defecte, però, que acostuma a perjudicar a aquestes escoles de
pis, és també de llum. A l carrer de Provença n'hi ha una que ha de
tenir la classe de pàrvuls a la galeria, espaiosa i envidriada, però
orientada a migdia i sense cortines o persianes que matin la roentor
de les hores altes; en canvi, la mateixa graduada anexa a la Normal
i d'altres, com una instal·lada al carrer d'Aragó prop del carrer de
Balmes, té l'escala tan fosca, que sense llum artificial, a cap hora del
dia no es pot pujar sense perill.
El lector comprendrà que seria excessiu i , a més, innecessari, de seguir la relació del següents detalls: els paviments dintre la seva gran
varietat, de mosaic, o rajola, o bòviles de fusta o ciment; l'ornamentació de les parets, els resseguits dels embans trets per sobrers, el
detall de l'orientació de les classes i el dels veïns de l'escola, l'estat
dels bancs i taules i el conjunt del material, són dels que ja poden
anar, encara que amb particularitats que conduirien, si es cataloguessin, a un detallisme enutjós.
Raons que és innecessari d'explanar, com la de no allargar en excés
aquestes notes, aconsellen igualment no parlar d'un altre aspecte de
la qüestió, que té el seu interès, el qual és el de l'ambient en què viu
l'escola i les enseyances que hi són donades. El bon sentit del lector
suplirà de segur aquesta deficiència, sobreWt en ço que atany a l'ambient i a les ensenyances de Religió i d'Història, més que més essent
en resum tot el que es pot dir que l'ambient és l'únic que hi pot haver, i que aquestes dues ensenyances, !es acostumades, sense altra millora que la que hi ha portat l'escalf de patriòtica ordenació característica dels dies presents.
Seria, en canvi, de tota injustícia, no consignar una lloança de si.icera admiració per als senyors Mestres, dels quals no seria just de
dir que fan tot el que poden, perquè fan bastant més. Heus aquí un
petit detall, referint-nos sempre a materialitats: en aquestes escola
el Mestre disposa per als tres conceptes de neteja del local, premis i
material d'ensenyança de 244 pessetes anyals; ara, en bastantes d'elles
la neteja sola ja en costa una al dia, o sia, aquest sol concepte, 365
pessetes. Per formar-se alguna idea del que representa aquest detall,
cal afegir que quan es trenca un vidre, ha de començar pagant-lo el
Mestre, el qual també paga l'empaperar la classe o pintar-la, quan <n
sent la necessitat i , a més, li és materialment possible.
Si a detalls d'aquesta naturalesa se n'afegeixen d'altres d'un ord-e
que no és material, és fàcil de formar-se idea de com han de treballar
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i de quin és el seu estat d'esperit, encara que hi hagi una minoria,
per sort reduïdíssima, que s'hi troba com el peix a l'aigua.
S'equivocaria qui d'aquestes notes deduís un blasme per als Ajuntaments passats, o una impressió pessimista per l'esdevenidor de l'escola primària. Ambdues conclusions serien errades.
En donar compte a la Junta Municipal del resultat de la visita, un
dels vocals va manifestar que les del districte que sll coneixia estaven pitjor: ho diuen ja prou les conclusions de la Inspecció mèdico-^scolar; a la immensa majoria dels locals, per atendre al més indispensable i prescindint de somiar en l'ideal de la dignitat que ha de tenir una escola, amb 2.500 o 3.000 pessetes no n'hi ha ni per començar i multiplicada aquesta xifra per la de les 161 escoles nacionals
que funcionen a la ciutat, dóna una despesa anyal de 400 a 500.000
pessetes. Al pressupost municipal de 1921 a 1922 foren consignades a
aquest efecte 400.000 pessetes, que ja queien sobre partides similars
de pressupostos anteriors i la demostració de la seva eficàcia és que,
malgrat les despeses, les escoles estan com estan.
Cal tenir en compte, a més, que el lloguer de les escoles costa a
l'Ajuntament unes mil pessetes al dia, i poques menys e! lloguer do
les habitacions dels Mestres, o sia, en conjunt, prop de 800.000 pessetes a l'any, i que, en conseqüència, enltre reparacions i lloguer, ve H
esmerçar anyalment al volt d'un milió i quart de pessetes per ten r
les escoles com les té; amb l'agreujant que la meitat se'n va en obres
fetes en casa d'altri, amb totes les conseqüències que aquesta mena
d'obres comporta.'
Fixant-se en aquestes dades, el menys versat en finances veurà
al primer cop d'ull que capitalitzant les dites partides, el Municipi
disposaria d'un capital amb el qual podria construir locals expressament bastits per a aquesta ensenyança, és a dir, podria fer foc r.ou
i seguir l'exemple dels països que tenen escoles, que és en definitiva
l'orientació a la qual es deuen els grups escolars.
Es clar que l'orientació deu tenir els seus centres, ben blasmabl-ïs
de segur, car fa un any i mig que les construccions dels grups estan
parades i dissolts els seus patronats; l'escatir-ho, però, seria cosa :ue
no encaixaria amb aquestes modestes notes.
Més hi escau de dir que.malgrat tot, el problema de l'escola primària té solució, i la prova és que l'ha tinguda en força altres païros.
El que en ells s'és fet igualment pot fer-se en el nostre i no hi ha
en dir-ho perill d'errar, perquè el secret de l'èxit que hi han obtingut és el secret de l'ametller que està a l'abast de tothom.
Tot consisteix a emancipar l'escola de l'interès polític. A Suïssa,
a Bèlgica, a Alemanya, a Anglaterra, als Bstats-Units i a tants altres
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països, les escoles funcionen bé i no se n'ha de parlar, ni provoquen
mesures extraordinàries, perquè han conseguit aquesta emancipació;
a Itàlia, en canvi, i no cal dir a França, l'escola està completament
trasbalsada; però a Itàlia l'interès pedagògic ha estat supeditat al
d'impulsar el feixisme i a França al d'imposar la laïcitat, és a dir, a
un interès polític. Si l'experiència estranya vol dir alguna cosa, mentre el problema polític no estarà resolt, el de l'escola no té solució.
El problema polític, però, tothom reconeix que e^tà, com mai no
havia estat, en vies de solució definitiva i , per aquest motiu, es pot esperançar fundadament que també hi està el de l'escola.
F. MASPONS I ANGLASELL

UNA V I D A D E SAVI MALMESA

FRANCISCO JOSÉ D E C A L D A S
E L PERÍODE D E T R E B A L L
CALDAS ES AGREGAT A L'«EXPEDICION BOTÀNICA»
Caldas era un d'aquests homes optimistes que, quan se'ls tanca
el camí desitja/t, saben, amb el propi esforç, obrir-se'n un altre que
embelleixen i estimen com si fos el perduts Així sempre troben la
seva via.
De la foguerada del disgust per no poder seguir Humboldt, l i
restà la idea de fer ell sol el viatge d'exploració i d'estudi; però a
poc a poc l'ample circuit: Perú, Pacífic, Mèxic, Cuba, Bogotà, s'anà
reduint fins a circumscriure's dins el territori del «Virreinato».
I aquell home que estava abrandat per la il·lusió d'una llarga expedició de treball i d'aprenentatge, es passa tres anys explorant, herboritzant i fent observacions dins el territori de la província de
Quito.
Mutis des del primer moment el reconforta, fent-lo treballar per
a l'Expedición Botànica. Caldas amb paraules puerils li expressa el
seu agraïment i la seva alegria, així:
( I ) «Mi padre tierno; estc serà el tratamiento con que me honre toda
mi vida y este el que dai-é a ustcd mientras viva. iAh! Seria un raonstruo
de ingratitud, sine obrase de esta manera. Cada correo està sefialado con un
beneficio de su? manos, y parece que el ilustie Mutis no se preocupa sino en
hacer feliz a Caldas. Virtuoso sabio, ha quince dlas que lo soy. y no cambio
mi suerle por la de Humboldt. SI, quince dlas hace que trabajo para la expedición de Bogotà, quince dlas que vivo ya unido para siempre con ml
amado, con mi respetado Mutis.»
C. de C. pàg. 172.
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I amb l'engrescament d'un noi quan canvia de coLlegi i l i donen
llibres nous, explica com ha preparat els seus quaderns per classificar-hi les andtacions, mostrant, com sempre, una amplitud en els
seus treballs científics que va de les observacions terrestres a les observacions del cel:
(1) «Hasta hoy has trabajado por aflción y por gusto; desde hoy es ya
ocupación necesaria; ya no puedes disponer de tu tiempo a tu gusto;
éste y todo yo pertenezco al sabio Mutis; es preciso aprovechar el tiempo
y dedicarme a los trabajos que este sabio ama con preferència. Con estàs
disposiciones tomé l a 'llbranza e hice uso de ella. E l pninier gasto que he
hecho fué tomar una BíBtna del mejor papel que he podido conseguir,
porque està caro y escaso. Hice encuademar mis libros en blanco; al primeix) puse por titulo Descripciones de plantas, a l segundo Relaciones de
u n viaje proyectado y a expensan del cèlebre Director de l a expedición
botànica de Santufé, a Quito, Guayaquil, Portobelo, Cartagena y Santafé.
En éste ha comenzado la historia y el origen de este viaje y conti núo con
el diario circunstanciado de rais operaciones y observaciones en usos,, costumbres, caràcter, política, temperaraento y produociones naturales de los
pueblos por donde voy a transitar. E l tercero ticne por titulo Obaervaciones metereológicas. Aquí va todo lo rclativo a meteoros, y nuestras observaciones favoritas sobre el termómetro y barómetro.»
una

« E l libno cuarto de k » blancos que he hocho encuadernar està consagrado a las observaciones astironómicas. Yo he dado principio por mi observación del solsticio, muchas de las distancias de la luna al sol, etcètera, etc, que aún no he calculado, reservando este trabajo para después,
y logran los rnoraentos en amontonar hechos y observaciones. E l quinto
està dedicado a las descripciones de animales, y, en fin, otro para los matepiales geogràflcos de mi carta. Tales son en general mis operaciones has-

ta el día.s

De primer antuvi es proposa passar sis mesos per terres de Quito, agermanant l'encàrrec de Mutis en el sentit de fer-li recol·lecta de
les espècies vegeftals de la província, amb les ganes que té d'aprofitar
els solsticis de juny i de desembre per tal de precisar la màxima declinació de l'eclíptica. Així, amb sis mesos més pel viatge, el juny de
1803, es podia trobar a Santafè.
Té consciència que per a botànic l i manca preparació, i demana
ajut a Mutis:
(2) Mis conocimientos botànicos son cortos, mis libros son pocos y la
vegetación inmensa. E l camino que he tomado para salir con felicidad
de este laberinto, es recogerlo todo, describirlo todo y disenar lo màs. Sé
que gran parte serà conocido, sé también que habrà mucho nuevo... He
resuelto ir remitiendo a usted por los correos mis descripciones y disefios
para que me consuele e llustre el pirimer botànico de la nacéfin... Yo espero que usted se digne corregirme para enraendarse y formarme y haoerlo mejor en lo sucesivo. Tan generoso corao es usted con el dinero y
los instrumentoe, séalo también del inraenso tesoro de sus conocimientos,
instrtiyarae, ffirmeme botànico.»

(1)

C. de C . pàgs. 173, 176 i 177.—(2)
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Però desitjós de correspondre al seu protector, vol trobar plantes
noves per a la ciència, i se'n va als llocs verges d'exploració. Amb
aquesta finalitat torna a Ibarra i fa l'ascensió als cims del Cotacache
i de l'Imbabura. D'aquest ens en descriu el cràter cegat i l'accidentada descensic fins al fons caòtic, malgrat haver-se vist en perill de
pfïdre-hi la vida en més d'un pas, per tal de realitzar-hi observacions
baromètriques.
La llunyania de Santafè i la correspondència molt espaiada de Mutis i també de1s amics de Caldas l i fan passar llargues inquietuds que,
el Director de r«Expedición» el deixa sense lletres seves sempre
s1 el debiliten, no el desencoratgen. Una vegada són vuit mesos que
alliçonadores i generoses. Una aïtra vegada el silenci perllongat és degut a una malaltia greu del savi. Els amics n'assabenten a Caldas i
li parlen de la conveniència d'anar, com més aviat millor, a la capital
del Virreinat perquè Mutis el tingui a sa vora. I el deixeble prega
al Mestre que l'hi deixi anar ben aviat.
(1) «Tenga usted compasión del mayor idòlatra de sus virtudes, de sus luces y de todo lo que pueda pertenecer de algún modo a usted. Sàquetne
usted de este estado de amargura, abatimiento y de tcmores. Concédame
usted la dulce satisfacción de servirle de cérca, satisfacción que miro como
el colmo de mi glòria. Desespero por hallarme en Santaíé para arrebatar
sus trabajos, para encargarme del arreglo dc las cosas bajo de su sabia
dirección, para aliviar los dfas de uno que miro como a padre por... però
mi ailtna està conmovida en este instante; yo no vlvo, me halio lejos de
Mutis. Mutis se halla enfermo. iQué triste situación! Yo voy a regresar
piecipiladamente a Santafé, voy a cortar mis trabajos, y dentro dc algunos meses me voy a presentar en la casa del llustre Mutis.»

Un viatge al Chocó, i costes colombianes del Pacífic, re^ta dels
gran projectes aconsoladors del desaire de Humboldt, és sacrificat per
l'amor de Mutis, per escursar la separació.
Però la necessitat de completar les observacions astronòmiques,
l'afany de reconèixer i recol·lectar totes les espècies de quines que es
poguessin trobar i les llargues i debilitadores febres que arreplega en
una de les seves exploracions, foren la causa que ajornés el retorn,
malgrat del seu desig, que era també la voluntat de Mutis i de Jo. é
Ignacio de Pombo, els quals el sostenien amb llurs cabals, i no arribava a Bogotà fins a les acaballes de l'any 1805.
LES QUINES - MUTIS I ELS ENVEJOSOS
La qüestió de les quines fou, però, el motiu essencial que el retingué a les terres quïtenyes. Cal assenyalar la importància que tenia
(1)

C. de C . pàg. 224.
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aquesta qüestió per tal de compendre el fonament del retard de l'anada de Caldas a Santafè.
Mutis, com a metge i com a botànic, havia estudiat la quina, havia publicat dos treballs sobre aquesta escorç^ febrífuga, que no eren
més que un avançament de la seva «Historia de la Quina» que preparava, obra pòstuma que jeu manuscrita i esplèndidament il·lustrada
al «Jardín Botanico» de Madrid, Home modest i potser també un xic
negligent, no s'havia preocupat d'assegurar la prioritat dels seus estudis i de les seves descobertes. Per això hi hagué qui volgué treure
profit dels mateixos coneixements i esgotar el tema que havia pres un
interès científic europeu, abans que el savi, lent per prudència, per
desig de perfecció i qui sap si per temperament, publiqués tot el que
sabia. De més en la qüestió de les quines hi havia una altra causa
d'enverinament: fins aleshores l'espècie de quina preferida era la de
Loja, que era exportada pel Perú; i la descoberta feta per Mutis d'arbres d'aquest producte prop de Santafè, afavorint el «Virreinato».
perjudicava el comerç peruà.
Al bo de l'aldarull que movien arribistes i envejoses. Mutis demanà a Caldas que aplegués una col·lecció completa de quines per tal de
poder respondre a les injúries que l i adreçaven els botànics de r«Expedición del Perú».
Aleshores Caldas, sentint profundament l'atac injust, es llença encegat a la recerca de totes les varietats de la Citichona, abundoses en
el tram dels Andes on es trobava, per tal de proporcionar-li tota la
documentació possible a fi que ni la comissió de la «Flora del Perú»
ni cap altre n'aturalista el pugui guanyar per mà. Aquesta pruïj§,
filla de l'afecte cordial que porta al savi gadità, l i farà oblidar els
seus projectes de viatge, serà causa de la seva llarga malaltia i fins
i tot que hi hagi lleugers malentesos entre els seus auxiliadors, Pombo i Mutis, i ell.
iPer això en saber que des del Perú han sortit naturalistes per
a explorar la província de Quito, tot i no estar ben bé de salut, es
posà en camí per tal d'avançar-los en el reconeixement de les quines
cobejades a les terres ardents i humides de Malbucho. Però en mig
d'aquelles selves verges no troba les quines que li havien dit. Durant
tres mesos recorregué els vessants dels Andes fins a les costes del
Pacífic, amidarft, anotant i recol·lectant dins una atmosfera xafogosa,
en terreny fangós i passant fam, sét i fadigues.
Delicat com estava, s'emmalaltí del tot, i això fou causa que, tot
i trobar-se vora mar, a punt d'emprendre el viatge a Santafè pel Pacífic, es veiés força't a retornar a dalt dels Andes per a refer-se.
Aixafagat per la malaltia i el treball excessiu que venia reaüt-
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zant d'ençà que es trobava en aquelles terres, demana a Mutis que li
enviï un o dos pintors que el rellevin del treball mecànic de reproduir
les plantes que va recol·lectant.
Realment, els treballs variats que realitzava, eren massa per a un
home sol. Però els botànics competidors són allí, i la idea que puguin
arrabassar-li el reconeixement de les quines que ell vol pel seu protector, el treu del llit malalt i tot. Amb la debilitat que porta, agafa
les febres. De les seves temeritats, n'està ben gojós i decidit a portar-les a fi.- I per tal de reconèixer tots els boscos on pogués haverhi quines dins la província, amb el cos debilitat per les febres mal
guarides—trista paradoxa: recol·lectant la quina pertot arreu, no pot
guarir-se!—durant dos anys cerca el discutit i preat arbre a un cantó
i altre de la línia equatorial, des d'Ibarra a Loja.
De les seves exploracions i observacions, en féu un resum amb el
nom de «Memòria sobre el estado de las quinas en general, i en particular sobre las de Loja» per complaure el «Presidente de la Provincià de Quito» Baró de Carandolet. D'aquesta memòria, n'envia còpies
als seus benemèrits protectors Mutis i Pombo.
Fou un treball d'encàrrec, escrit de pressa per un home aixafat.
En mig d'observacions justíssimes, generalitza precipitadament, com
en limitar l'àrea quinífera entre els 12 graus de latitud austral i 5
graus de latitud boreal contradient els seus principis sobre l'habitat
de les plantes, puix que havent-hi iguals condicions d'altitud i climatològiques, no hi havia raó d'aquella limitació a l'hemisfei nord. De
més, que com que no s'havien fet exploracions, no n'hi havia per afirmar-ho. Es el treball fluix de Caldas.
LA GEOGRAFIA BOTÀNICA
Del període de la seva estada a la província de Quito, que va del
setembre de 1801 al març de 1805, s'han publicat algunes relacions
dels seus treballs o de les seves anades i vingudes que mostren una
activitat científica tan complexa com sempre; ningú no diria que la
meitat d'aquest temps estigué malalt, obligat a fer llit moltes vegades.
El primer treball és una «Memòria sobre la nivelación de las plantas que se cuiti van en la vecindad del Ecuador», datada el 6 d'abril
de 1803, la qual comença així:
(1) «En todos los pequefios viajes que he podido veriflear dentio del V i iieiiiia i de Santafé, mi primer cuidado ha sido observar l a elevación, la

(1)

O. de C . pàg. 85.
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calidad y los limites a que està reducido el cultivo de la plantas atiles y
de que depende nuestra subsistència. Desde 1796 en que comencé a ver estàs
cosas con reflexfón, hasta hoy (Abril de 1803), he recogido un número considerable de oteepvaciones y de hechos; los he comparado, he ordenado este
material y creo que ya puedo sacar aügunas consecuencias gener-ales.>

En aquesta memòria dóna les zones de conrep, dins l'altitud, del
blat, el plàtan, la patata, l'ordi, la yuca, el cacau i el moresc. Conté
observacions molt justes. Com exemple, copiem el que diu del blat
de moro:
(1) «El«maiz» ( « z e a m a i z » ) , el grano mas importante del nuevo mnndo, y
sin conti-adicción màs ütll que el tnigo y la cebada, es también la planta
cuya vegetacifin tiene limites màs extensos. No temé el M o coino e l plàtano
y la cana de azficar, ni el calor como la papa; se le ve tanto al lado del
trigo y la cebada en los pueblos elevadoB, como e l caeao y yuca en los ardientes; en todos los lugares donde hay hombres hay maiz. Desde Riobamba,
la población màs' elevada que conocemos, hasta Cartagena y Guayaquil, en
todas las temperaturas posiblefi, en todas las presiones atmosféricas, nos
acompana esta planta preciosa, este recurso de nuestras nocesidades, esta
fuente inagotable de composiciones ddliciosas y variadas. Sobre l a costa
donde el hombre no ha podido connaturalizar el trigo, o, màs bien, en donde un enemigo podoroso no le permite habitar, produce dos veces al aüo, y
se eleva su cafía a cinco o seis varaa; en los países templados no se eleva
tanto, y su fruto viene a los ocho meses. E s tan constante esta ley, que el
maíz puede muy bien indicar' por aproximación el grado de temperatura
y l a elevación del sueilo, por el tiempo que dilata en producir y por la altura de su cana.»

Però aquest assaig, per bé que documentat des
correcuita estimulat per la lectura d'una memòria
la geografia de les plantes que aquest l i féu fer
trametés a Mutis. Fent-hi referència, escriu en
adreça el 21 del mateix mes:

del 1796, l'escriví a
de Humboldt sobre
a mans perquè la
una lletra que l i

«Yo la he retenido quince dfas para tomar una copia, y la reraito ahor a acompafiada de una friolera rnla, casi en el mismo género, que espero
la rcciba usted con bondad.»

De manera que aquell treball fou redactat en quinze dies. Humboldt, amb aquella memòria, havia creat la Geografia botànica, com
creà o inicià tants d'altres estudis geogràfics. Caldas intuïtivament
havia pressentit aquesta nova ciència, í, desconegut del món, ocupa
cronològicament el segon lloc de conreador de la mateixa. Humboldt
recapta la prioritat de la seva idea dins el món savi en una lletra a
Candolle, escrita a París el 1814:
(2) «Anomeneu Giraud Soulavie (amb ra6) Strohmayer; la seva disser tació,
de l a qual jo no tenia coneixença, quan a Guayaquil dibuixava la meva
(I)
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carta, ha sortit primer que no l a meva obra (dieu bé encara), després
afegiu en fi M. Humboldt.. quina ferida més pregona m'heu feta amb
aquestes dues síl·labes en fl... A i lasl Jo que m'era vanat fins ara d'haver
executat allò que no era més que un projecte cn d'altres, jo que em creia
haver donat la primera carta i el primer únic treball fonamental sobre
mides exactes d'alçària i de temperatura mitja.
« . . . A r a un prec, mon estimat Candolle, a veure si a i x ò concorda amb
les vostres idees de veritat històrica, doneu encara un cop d'ull sobre
M. Strohmayer, i vegeu si aquest llibre conté u v a xifra, una mida, s i és
alguna cosa de més que amàs de citacions. Jo no he tingut la primera
idea dc geografia de les plantes. Quan els homes han dit: plantes alpines,
han posat l a basc d'aquesta ciència.
«...Tot el que us demano es redueix a l'observació que jo he donat a
la primera carta botànica i el primer treball fonamentat sobre mides ixats
i oèsemzcions de les temperatures.»

Naturalment, Caldas ni arriba a assabentar-se d'aquests al·legats
dels savis europeus.
DEL VIATGE A LES COSTES DEL PACIFIC I A LOJA
LA VIDA COLONIAL
El treball conegut que porta una data subsegüent al que acabem
de comentar, és «Viaje de Qufto a las costas del Océano Pacifico, por
Malbucho», del 6 de febrer de 1804. Els tractava d'obrir una via de
Ibarra al mar. Hi havia diversos projectes de traçats. Caldes s'assabenta que hi ha quines en aquella regió, pensa en les terres desconegudes que podria explorar i s'ofereix al Baró de Carandolet per a aixecar la carta del futur camí a canvi de la protecció oficial pel viatge.
Ja hem dit com va sofrir-hi molt i com en va tornar malalt; però la
feina la féu, i amb aquella precisió i escrupolositat característiques
dels seus treballs.
La memòria és una ordenació sobre el clima, produccions, niveUació de plantes, mides baromètriques, descripció del riu Mira o Ohota, i altres qüestions, i anava acompanyada de la carta corresponent
a la qual adjuntà una nota sobre el mètode emprat per fixar les distàncies i situar astronòmicament els llocs principals. Parlant de la
concordància de les races humanes amb el clima, hi escriu aq lest
fragment interessant:
(1) «Es casi inevitable la muerte del indio que, nacido sobre los Andes,
a una prodigiosa elevación, baja a 900 toesas sobre el mar. L a torciana, l a
fiebre pfltrida y la muerte son los tristes frutos de su v i a j e . . . E l negro,
menos sensible "que el indio, resiste màs largo tiempo los fríos de la cordillera; pero acordàndose siempre dc su pals originario, jamàs prospera como en los lligares ardientes. Esta es la causa porque en los paíscs elevades

(I)
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sobre ÍXX) toesas se ha hecho recaer el poso de la agricultura y de todos los
trabajos sobre el indio, y esta es l a causa porque vemos en manos del negi-o
el cultivo de las tierras desde este término hacia abajo... E l espanol, sus
hijos y todas las castas provenidas de su mezcla con el ucgro y con el indio.
prosperan maravillosamente en todos los niveles, en todas las temperaturas
y en todas las elevaciones de l a zona tòrrida. Con una conslitucifin mas
flexible, el mestizo, el zambo y el mulato manejan el arado a mil quinicntas toesas de elevación, en los Pastos y Kiobamba, con l a misma ibertad y
venta.jas que el remo y la palanca en Esmeraldas y en Santiago. iSe habrà
mejorado l a coustitución de nuesti-a espècie cruzando las razas y mezclando
al africano y al indio con el europeo?»

El mateix any 1804, sempre darrera de les quines, féu un viatge
d'exploració al sud de Quito fins a Loja, del qual és fruit la memòria
sobre aquesta espècie vegetal, de la qual ja hem parlat, i torna a la
capital «después de seis meses de viajes, de enfermedades y de fatigas», perquè les tercianes—debilitat pel virus de la febre i cansat pel
constant treball—li rebrotaven de tant en 'tant, estacant-lo als pobles
del camíj
D'aquesta excursió resten tres relacions impreses: «Viajes al Sur
de Quito», «Viaje de Paute» i «Cuenca», les quals, junt amb l'esmentada «Memòria» es completen i estableixen tot l'itinerari. Sens dubte,
foren relacions esentes per a ésser trameses a Mutis, donant-li compte de com eren realitzats els treballs; no són, doncs, uns estudis, sinó
un apuntament del que veié i del que féu. L'última de les tres relacions és possible que ni fos 'tramesa, puix que és acabada amb anotacions recordatòries.
En les vuitanta planes impreses d'aquests escrits, entre la descripció del que veu i la relació del que l i passa i les consideracions que
fa, apareixen les anotacions pròpies de l'activitat científica de Caldas:
mides baromètriques, observacions de temperatura i astronòmiques,
experiències sobre l'ebullició de l'aigua amb relació a l'altitud, i assenyalaments de plantes. En conjunt, constitueixen una interessant
descripció geogràfica de les altes valls i dels alts planells dels Andes
equatorials, avui recorreguts en paït pel ferrocarril de Quito a Guayaquil; descripció, però, que cal esclarir per fer-la actual, suprimintne les manifestacions de la vida colonial que ombregen la pintura,
subratllades amb els planys de Caldas davant la vida miserable i supersticiosa en què hom deixa viure els indis i els blasmes als mandataris que els endogalen i exploten i a la vida desvagada dels hidalgos
perfidiosos. Aquest llastimós estat de les coses, les càrregues fiscals que
pesen sobre l'indi i el mestís, que són la gent que treballa, les quals
originaren les revoltes de Guamote, Quito i El Socorro, precursores
del moviment de la independència en el Virreinat de Santafè, són la
causa que el poble odiï el diupetón i l i faci això que ara en diuen
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la «resistència passiva»- El pobre Caldas, en els seus viatges, en tocà
les conseqüències. Un dia l i fan perdre el 'temps a Ambato, i fa aquesta consideració:
(1) «La resistència innata del indio a servir al espafiol por caricias,
obliga a éste a tratarle con dureza para conseguir alguna cosa de sus manos. Esta, opuesta a mi caràcter y a mi genio, me retardaba la salida, que
se verificó bien tarde.»

Un altre dia l i varen cobrar quatre vegades més del preu corrent,
i escriu indignat aquestes paraules injustes i inconseqüents:
(2) «No nos quejamos do la nobleza, de quien siempre hemos recibido
obsequios y servicios; nos quejamos sí del artesano, del pulpero, del mercader, del labrador.»

I devia ésser en molts llocs que el rebrien malament, car es plany
de la manca d'hospitalitat, «ley vilmente violada por los indios y por
la infame plebe de los pueblos que hemos visitado hasta hoy», blasme
injust, amb el qual el nostre savi viatger per egoisme o, potser més
probablement, pel malhumor que l i devia donar el seu estat físic, és
inconseqüent, car si ell mateix ens diu que els humils són esclavitzats
de cos pels senyors, i que no els han cristianitzat l'ànima, mal poden
ésser ni justos ni hospitalaris ni sociables.
Però el major interès d'aquests apunts de viatge rau en les anotacions de caràcter geogràfic. Com que el nostre viatger puja i baixa
constantment, anant d'alçades que assoleixen els 4.000 metres fins 1,000
metres sobre el nivell del mar, té ocasió de descriure una gama de
vegetació variada i totes les manifestacions de la vida humana que resulten dels climes i dels terrenys successius.
Amb l'esperit alerta, rectifica, quan cal, les inexactituds dels homes de ciència europeus. Corregint Linneu i Buffon, estableix que hi
ha dues espècies de còndors i no una:
(3) «En Sambagua ví un oondor (vultur griphu.*), le examiné y diseBé. Este hallazgo me proporcionó ocasión de ilustrar un punto de historia
natural. Linneo y todos los naturalistas han creído que no existc en el
Perú y en Amèrica mas que una espècie sola y única de còndor, y el conde de Buffon mezola y confunde las notieias de Gentil, Condaraine y dcmàs
viajeros naturalistas, y de dos espècies forma una. Però en realidad existen dos: la de un negro subido y hermoso, con un collar blanco hermnso, la
otra enteramente parda.»

Troba que la quina vegeta a una altitud superior a la qae havia
assenyalat Humboldl (4), aixeca meticulosament els plànols i perfils
(1)

O. de C. pàg. 151.—(2)
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de les ruïnes de monuments inques, rectificant, de pas, les errades de
Antonio de Ulloa (1), que hi passà, mig segle enrera, amb La Condamine. Per cert que, establint un paral·lelisme entre aquests dos individus de l'Expedició de l'Equador, sobre la valor de llurs ressenyaments, parlant de la facilitat amb què els viatgers científics poden
equivocar-se, Caldas escriu aquest interessant judici:
(2) «Nosotros podem os asegurar como testigos oculares que de L a Condamine, siempre fiel, siempre moderado, siempre juicioso, se atiene a los
hechos y refrena su imaginacifin. Poco amigo de lo maravilloso, las màs veces templa las hipèrboles fuertes de los viajeros. A pesar de tan bellas
cualidades se engafia algunas voces, porque un viajero no puede ver las
cosas sino de paso, y por consiguiente mal. S i alguna vez ha habido un
viajero que raerezea fe, es sin disputa L a (Jondamine y su llustre companero Bouguer. iQué diferentes de Ulloa! Este espafiol, joven, sin mundo, sin
experiència, creyó cuanlo le dijeron, y deseoso de contar a la Europa cosas nuevas y haccr interesantes sus viajes, ha aglomerado cuanto le pareeió curioso y raro. De aquí muchas fàbulas y exageraciones presentadas como verdades. Humboldt acaba de visitarnos; apenas hemos visto dos eartas
su .a> en el número 18 de los Anales de Ciendas Naturaies y poderaos asegurar que en màs de un lugar se ha oquivocadol»

UN ROBATORI PER RESPECTE A LA CIÈNCIA
DE QUITO A BOGOTÀ
Caldas, que ha anat seguint amb admiració profunda les petjades
d'aquells acadèmics que anaren a l'Equador a amidar l'arc del meridià per a establir la figura de la Terra, Caldas que ha compulsat amb
noves observacions algunes de les mides i posicions que aquells establiren, i que s'ha indignat veient com, sense respecte pels monuments de record científic, han estait destruïts els senyals -lue els savis posaren; ara, emocionat, arriba a Tarqui, prop de Cuenca, i cerca
devotament la làpida de marbre que, en memòria de la màxima mida
austral, feren empotrar aquells expedicionaris a la casa que els serví
d'observació. Però la placa tampoc és al seu lloc, i per fi, la troba a
punt d'ésser foradada i posada en un rec. Aquesta profanació l i
trenca el cor, i , per tal d'evitar-la, pensa en tots els mitjans per rescatar-la, però pensa també en el caràcter perfidiós dels conquesos, i
davant del risc de no poder salvar aquell testimoni científic, ell, tan
primmirat, fa el cor fort, i d'amagat de tothom se l'enduu per a trametre-la a Santafè.
Quan, per fi, torna a Quito, ja no pensa sinó a emprendre el
viatge per a treballar al costat de Mutisi Però ara, les pluges inacabables, els camins xops i els rius crescuts l'entretenen, i no arriba.
(I)
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fins el 19 de maig de 1805, a Popayan. No vol fer pas llarga estada
a la ciutat nadiua, perquè es daleix per a veure el vell botànic. Només
vol estudiar la flora popaianenca que ara, amb més capacitat, l i sembla nova. I quan volgué marxar no pogué perquè les febres rebels
altre cop l'en impossibiliten. Solament mig any després pot sortir cap
a Bogotà. No hi anà pas sol, sinó seguit de tot de càrregues que contenien el tresor del seu treball per fer-ne present a Mutis.
Amb quina satisfacció i orgull devia fer aquell camí que ja li
era ben conegut, seguit dels traginers i de la filera de matxos que l i
portaven tot el producte d'aquells quatre anys de penes i ^oigs científics «contenido en diez y seis cargas comunes»! Ben segur que les
degué vigilar més que no féu amb la que se l i estimbà portant les
mercaderies, deu anys enrera, pels mateixos camins, quan feia de comerciant! Pombo, el seu deixeble i biògraf, descriu el contigut de les
càrregues, aprofitant-se de la relació que en féu Caldas:
(1)
«Consistia este acopio, segün la ralaciím ofkial de Caldas.,en un
«herbario respetable de cinco a seis mil esquelet»?, dos volflmenes de dcscripciones, muchos disefios de las plantas màs notables, scmillas, cortezas de
las útiles, algunes minerales, el material necesario p a r a formar la carta
geogràfica de la raitad del Virreinato, l a carta botànica y la zoogràflca, los
perfiles de los Andes en màs de nueve grados, la ailtura geomètrica de las
montafias màs cèlebres, màs de mil y quinientas alturas de diferentes pueblos y montafias deducidas barométricamente, un nümero prodigioso de observaciones meteorotógicas, un volumen, de astronómicas y magnéticas. y algunos animaJes y aves». Trajo, ademàs, consigo una colección numerosa de
eptipas o impresiones de las plantas vivas sobre el papel, con el auxilio de
la prensa portàtil y dos volümenes descriptives dc usos, costumbres. indústria, agricultura, tintes, recursos, pobflación. enfermedades endéraicas, viciós, literatura, etc.. en el país recorrido.»

MUTIS FEU AIXECAR L'OBSERVATORI DE BOGOTÀ PER CALDAS
EL SEU ENTUSIASME
Mentre Caldas recorria la planícia interandina de l'Equador, Mutis, pensant en ell, havia fet bastir un observatori astronòmic a Santafè, que fou el primer d'Amèrica, i l'únic del món, aleshores, sota la
línia equinoccial, dominant els dos hemisferis, i també per la seva altitud, 2.630 metres.
En una lletra de Caldas a Mutis, datada el mes de novembre de
1802, aquell l i diu:
(2)

«Usted me habla del Observatorio astronómico que està erigiendo en
que puede apetecer mi
capital conocirniento, es

esa capital, y se expresa del modo màs honorifico
amor pròpia Pero no me deslumbro; mi primero y
(1)
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que no soy sabio. Conozco la oxtcnsion de este epJteto, y me conozco. No 1<>
merezca no me lo dé usted en adelanle. Deme usted el de discípuk), y qued a r é lionrado, y cuando usted me negase esta gràcia, yo me la usurparé.»

Seguint aquesta bella resposta, sincera i modesta, li fa assenyades observacions perquè es practiquin treballs acurats per a fixar exactament
la situació astromòmica de l'edifici. I en el transcurs de la correspondència d'aquest període, de tant en tant, potser fadigat oel treball i
la malaltia es daleix per possessionar-se d'aquell «templo Je Urania»,
on, amb un acondicionament apropiat, del qual mai no ha guadit el nostre autodidacta, podria dedicar-se amb repòs a l'astronomia, estudi
predilecte que ha constituït la seva iniciació científica, i ha estat el
desvetllador de les múltiples activitats que el mouen.
Imaginem, doncs, que a l'emoció amb què es presentava al seu
protector, quins altres bategaments de cor no s'afegirien en pujar per
primer cop les estretes escales de la torre octogonal, que aleshores
des de la seva cúpula dominaria de molt la modesta aglomeració colonial de Santafè. La primera impressió que tenim del gaudi de l'astrònom, és el que diu ell mateix en una lletra a Antonio Arboleda,
datada el febrer de 1806;
(1) «Yo me liallo con mediana salud sepultado en el Observatorio y entregado a la contemplación de los cielos, de esta bóveda que publica a todos los momentos la glòria de su autor. Yo soy feliz en esta soledad, nada turba un reposo fnndado en unos conocimlentos sublimes y virtuosos.
Trabajo sin testigos, y esta ventaja me proporciona la inestimable de la
humildad.»

I el seu no és pas l'entusiasme de la novetat i del nou càrrec, sinó
la satisfacció de l'home de ciència que entra en possessió ;le!s instruments de treball necessaris, noblement cobejats; per això tres anys
després, en publicar una descripció de l'observatori, ho fa b n minuciosament, per no dir amorosament, traspuant-li l'entusiasme com en
aquella primera impressió contigut ara només que pel caràcter públic
de l'escrit:
(2) «Si los Observatorios de Europa hacen ventajas a este natiente.
por la colección de instrumentos y por lo suntuoso del ediíicio, el de Sant a f è do Bogotà no cede a ninguno por la situación importante que ocupa
sobre el globo. Duefio de ambos hemisferios, todos los dl as se le presenta el
cielo con todas sus riquezas. Colocado en el centro de la zona tòrrida, se
ve dos veces al afio al sol en su cénit, y Jos trópicos casi a l a mLsma elevación. Establecido sobre los Andes ecuatoriales. a una prodigiosa clevacifin
sobre el Océano. tiene poco que témer de la inconslancia de las refracciones, ve brillar a las estrellas con una claridad y sobre un azul sulndo que
de él no tiene idea cl astrònomo e u r o p e o

(1)
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Hi ha, però, qui l'enveja, i hi ha també gent a Santafè que s'estranyen que Mutis hagi lliurat de cop i volta l'observatori a aquell foraster desconegut, preferint-lo al seu nebot i als altres col·laboradors
que rodejaven el mestre. I és que Mutis, encara clar d'enteniment,
a malgrat dels seus setanta quatre anys, veia bé la vàlua de Caldas
i on podia prestar la seva millor servitud.
De la justa estima que en feia, en són bona prova les paraules
amb què féu la presentació al Virrei arribat de nou, que coneixem
per la transcripció que en fa l'interessat en la lletra al seu amic Arboleda, suara esmentada:
«Entramos en Palacio, ya el Virrey advertido se presentí) en su saJón
y nos dió asiento. Mutis, recobrando aquel aire severo y en tono majestuoso, di.jo: «He cumplido setenta y cinco aflos gastades cn el progreso de las
clenclas, mis fuerzas sicnto que se debilitan y rais trabajos se aunicntan.
Para poner a cubierto al soberano, a l a nación y a rai honor, me he procurado un apoyo, un baculo en ml ancianidad, un hombre en quien pueda
dcpositar mis descubrimiontos y mis luces, un liombre que sea mi confldente, mi consuelo y ml apoyo, y el hercdero de mis talcs cuales conocimientos. Éste es don P. J . de Caldas que tiene Vuestra Excelencia prcsente
y a quien tengo el honor de presentar. Cuatro afios ha que le tengo en la
provincià de Quito, y ahora !e he llamado a mi lado. Yo imploro la protección de Vuestra Excelencia para que eleve mis deseos al llustre Ministro
de Indias, y que yo muera con el consuelo de dejar a mi Nación un sucesor que sabrà sostener su honor y mi reputación.»

Aquelles paraules, foren reproduïdes amb exactitud per Caldas?
L'entusiasme, el caràcter fàcilment excitable d'aquest, no exageraria
portat del seu lirisme, el contigut del discurs de presentació de Mutis?
Plantegem aquests dubtes perquè prop de tres anys despiés. Mutis,
poques hores abans de morir, redacta un informe al Virrei proposant
per a la bona marxa de l'«Expedición» que s'encarregui al seu nebot
Sinforóso Mutis la part botànica, i a Caldas l'Observatori i la part
geogràfica.
En un memorial adreçat per Caldas a l'encarregat dels assumptes
de l'«Expedición botànica», a la mort de Mutis, afirma referint-se a
incumpliment de les promeses que aquest l i féu:
(1) «Yo no pude conseguir que pusiese un solo oficio a mi favor, que
cumpliese con lo que solemnemente ofreció en mi presencia al Excelentísimo sefior que hoy nos manda; ni que diese el menor paso para mi co'ocacMn. Muchas veces le insté para que siquiera me asegurase la plaza vacante que había ocupado don José Antonio Zea, y no lo pude conseguir.
E n fin, muri<5 y me dejó sin ninguna recompensa dc tantos trabajos hechos
con el mayor celo y honor, y en su última voluntad me separfi con la mayor
ingratitud e injustícia de la parte botànica en que había hecho tanto mérito. Muobas veces me dljo de palabra y por escrita, que yo seria su digno

(í)
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micesor, que yo serfa su confesor política j el dcpositario de todos sus conocimientos, de todos sus manuscritos, de todos sus Ubros y de todas sua

riqiiezas.>

Caldas, deixant i tot de banda que és un home sincer i just, no
s'atreviria a posar el testimoni del mateix Virrei, si realment Mutis
no hagués parlat en aquella ocasió tal com ell diu. A tot estirar, les
paraules que transcriví podien no ésser totalment exactes, però sí
que ho fóra el pensament expressat. Ja hem tingut motiu de constaítar
la justesa del fons dels judicis de Caldas en el desengany que s'emportà amb Humboldt i Bonpland.
El que podem conjecturar és que Mutis, anant ja pels setanta vuit
anj's, afeblit el seu cos per malalties greus, i probablement també el
seu caràcter, tenint a la vora el nebot col·laborador constant dels
seus treballs, aquest fàcilment decantaria a favor seu la darrera voluntat de l'oncle.
CALDAS ES TORNA INTERESSAT: PER QUE?
En aquest període de prop de tres anys que va de l'arribada de
Caldas a la mort de Mutis, aquell mostra un interès per cobrar els
seus estudis que no havia tingut fins ara. I en l'escassa correspondència d'aleshores, quan ha de tractar de la valorització del seu treball, ho fa amb un to que denuncia un cert agrejament de caràcter.
Aquest estat d'esperit s'explica si es té en compte que tot i haver
treballat quatre anys per a r«Expedici6n Botànica» ho féu sense sou,
car els lliuraments que li feien Mutis i Pombo tan sols l i cobrien les
despeses del seu viure modest i dels seus desplaçaments. Amb raó demana als amics, a començaments del 1803, que es basquegin per la seva
situació:
(1) «Se me pasó hablar a Miguei sobre el cstado de mi agregación. Ya
ve usted que sl inuere Mutis, como lo debemos teinci·. estoy perdido. Tal
vez se suprime la oxpediclón, tal vez aparecc algún chapetón sucesor, y si
no estoy agregado, no tendra erabarazo en ensefiarme las puertas. i S e ha
hecho la propuesta al Ministro sobre que se me coloque en l a plaza de Zea?
iQué se ha ejecutado en este particular? i H a y esperanza de conseguirlo?
Cuestiones son estàs quo usted y Miguel deben resolver de acuei-do; yo no
tengo en ésa mta apoyo que ustedes; no me abandonen, no miren con indiferència las casas de Caldas.>

Trobem en la correspondència de Pombo. que aquest colombià benemèrit també feia gestions a les darreries de 1804 prop del Ministre
(I)
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a Madrid per tal que tingués reconeixement oficial el sou i el càrrec
de Caldas. Però aquestes coses havien d'interessar ben poc a la cort
de Godoy i Carles IV, i com que Mutis no seria amatent en les gestions oficialesques, Caldas es troba plaçat a Santafè amb un càrrec
temporer i quatre cents pesos d'assignació anyal, quan era ja a més de
mig camí de la seva vida! Certament era una situació que, tot i l'adalerament que tenia per les ciències, i el seu capbussar-se constantment en nous treballs astronòmics, i en l'ordenació i estudi dels materials recollits, no el podia deixar tranquil i havia de treure'l, de tant
en tant, del desinterès i de l'optimisme.
A l'acabament del 1806, per indicació de Pombo, el Consolat de Cartagena, proposa a Caldas la comissió d'explorar el Magdalena baix i
mitjà i els seus afluents principals per tal de reconèixer les possibilitats d'un pla de camins. Aquell protector seu li fa fer aquest encàrrec d'acord amb Mutis perquè de pas pugui aprofitar-se'n, en recórrer aquelles regions que no coneix, per als seus estudis i per a completar els treballs que té fets de la carta del Virreinat. I amb la proposta li deixen la llibertat d'assenyalar-se «el tiempo y orden de la
renta como y el que haga las alteraciones y imitaciones que tenga por
conveniete» ( 1 ) , Desconeixem la resposta de Caldas; però podem dir
que no fou facilitadora, atenent-nos al to de les lletres de IPombo, que
parla de «la inoportuna contestación de Caldas»; (2) i el que es dedueix dels conceptes continguts en un ofici de resposta que li adreçà
el Consolat ajornant l'encàrrec, prenent com excusa les dificultats
que hi oposava el Virrei, bo i dient-li que altrament ho resoldrien,
«sin embarazarse en el costo» (3) que ell havia estipulat.
Tenim, doncs, que l'home que abans es dalia per recórrer terres
desconegudes sense pensar en el guany ni el sacrifici, ara posa condicions poc acceptables i probablement condicions de diner.
Però, seria que anhelava reposar en el seu treball tranquil d'ara,
per acabar de refer-se—el mes de febrer es trobava «con mediana salud-—(4) o bé que es volia fer pagar els seus serveis? L'ofici seu de
resposta a aquella comunicació és d'una sequedat formulària que tant
pot demostrar desgrat com indiferència (5).
Un any més tard el Virrei, complint ordres de Madrit, llença una
circular a les autoritats per tal que li trametin dades geogràfiques,
estadístiques i nomena per a l'arreplec i estudi persones, a juí de
Caldas, sense preparació geogràfica. A ell, no l i han encarregat res;

(1) C . de Potnbo. pàg. 243.—(2)
246.—(5) Id.. 314.

ld., 246.—(3)

C . de C , 318.—(4)

/d.,
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però han tractat de fer-li aportar l'aplec de dades, observacions i estudis que té recollits.
«Conmigo no se ha tocado directamente, y se me ha querido arrancar
mis luces por scgundas manos, y aun por las del sefior Mutis, a quien me
le he sostenido con una integi idad de que no me creia capaz. Mis trabajos se publlcaràn a su tiempo y de un modo que me aseguren mi subsistència.» (1)

Aquest desig just de viure del seu treball s'entreveu ja en un paràgraf anterior de la mateixa lletra.
«Mis traba.jos geogràlioos, fruto de tantas fatigas y gastos, hacen rai patrimonio y mis riquezas, y no seria justo que los entregase para que se
confundan con la escòria y con los absurdes- que han de venir de todos los
puntos del Virreinato.» (2)

Els fragments anteriors són d'una lletra del seu amic Arroyo, que
ara es troba a Popayan amb un càrrec oficial. I el mes de febrer de
1808 amb motiu de tractar d'agregar la població de Neiva al bisbat de
(Popayan, el mateix amic l i degué demanar un croquis cartogràfic
arranjat de manera que fes veure la conveniència de l'agregació la
qual, però, geogràficament, no tenia raó d'ésser. Caldas s'oposà a contrafer la realitat, i , de més, fa reaparèixer el tema de la valorització
dels seus coneixements« N a mi Santiago, no suscribiré yo a este despropósito. S i ese Obispo, si
Canónigos, quieren carta, l a haré exacta; pero tendràn que pagar al
astrónomo que ha sacrifleado su salud, que ha sufrido las censuras y aún
los insultes de esos mismos que ahora me necesitan, que mil veces me trataron de fanàtico y demente porque no me dedicaba a sembrar y a mercader. E n suma, si no me dan esos sefiores pudientes rail pesos por la. carta
del obispado, no la doy. Este es mi patrimonio y mis riquezas.> (3)

esos

Es evident, doncs, que ens trobem en un període de la vida de
Caldas, en el qual cobrant poc per les necessitats del seu viure, tot
i ésser solter i de vida austera, davant de la incertesa del seu esdevenidor econòmic es torna egoista i vol que l i paguin els fruits de la
seva intel·ligència i del seu esforç. Es molt humà i és ben just.
De més devia seguir delicat, perquè el gener de 1808, diu «me hallo
sumamente fatal de la cabeza» (4), un mes després afegia: «ya estoy restableciéndome» (5), i en una altra lletra, que «estaba de muy
mal humor» (6).
CALDAS I LA MORT DE MUTIS.—CRITICA POC SERENA EN DEFENSA PRÒPIA.
Hom endevina que en el pressentiment que tenien els que rodejaven Mutis, de la proximitat de la seva mort, molts havien d'as(1) C dc C , pàg, 257.—(2)
259 i 2C!.

/ d , 256 i 257.—(3), (4), (5) i (6) / d .

258,
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sociar-hi l'afany der estar en bon lloc, i que Caldas, el darrer arribat i el distingit especialment pel vell botànic, havia d'ésser el blanc
de suspicàcies i d'intrigues,
Una postdaita que trobem en una lletra de mitjant Juliol al mateix corresponent ho confirma, dient que «Don Sinforoso Mutis està
muy cerca de éstas, y creo viene seducido, y contra mí.»
La mort del savi Mutis ocorregué l ' H de Setembre del mateix
any. EI Virrei tancà la casa de r«Expedición Botànica», probablement davant dels desigs contraposats, de les envejes personals i de
les intrigues.
D'aquest tancament, Caldas s'en ressent des del punt de vista material i moral; prou que ho diu en dos correus seguits, de gener i febrer de 1809, al seu amic Arroyo:
<Mi salud no es la mejor; inü pesares han minado bastante mi corazón
y abatido mi espíritu. Dichoso usted cuando fijado no depende de nadie,
ni espera el pan de los decretos del Virrey.»
«El Virrey cerr<5 la casa. y ha cinco meses que espcramos el nuevo plan
y nuestro destino. Se dice que yo quedaré encargado del Observatorio y
asociado en la parte botànica para la edición de la Flora. E l senor Mutis
pidió se me asignaira mil pesos; quién sabé lo que hara el Virrey. Ml es.
tado presente es lamentable; se me privó de los auxilios de casa, mesa,
crlados, luz, lavandera, y se puso en problema mi sueldo de cuatrocientos
pesos, liasta el punto de necesitar de una declaraci6n deJ Juez. Sin los socorres que me han prestado los arnigos, no habrla podido subsistir. Por no
Uorar làstimas. no he querido hablar a usted de ml suerte; sépalo y
calle.» (1)

La lluita havia d'ésser forta i la necessitat de defensar-se i situarse ben imperiosa quan Caldas, l'admirador de Mutis, l'home dü cor i
agraït arribà a fer-li càrrecs després de mort.
Diguem, però, que en tota la correspondència que coneixem des
de la seva arribada a Bogotà fins al traspàs del savi, la major part
adreçada a Santiago Arroyo, el seu confident de sempre, fora de l'admiració i elogis de la primera (28 de febrer de 1805), no s'hi troba cap
apreciació sobre Mutis ni la seva obra ni tampoc res que es refereixi a les relacions entre ek dos, Les seves lletres no ens donen tampoc
la impressió íntima que l i produís la mort del vell botànic, ni en parla.
No existeix més que un article necrològic que Caldas escriví i publicà
en el «Semanario del Nuevo Reino de Granada», dirigit per ell.
Es un article mesurat, ple de respecte i de lloances al difunt Director de r«Expedición Botànica», i quasi impersonal, perquè parla
sempre en nom de família», és a dir del nucli de col,laboradors del
«Mestre» (2).
(1)

C . dc C , pàg. 266.—(2)

O. de C , pàg. 277-282.
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S'hauria esmorteït l'admiració de Caldas davant del coneixement de
l'home i de la seva obra; o millor, tocaria les conseqüències d'aquells
aspectes del caràcter que la gent suposava a Mutis, i que ell incidentalment esmenta en la seva primera lletra santaferenya, tan falaguera, en comentar l'estranyesa de la gent que, desconegut i foraster, hagi
pogut guanyar «el amor y la confianza de un hombre que creen inaccesible y la misma desconfianza»? No ho sabem; però tinguem en compte que Mutis era molt vell, i que els vells es tornen criatures.
Sigui com vulgui, el cas és que Caldas en el «Memorial» al Secretari del Virreinat, el qual s'havia fet càrrec dels assumptes de r«Fxpedición Botànica», bo i ressenyant els seus treballs i els seus projectes
originats judica l'obra de Mutis assenyalant-hi deficiències.
En indicar que entra en els seus projectes l'estudi, ja iniciat, d'establir en una «Geografia de las plantas del Virreinato» les zones altimètriques i climàtiques de l'habitat de cada planta, diu:
(1) «Mutis ni todos sus dependientes podran negar que este modo general
v fllosóílco de mirar la vegetación no lo he aprendido en su casa, en donde
jamàs se ha pensado en salir del camino eomCin y trillado.»

Parlant de la seva contribució a l'estudi de les quines i dels materials que portà a Mutis, afirma que ha vist totes les quines del Virreinat, (la qual cosa és una lleugeresa, puix que no ha recorregut tots els
indrets on l'espècie chinchona podia donar-se) i que sense el seu treball la Quinologia de Mutis es reduiria a la meitat (la qual cosa potser
és certa). En finir el detallat apuntament de tota la seva aportació
d'estudis i materials, escriu:
(2) «Tbdo lo puse en sus manos, todo lo consagré a su glòria, con una gencrosidad y OOO un desinterès que no me supo corresponder.»

Demana que, essent superior a les forces d'un home l'arranjament
i publicació dels materials de r«Expedición Botànica» (ja es deia que
la Direcció anava a ésser de Sinforoso Mutis), «pongan mis colecciones
de Quito bajo mi dirección y que yo solo sea dueno de organizarlas» i
s'alegra que Mutis l'alliberés de «este laberinto y de sacrificar lo màs
precioso de mis anos a ordenar borrones, y a llenar los grandes vacíos
que comienzo a ver en la «Flora de Bogotà» (3).
Després, com si s'espantés dels propis judicis, fa aquesta confessió
que hom no espera:
(4) «Es verdad que yo todavía no he visto sus escrites sino ràpidamonte en
el momento de los invenlarios; pero me han parecido desordenados, y todo

(1)

O. de C , pàg. 396.—(2) / d . , 403.—(3)

I d . 401 i 402.—(4)

Id., 406.
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Hom té Ja impressió, bo i llegint aquest document, que Caldas tindria raons per fer la crítica que fa, però que el to interessat i personal de l'exposició la fa indelicada i precipitada, defectes dels quals no
deixa d'adonar-se ell mateix, i , per això, al final emprà aquell pal·liatiu
per salvar el que hi hagués d'aventurat o de dur en els seus judicis.
L'afany, en si justificat, de salvar la seva aportació científica, i la necessitat d'obtenir «un moderado pero regular sueldo» per viure, li fan
perdre la noció de justícia que fins ara no l i havia mancatPobre Caldas! amb una debilitat cerebral que no es devia haver guarit encara, i rodejat d'intrigues de gent que n'havien de saber més
que ell, perdia el cap davant de la possibilitat de veure en orris el
fruit i les possibilitats de tota una vida d'afanysEn la lluita per viure Caldas, com molts homes, perd la seva equanimitat i j a afeblida la fermesa del seu caràcter, que més que tot era
filla d'una timidesa ingènita, arriba a la inconseqüència quan li cal
salvar la seva situació apurada o inseguraPer això després, mentre espera d'Espanya la resolució definitiva
sobre el seu nomenament, en els informes quatrimestrals que ha de
trametre al Virrei ho fa adreçant-li lloances aduladores, cosa que no
hauria fet abansD'aquesta autoritat suprema de la «Nueva Granada» de la qual amb
ironia deia l'any 1807, amb motiu d'aquells treballs d'estadística que
s'havien d'iniciar: «para que Vdj se admire mas del buen sentido de
este Virrey, sepa que uno de los geògrafos encargados es Carito», dos
anys després, el mateix Caldas, l i diu, per decantar-lo a favor seu:
«En medio de una sUerte tan desgraciada sólo me ha sostenido el dulce
consuelo de vivir y de trabajar bajo el ilustrado Gobierno de Vuestra E x celencia, bajo l a proteccifin de un Jefe sabio que circunspecto y sierapre
prudente en su conducta, se atiene a los hochos y cierra los ofdos a los informes dictades rauchas veces pop la envidia- iQué dulce es, sefior, obedecer a un Jefe dotado de prendas tan preiciosas!» (1)

Però és el cas que aquest mandatari, Antonio Amar y Borbón, el
darrer Virrei de la Colònia, fou un home sense relleu, apocat i sord, la
gestió del qual ha estat blasmada per alguns historiadors (2)- I a
aquest home insignificant. Caldas, ofuscat ara pels seus anhels de treball científic, el Caldas que trobava bé set anys enrera que Arroyo
s'indignés que es concedís a «Godoy, Porlier y a tantos majaderos»
(3), l'honor de posar llurs noms a les plantes noves, ara en l'informe
(1)

O. de 0 , pàg. 411.—(2)

H . de C

251-—(3)

C. de C , 197.
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següent comunica al Virrei que ha posat el nom d'amaria a un gènere
nou, i ho fa amb aquests extrems de llenguatge:
«Linneo j todos los grandes botànicos han inmortalizado los nombres Je
sus protectores, tal vez con menos razones que yo tengo para pasar a la
postcridad el ilustre nombre de Vuestra Excelencia.»
«Aniraado del mas vivo reconocimiento, quiero curaplir con esta obligaoUSn sagrada, y anunciar al mundo sabio que Vuestra Excelencia es su
protector y su amigo. Reciba Vuestra Excelencia con agrado esta dedicatòria, debida a sus virtudes, a au mérito y al amor que profesa a los conocimientos útiles.> (1)

Aquest llenguatge adulador i , a estones, ploraner, que es troba
també mantes vegades en els dos informes, és ben lluny, però, d'aquell
lirisme cordial fill de l'exaltació que trobem en el seu epistolari quan
manifesta el seu agraïment a Arroyo i altres amics que l'ajudaven. Es
indubtable que l'afany de guanyar el pa treballant en els seus estudis
predilectes ha afeblit la seva rectitud moral. No li'n fem pas càrrecs:
home fet, no tenia altre camp on guanyar-se la vida; home de ciència,
per temperament i per habitud no podia tampoc abandonar els seus
estudis. Sense fer mal a ningú, tractava d'afermar la seva situació.
En la Memòria de què suara hem parlat ja ho deia: «Nada pido contra
don Sinforóso Mutis. Yo no puedo elevar mi fortuna sobre las ruinas
de otro.» (2).
L'ENAMORAMENT DE CALDAS
Caldas havia arribat als quaranta anys, i enamorat de la Ciència
no havia tingut temps d'estimar, o no havia tingut valor per declararhoj Cansat, però, dels anys passats en llar d'altri, veient més assegurat que abans el seu càrrec, i trobant-se a la quarantena, aquesta
edat en què es comença a sentir el fred d'estar sol. Caldas acaronaria
la idea de constituir una família, de tenir muller i fills: una fillada
que fos la seva supervivència!
Aleshores, tímid encara i potser trobant ridícul de festejar a la
seva edat, no posà pas els ulls en cap santaferenya sinó que recomanà
«a varios amigos de Popayan que le buscasen mujer digna poi sus
prendas de ser la esposa de un hombre honrado» com ens conta el seu
biògraf Lino de Pombo (3).
Un dels amics l i respon dient-li que tenia una neboda que faria per
ell i que si ho volia li faria de bo. Ella es deia Maria Manuela Barahona. La primera lletra de Caldas a la seva futura esposa, del 20 de fe-

(1)

C . de C , pàg. 451.—(2)

I d . , 197.—(3)

O. de C , 405.
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brer de 1810,

é s una c o n f e s s i ó i é s u n a d e c l a r a c i ó . M o s t r a u n a p u r e s a

de cor e x t r a o d i n à r i a i ensems é s u n esclat d'amor.
«Sefiora: L a Divina Providencia por taminos incsperados ha rodeado de
tal mode las cosas, que parece se declara por nucstra unión. Yo, confleso
a usted con toda siuceridad de mi corazóu, que ahora ciuco meses ignoraba
que eiistla una joven do las prendas de usCed. Su digno tío, mi generoeo
y íiel amigo dou Agusün Barahona, descntei·iú para mi felicidad este tesoro; él me avis<5 que usted era la que mas convenia a mi caràcter y situación; él me hizo la descripción mas íiel y circunstancial de usted; él encendió por l a primera ves la llama pura, l a llama casta del amor conyugal; él ha dado pasos iraportantes; él ha conquistado a usted, y me ha
dado rai felicidad. Sí, sefiora, yo soy feliz desde el momento en que lel su
carta; la Manuelita ha prestado conseutimiento. Esto se aumentarà cuando
yo lo vea ratilicado por usted en una carta que dicte su cora/ón y escriba
su misma mano. iAh, cuàndo veràn rais ojos, cuando besaran mis labios
ese papel, esa letra que usted haya íormado!
«Cuàntos suspiros ha arrancado usted de mi pecho, de este pecho que
no ha amado sino a dofia Maria Manuela Barahona! No he tenido que
derribar Idolos para colocar a usted. Usted es la primera que posee mi
corazón en toda su plenitud, usted sola y usted para siempre lo poseerà.
iQué dulce es unirse por la rellgión y por l a virtud! Sí, sefiora, rai amor
no es esa llama devoradora, cruel, que ciega, que crabrutece; es un íuego
sagrado, tranquilo, puro, casto, luminosu, que dilata el corazón sin oprimirlo. ü s t e es cl que proícso a usted ha muchos meses.
Usted me ha costado raucho. iCuàntas dudas, cuàntos pasos, cuàntos días
de incertidumbre, de pena; para que usted lo tepa todo, cuàntas làgrim;is
he derramado por usted! Cuando imaginó usted que un horabre que ha rairado con la màs l'ría indiferència a todas raujeres de la tierra, un horabre a quien usted no ha saludado, un hombre sumurgido entre libros, entre
instrumeutos, que tiene sus ojos lijos en el cielo, que vive a cien leguas de
usled, podia derramar làgriraas copiosas por usted en el Obscrvatorio de
Santafé.
Sefiora, reciba usted estàs làgrimas, oiga us-led mis suspiros, làgriraas,
suspiros preciosos que usted ha recorapensado dignamente. i Usted me ama?
iQué pregunta! Creo que si, y esta ilus...> (1)
A q u e s t a lletra a l a qual manca
m a d u n v e r enamorat.

l'acabament, é s e s c r i t a per l a plo-

I^a resta de l a c o r r e s p o n d è n c i a del Testeig é s

d'un estil abrandant com si fes d'un f a d r í de l a p r i m e r a volada. I a i x ò que sembla u n a mena d'anacronisme no ho é s , c a r aquest home de
q u a r a n t a a n y s , t é el cor p u r com un adolescent, i e s t i m a per p r i m e r a
vegada, i a l l ò que potser p e r timidesa

de p a r a u l a no h a u r i a dit, com

que ho sent, ho d i u amb l a ploma. Com u n xiccL enamorat, à d h u c vol
de l a dona estimada,

guardar-ne presents m i n ú s c u l s , aquella mena de

presents que als ulls de l'indiferent semblen ridiculeses.
«SClo poseo do usted una carta y una firma que beso con frecuencia.
Ananque usted de su cabeza cuatro pelos y en un carta remítamelos. Presente serà este màs precioso que los diamantes. Perdona usted estàs pretensiones de mi amor; disculpe usted a un corazón encendido y que ama
con vehemència.» (2)

(1)

C . de C . pàgs. 270 i 271.—(2)

Id.. 274.
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Però paral·lel a aquesta mena d'esbojarrament propi dels vint
anys, sorgeix l'assenyament propi dels quaranta i , sobretot, propi del
cencepte religiós que Caldas té de la vida. Es característica aquesta lletra, escrita quan ja el casament, per poders, s'havia celebrat a Popayan, i l'esposa estaria en camí per trobar-se amb l'espòs. «Yo te considero en camino y remito ésta a manos del sefior Cura de La
Plata, para que te la entregue; a 61 te recomiendo, y te encarczco que rae
esperes allí. Mucho puedes, hija mía, sobre mi corazón; voy por fin a La
Plata a recibirte, y a que nos reunamos hasta la muerte. L a virtud debe ser
el fln de nuestro matriraonio; los dos nos vamos a santificar raútuaraenle.
Que en nuestros corazones rei ne Jesueristo, la pureza y l a sautidad. Tu vienès a ser mi esposa, y ya lo eres; tü debes ser una esposa cristiana y fundar
una familia santa y religiosa. L a vir-tud os dulce, pues es el amor y la
castidad. ÏAh, ml Manuelita! iCuando alabaremos al Sefior los dos! iCuando, enlazando nuestras manos, las levantaremos al ciélo para bendecir sus
bondades! Nuesbros corazones deben estar slempre nadando en amor de Jesueristo, y en el mütuo que nos deberaos confesar; todo debe ser amor; amor
en el cielo, amor en la casa, amor en nuefstros hi jos, amor en nuestra familia; amor en todos nuestros raomentos. iQué fellcidad, vivir para amar!» (1)

KNTRE L'AMOR I E L DEURE PATRIÒTIC
Però aquell enconltre pel camí, que Caldas anhelava, no es pogué
realitzar degut al trasbalsament polític de Santafèj
En aquells dies, el 20 de juliol de 1810, la imprudència d'un chapeton, insultant grollerament als fills del país, que covaven un llarg
malestar i un pregon desig de govern directe, féu esclatar la revolta:
foren deposades les autoritats que representaven un rei que ja no regnava i fou erigida una Junta Suprema de Govern. (2) Era l'esfondr iment del «Vin einato de Santafé» i l'inici de la República de Colòmbia
que, nou anys després, a través de les incidències polítiques i guerreres. Bolívar havia d'afermar per sempre en els ermots de Boyacà
amb la derrota de les tropes de Barreiro.
Es curiós d'observar a través de les lletres de l'enamorat Caldas
a la seva muller, el canvi polític i les conseqüències que pot tenir per
ell, i el seu enfeinament:
«(3) 20 d'agost.
De 6 d'agost 1810. «Ya te considero en L a Plata, y yo sin poder salir a
jet-ibirte como te lo había ofrecido. Y a sabràs la revolución terrible que ha
habido en el Gobierno. Yo he salido l·leso gracias al Sefior, y sólo te deeeo
pam resolver sobre tté suerte. Ven en breve, pues estoy muy arriesgado a
que la Junta Suprema nos mande en comisión a muchas paries. Tendras,
Idolo de mi corazón, valor para seguirme en mi correria. Nada sé de positivo, pero lo preveo. Se txata ahora de reformas en el Obaervatorio y en la
Kxpedición, se trata de elevarme o de quedar en l a calle.»
(1) C. de C. pàg. 281.—(2)
i 282.

H . de C. pàgs. 266-268.—(3)

C. de C , 281
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«Ya Uxlo esJ-i'i (|uieto, ven sin cuidado. y fcinkme como te ama tu F i a n c í « o /osA»
« 5 de setembre.
De 5 de sotembre 1810.
«Las noticias sangrientas de Quito han Ilenado de espanto al Gobierno y a esa capital. Yo estoy encargado de] Diario
que remito para que lean. E l viernes ha de salir otro con las coaas de
Quito, y tengo que iraprlmirlo y publicarlo. No puedo salir a L a Mesa, no
puedo ir a besar tu mano a ese lugar.»
••<...mi oficio y mi suei'te me encadenan en ésta; ui el dulce amor me
puede sacar; perdona esta imposibilidad a tu amante Franciscà José.»
Aquestes dues lletres semblen m é s aviat eixides de l a ploma d'un
home indiferent als esdeveniments p o l í t i c s , tot i que l a d i r e c c i ó n'era
d u t a p e r l'element i n t e l · l e c t u a l de B o g o t à , tots amics o coneguts seus,
sobresortint entre ells el seu í n t i m amic Camilo Torres, que

fou el

verb endegador de l'esclat revolucionari.
Caldas estimava l a seva p à t r i a , com ho h a v i a demostrat treballant
p e r ella. Caldas, amb sentiments

d ' i n d í g e n a , es sentia molestat

per

la i d i o s i n c r à s i a del peninsular sobrevingut. Caldas es dolia de l'endarr e r i m e n t del seus p a í s governat p e r l a m e t r ò p o l i p e r ò Caldas e r a u n
home d'estudi que anhelava el r e p ò s entre els seus llibres, els seus materials i els seus instruments.
P e r a i x ò , no l l e n ç a t e n c a r a a l a l l u i t a plena, porta la seva col·lab o r a c i ó al moviment revolucionari fent de redactor del

Diario l'olitico,

ò r g a n del nou G o v e r n , i v a fent t r a n q u i l a m e n t les seves observacions
a s t r o n ò m i q u e s i m e t e r e o l ò g i q u e s bo i t e n i n t c u r a del « S e m a n a r i o del
Nuevo Reino de G r a n a d a » , p e r i ò d i c de c a r à c t e r científic^
A m i t j a n setembre a r r i b a l a seva esposa a Bogcttà i aquell sense-liar t i n g u é e l goig d'iniciar u n a vida f a m i l i a r tranquila. T i n g u e r e n
q u a t r e fills, dels quals n o m é s els s o b r e v i s q u é u n a noia, J u l i a n a .
A q u e s t inici de vida casolana n o m é s v a d u r a r com u n a il·lusió, degut a q u è l a l l u i t a pel manteniment de la i n d e p e n d è n c i a v a d u r a
Caldas, pels seus coneixements,

a l'enginyeria m i l i t a r i a seguir

les

necessitats de l a defensa.
Bo i p a r t i c i p a n t a Santiago A r r o y o el neixement del p r i m e r fill,
li diu:
«Soy ingenieru. y para la defensa de la pàtria me he visto precisado
a consagrarme seriamentc al estudio de l a fortificación y artilleria. E s veí dad que tienen encanto estàs clencias horribles; pero nada de la majestad y
do 1a grandezn de los clelos. Por fortuna, son ciencias circunscritas que.
para conquistarlas, bastan dos o tres meses de un estudio melòdica» (1)

(1) . C. de C. pàg. 284.
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Les inquietuds per assegurar-se una situació econòmica tornen de
bell nou amb les provatures d'un poble jove que comença a governarse portant una dualitat política que el mena a la lluita civil i que
ensems ha de defensar la seva independència. D'aquí ve que la missió
científica de l'Observatori i de r«Expedición Botànica» hagi d'ésser
desatesa. Això- a Caldas, que de més a més ha d'atendre ara les necessitats de la família, l i fa fer molts pensaments: pensa si en els treballs científico-militars que es veu obligat a acceptar a contracor, hi trobarà per viure decentment, o si no fóra millor d'anar-se'n a Caracas,
o bé si posant una impremta podria fer-se un sobrepuig en el seu
guany actual que l'ajudés a «soportar el peso de la família». (1).
Aquests són els projectes concrets que coneixem; però és de suposar
que a través de les vicissituds que passa molts d'altres en faria,
cessitats de la família, l i fa fer molts pensaments: pensa si en els treUegint l'escassa correspondència de la seva campanya militar al
Nord de Bogotà, veiem com de prop o de lluny la preocupació per la
seva família és constant; anima la seva dona en les persecucions i en
els tràfecs, l'aconsella paternalment- i , sobretot, es basqueja sempre
perquè tingui diners i (2) això que no l i era pas molt fàcil de proporcionar-n'hi.
D'aquest període en davant, la correspondència quasi manca del
tot i l'itinerari i les vicissituds de la vida de Caldas sols poden establir-se a grans trets, gràcies al seu biògraf Lino de Pombo. Fent d'enginyer mlitar, les alternatives de la lluita el porten del camí del Nord,
al departament d'Antioquia, en el centre de Colòmbia.
Més de dos anys passa Caldas separalt de la seva dona i del seu fill
fins que el 1814, nomenat coronel efectiu del govern antioqueny, amb
el sou de 2.400 pesos, els pogué fer anar amb ell.
Es consei-va el fragment d'una lletra, adreçada no sabem a qui, en
la qual encarrega molta cura en el viatge dels seus, lletra plena de
tendresa (3).
El seu nomadisme no havia d'acabar. Les noves necessitats de la
pàtria en perill el criden a Bogotà per fundar i dirigir una Escola
Militar. Era en el primer trimestre del 1815.
Una altra volta s'hi estableix amb la família.
Pensem, però, que la dolça compenetració conjugal, que Caldas
tant desitjava, era trencada. Es la impressió trista que trèiem de la
penúltima lletra a la seva muller. No t é data, però la situem en la
segona meitat del mateix any i la creiem escrita durant una curta
comissió de servei.
(1)

C. de C. pàg. 285. - ( 2 )

/d., 290 a 301.—(3)
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«Mi Manuelita: S i yo no escribo no eres para raandarrae ni unas saludes, y ninguno se acuerda de ml. No obstante, yo sí pienso mucho en mi família y en Liborito. que tfl debes cuidar como una joven preciosa p a r a que
no vea ni oiga cosas que debe ignorar. Yo pienso i r a abrazarlos a todoe
el lunes, y aliora va este pe6n a traerme la brújula de caja de eobre que
quedó allí en mi mesa, y a saber de tu vida. No vayas a mandar una brújula que quedó envuelta en papeles sobre l a mesa. Hasta el lunes. Adifis. »(1)

Aquesta m i s s i v a té una c e r t a duresa i m p r ò p i a de Caldas. Què havia passat? No ho sap ningú. Però en la d a r r e r a lletra, e s c r i t a quan
amb altres patriotes ha de buscar en la fugida la salvació, c l a r a m e n t

a la seva muller faltes de p r u d è n c i a dins l'honestedat rigorosa en q u è ha de v i u r e una dona casada i c r i s t i a n a . Per aquestes
lleugereses i per la i n s i s t è n c i a de Caldas en els consells, al moment dol o r ó s de la s e p a r a c i ó que j a pressentia que f ó r a p e r tota la vida, podem deduir que la seva esposa s e r i a una dona jove i superficial, que
m a l g r a t d'haver t i n g u t tres fills, dos dels quals se l i havien mort, i
que n'esperava u n altre, no havent-se pogut compenetrar amb el seu
assenyala

e s p ò s en les llargues a b s è n c i e s d'aquedt, c e r c a r i a en la vida de r e l a c i ó

la conversa que la d i s t r a g u é s de l'isolament i del c a r à c t e r s e r i ó s i
preocupat del sou m a r i t . Aquest devia passar estones ben amargues
dins el silenci en què, potser per prudència, potser per timidesa, es
r w l o i a . Heus a q u í la m a j o r p a r t d'aqueSta lletra, datada el 31 de
m a r ç de

1816.

«Mi querida y amada Manuelita: E l adiós que lo dí puede ser el ültimo si los espaficnes nos subyugan, porque estoy en la flrme rc.solución de
abandonar esta pàtria que me dió el ser, antes que sufrir los escarnlo-;.
calabozos y suplicios que nos preparan nuestros enemigos. E n este caso yo
debo abrirto mi corazòn, y como esposo y como padre debo dnrtc mis üllimos consejos. Oyeme bien, óyeme con l a mayor atención: lee muchas veces
esta carta y si puedes léela lodos los días dc tu vida y muéstrasela a J u liana y al fruto que tienes todavía en las entrafias. Mi corazón se despedaza, y mis ojos, anegados en ISgri.nas, forman estos renglones, y esta flltlma
prenda de mi amor y de mi (Idelidad.
Tema a Dios, guarda sus santos mandamientos; sémc flel a los juramentos que nas prestamos dclante de los altares el dfa du nuestro matrimonio; lu fldelidad conyugal es la primera virtud de los esposos, y es la
base de todos los bienes que se pueden esperar de dos casados. Por lo que
mira a mí, te he sido escrupulosaraente fiol. y desde cl momento que te
recihí por esposa, todo.- las mujores me han sido indiferentes. No sòlo he
procurado ser fiel a mi mujer, sino también quitarle todo motivo de l* mas
ligera inquietud, o de la sospecha mas ligera.
E n esto lú no has sido prudente, y tu conducta en mi ausencia no de.ja
de darme motivos de inquietud, que han amargado mi corazón delicado y
sensible. E s verdad que no te condono, y si ahora te hablo con esta olaridad, es para hacerte màs prudente y màs celosa de tu buena reputaclón.
Te hablo màs claro: yo no puedo sufrir la amistad de mozos que a ü n no
han probado su conducta, y esas visitas de confianza en los ültimos rincones me son abominables; en una palabra: yo doseo que visites, que Irates,

(1)

C. de 0. pàg. 302.
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pero con personas bien acreditadas y de una vida sin tacha; quiero que
veles sobre l a conducta de tu familia, y que no te olvides .jamàs que tu
primera obligación, la m à s s,agrada, y sobre l a que te tomarà màs estrecha
cuenta, es el cuidado de l a familia. Céla mucho y céla sin descanso sobre
la honestidad de tus criadas; separa toda mescla de mozos; cuida de oir
musa todos los días; cuida de rezar, en especial la doctrina cristiana todas
las nocbes; cuida de confcsarte con frecuencia y de que lo haga la familia.
Yo esperaba salir de las agonías que me han oprimidó en los últímos meses,
para establecer una vida quieta, santa y arreglada y dar yo el ejemplo;
pero ya que Dios me arroja del seno de mi familia, tü debes hacer mis
veces, y formar un plan de vida cristiana.
Acuérdate, amada Manuelita; acuerdate de l a santa educación que te
dió tu buena tfa, y sigue. sus màximas y sus ejcmplos; téme a Dios, hija
de rai corazón; téme a Dios, guarda su ley santa cuida tus hijitos; ora con
asiduidad; sed cristiana; araa la pureza de conciencia; tiembla de los mozos
seductores; téme racnos raorir. que cometer un adulterio horrible, que no
te dejarà sino crueles remordimiontos y amarguras espantosas; araa a Dios,
entrégale tu corazón, y cuida de entregarlo puro y sin pecado. Tu vive bien
segura que siempre viviràs en mi triste corazón; que te guardaré la fidelidad màs completa, y que cuando nos reunamos en la eternidad ballaràs n
tu esposo puro dc adulterio; asl lo espero de la mLsericordia del Sefior.» (1)

Aquestes ratlles plenes de fe cristiana, mostren davant el caràcter lleuger de la dona una bondat paternal i una inquietud desinteressada, de germà més que de marit, les quals evidencien l'esperit cristià de Caldas i la seva puresa de sentiments. Són aquelles seves qualitats; però ara és la dolor que les fa reeixirE3 món pot somriure malèvolament davant d'aquet darrer episodi
de la vida familiar de Caldas. Nosaltres sentim la pena de l'home bo
i planyem la muller perquè les circumtàncios no permeteren a ell de
fer de la seva llar el redós de pau que anhelava, ni a ella de gaudir
d'aquesta pau que l i hauria guanyat el cor. La desgràcia l i donaria la
dolor, i la Fe, la resignació per viure sempre més recollida en la seva
viduïtat gloriosal
COM HAVIA TREBALLAT PER A LA SEVA PRODUCCIÓ
FUTURA
L'actualitat militar estroncà, suiwsem que quasi complet?ment,
els treballs puraments científics de l'astrònom, del botànic i del geògrafa Tan sols del viatge militar al Nord, féu una descripció geogràfica del camí de Santafè a Tunja- en forma epistolar amb el propòsit
que fos la primera lletra d'una sèrie que s'havia d'haver publicat en
la impremta que muntà junt amb Benedicto Domínguez.
Des del seu estabhment definitiu a Bogotà, Caldas, sortejant les
angúnies, treballa a l'Observatori i ordena i , com diu gràficament.

(1)

C. de C , pàgs. 306-308.
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els materials recollits en deu a n y s de viatges i ob-

servacions. L i n o de Pombo que indubtablement fou dexeble d'ell en
aquest p e r í o d e , amb la p r e c i s i ó del qui ho ha vist ens descriu a i x í el
seu viure:
«La cpoca mas dicliusa de la vida dc Caldas fueron los afios en que gozó
de la plena y pacífica posesión del Observatorio,... pasaba allí la mayor
parte del dia con sus libros, con sus instrumentos, o con la plunva en la
mano, en Las diversas tareas cientíücas a que se habla dedicado; pasaba
allí también parte de la noche si ei estado del cielo era favorable para las
observationes astronómkas; y allí le amanecía, tras de pocos ratos de inquieto Mn fio. en su catre de camino, cuando asa lo demandaba l a circunstancia grave de algún notable fenòmeno celeste. Un pariente inmrdiato
y dos o tres amigos Intimos, incapaces de abusar de su confianza, y algün
jovenclto que recibía de òl lecciones de niatemàticas, eran las únicas jiersonas a quien íranqueaba sin disgusto la entrada de aquella sn habitual
residència, en que ei esplritu de orden todo lo regulaba, y el menor ncto
de perturbación era un crimen.» (1)
Pombo s e r i a un d'aquests

jovenets.

E n aquest ambient d'estudi i de calma- Caldas p r e p a r a v a aquelles
produccions el pla de les quals anunciava a l V i r r e i A m a r e n l'informe que li a d r e ç à el primer de j u l i o l de 1809. A q u e l l b i ò g r a f en

fa

esment extractant-ho en aquesta forma:
«l.» Colección de observacioues astronóraicas hochas en el Virreinato do
Saiitató de Bogotà desde 1797 hasta 1805, con todas las que se han verificado en ei Real Obsei-vatorio Astronómico de esta capital desde 180C para
adclante». E l objeto de l a obra era la geografia y topografia del p a í s que
comprenden hoy las dos Repüblicas de Nueva Granada y Ecuador, su carta perfeccionada y completada con una memòria especial anexa, idlativa
a la longitud de Quito...
«2.» Cinchograífa, o geografia de los àrboles de l a quina, formada sobre las observaciones j medidas hechas desde 1800 hasta...» Allí se resolvlan varios problemàs botànlco-econOmicos para reconocer, dado un lugar
de los Andes ecuatoriales, si hay quinas en sus bosques, cuàles espècies
produci'n y qué espècie prosperarà mejor por el cultivo para designar los
lugaros mi$ adecuados a ese cultivo, etc...
«3.» Fitografla, o geografia de las plantas del Ecuador comparadas con
las producciones vegetales de todas las zonas y del globo entero, formada
sobre las medidas y observaciones hechas en la vecindad del Ecuador desde 1800 h a s t a . . . » Formaba el fondo de esta obra l a carta botànica del V i rreinato, con diez y ocho grandes làminas de pianos y perüles de los Andes
ecuatoriales; estaba ella dividida en tres partes principales: plantas modicinales, plantas de aplicación desconoclda. o vegetactón en general, y la
precedia un extenso discurso sobre todos los grandes fenómenos del globo.
altura, temperatura, meteoros, etc., que influyen en la vegetación.» (2)
P e r ò Caldas m e s u r a v a l a p r e p a r a c i ó i l'esforç que requeria la sev a empresa c i e n t í f i c a i sentia l a necessitat d'estimular els seus conciutadans a aquesta

(l)

mena d'estudis

C. de C. pàg. 405.—(2)
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dels seus treballs p e r q u è

servissin d'exemple que d e s v e t l l é s

futurs

col·laboradors de l a seva obra.
A q u e s t a idea i aquesta necessitat foren l'origen de l a p u b l i c a c i ó
del « S e m a n a r i o del Nuevo Reino de G r a n a d a » , que j a hem citat m é s
d'un cop, portada a cap p e r « u n a sociedad de patriotas granadines
bajo l a d i r e c c i ó n de F r a n c i s c o J o s é de C a l d a s » .
F o u u n a r e v i s t a p e t í t a p e r ò seriosa, el contingut de l a qual, redactat pels esperits selectes del p a í s , li d ó n a u n to que l'allunya del
text

colonial-provincialesc

de

les

publicacions

americanes

d'aquell

temps.
Menendez Pelayo j u t j à el « S e m i n a r i o » d'aquesta m a n e r a :
«Allí estan las primicias de la cultura bogotana, que de un salto pareció
ponerse al frenta de todas las demàs reglones americanas sin excluir a
México, donde paralelamente había comenzado un movimiento analogo». (Historía de la Poesia Hispana Americana. Vol. I I , pàg. 32. Madrid, 1913)
E s p u b l i c à dos a n y s complets, de 1808
n u à tot

sol en forma de

a 1810,

i Caldas l a conti-

« M e m o r i a s » , de les quals s'en publicaren

n o m é s que onze i e n c a r a amb i r r e g u l a r i t a t , car l'estat de c u l t u r a del
p a í s no p e r m e t i a el m a n t e n i m e n t

d'un p u b l i c a c i ó semblant i de m é s

el t r a s t o r n p o l í t i c p r e c i p i t à l a d e s a p a r i c i ó .
Com que aquesta p u b l i c a c i ó h a v i a esdevingut
s e r v a v a el seu

molt escassa, i con-

i n t e r è s , el Coronel J o a q u i m A c o s t a en f é u f e r u n a

r e e d i c i ó a P a r í s , l'any

1849.

De les « M e m o r i a s » n o m é s n'hi foren incloses dues, i en canvi s'hi
a p u n t a r e n les relacions dels viatges de Caldas p e r l'Equador, que j a
hem comentat, les quals fins a aquella d a t a eren i n è d i t e s . F o r m a u n
volum de 572 planes, aproximadament, e n 4.t, de p r e s e n t a c i ó poc ordenada i no gaire rigorosa.
E l p r i m e r prospecte é s l l e n ç a t al p ú b l i c el d a r r e r t r i m e s t r e del
1807.

Ho sabem p e r u n a l l e t r a de Caldas, en l a q u a l é s curiosa l a

seva i n d i g n a c i ó i l a i r o n i a que h i posa p e r q u è l'autoritat s'els fica en
el que e s c r i u e n .
«El nuevo periOdico ha comenzado. Un bello prospecto se había compuesto
por S. Cruz, se prosent<5, y lo fundió, del modo que usted lo ha visto, un
hombre edueado en el cafión y con las balas. L a libertad literària expiró
s l el magistrado se arroga l a autoridad desconocida de corregir las obras
de los hombres de letras. Yo espero que cuando publique l a latitud de este
observatorio, me diga que suprima o afiada un minuto, porquo asl le acomoda. C6mo ha de prosperar el Reino con estàs trabas?» (1)

(1)

C . de C , pàgs. 254-255.
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UN TREBALL DE HUMHOLDT - DESCRIPCIÓ DEL
TEQUENDAMA
major part dels articles del «Semanario» són d'índole geogràfica, estadística o botànica, amb la qual cosa el periòdic responia ben
bé al desig del seu inspirador.
Entre els treballs fou publicat l'assaig de Humboldt sobre la «Geografia de las plantas o cuadro físico de los Andes Equinocciales» que
des de Guayaquil havia enviat a Mutis, de manera que els granadins
veieren primer aquest «avant-goút» que el treball definitiu publicat
a Europa més tard per l'autor. Per cert que en la recopilació que
del «Semanario» féu el Coronel Acosta es va publicar, per indicació
del mateix Humboldt, el treball definitiu en lloc de l'assaig; el qual
canvi constitueix una inexactitud bibliogràfica lamentable. L'assaig
fou donat al públic amb notes de Caldas: aquell és una glossa breu
del contigut del susdit estudi en la qual en acabar, per excusar
les correccions que hi fa a base de les seves observacions, diu:
«Respetando las lucos, los vastos conojiniientos y los grandes talcntos de
esle viajero extraordinario, toia rcspetamos la veitlad.» (1)

Hi ha ?4 notes, la major part d'elles són de botànica i sobretot
de geografia botànica. El càlcul de l'altura del Nevado del Toliraa hi
és objecte d'una atenció especial a base de càlculs meticulosos realitzats a l'Obscrvatorij
La publicació de l'estudi humboldtià aixecà crítiques enverinades
de paraula i per imprès, en les quals es bescantava, de la pitjor manera, a Humboldt i als editors del «Semanario». Caldas, a l'acal»ment de los seves notes, hagué de sincerar-se de la puresa de les
seves intencions:
«Yo apelo al juicio de los hombres piadosos y al inismo tiempo ilustrados en las clencias que hoy hacen nuestra principal ocupación, para que
decidan si esta producci6n. sl lo que le Iiemos notado puede ofender la
piedad màs delicada, con tal que no se halle unida a l a ignorància. Nuestra mayor glòria l a fundamos en haber nacido en el seno úc l a Iglesia
romana, y en ser hi.ios flelcs de madre tan sabia; y nuestras primeras obligaciones en ser fieles a las ÍBgfUmas potestades. Que antes de censurarnos
se estudle, y se tomen, no las palabras, sine su espíritu y su fuerza. Si
elogiamos a Humboldt. elogiamos sus talentos y sus producciones, como el
mundo sabio elogia a Newton, a Tolorneo, a Platón, Arquímedrs. Apolonio...
E l homhre puede mirarsc ba.jo muchos aspectos. Este es grande por su
piedad, aquíl por su patriotismo. este otro por sus talentos y por su
saber.» (2)

(1)

O. do C. pàg. 356.—(2)

Id., 372 i 373.
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P e r ò Caldas, com tdt home de rectes intencions, q u a n c r e g u é que
havia de publicar nous treballs de Humboldt. ho f é u . E n les « M e m o r i a s » octava, novena i d è c i m a d ó n a extractes del « C u a d r o fiísico de
las regiones

ecuatoriales»

i de l a « E s t a d í s t i c a

amb aclaracions i observacions

pròpies.

Entre

de M é j i c o » ,
aquestes

anotades
anotacions

sobresurten l a d e s c r i p c i ó de l a formosa cascada del T e n q u e n d a m a on
un r i u es despenja p e r u n espadat de 139 m. d'alçada en mig d'un
polsim d'aigua que s'aixeca en n ú v o l s i a voltes s'il.lumina amb l ' A r c
de S a n t M a r t í .
P e r ò deixem, modestament, que sigui Caldas qui p a r l i :
«El Bogotà, después de haber recorrido con paso lento y perezoso la
es2)aciosa llanura de su nombre, vuelve de repenlc su curso hacia Occidente y coniienza a atravesar por entre el cordón de moutafias que estan al
sudoeste de Santafé. Aquí dejando esa lentitud melanofilica, acelera su paso, forma' olas, murmullos y espumas. Rodando sobre un plano, inelínasc,
au menta por momentos su velocidad. Corrientes impetuosas, golpes contra
las rocas, saltes, ruldo majestuoso, suceden a l silencio y a l a tranqtiilidad.
E n la orilla del precipicio, todo el Bogotà se lanza en masa sobre un banco de piedra; aquí se estrella, allí da golpes horrorosos, aquí en forma de
plumas divergentes màs blancas que la nieve, en el abismo que lo espera.
E n su fondo el golpe es terrible, y no se puede ver sin horror. Estàs plumas vistosas que formaban las aguas en el aire, se convierten de repente
en lluvia y en columnas de nubes que se levantan a Ics ciclos. Parece que
el Bogotà, arostumbrado a recórrer las regiones elevadas de los Andes, ha
descendido, a pesar suyo, a esta profundidad, y quiere, orgulloso, elevarse
otra vez en forma de vapores.» (1)

Coneixem totes les descripcions en prosa i les poesies que ha insp i r a t ei T e n q u e n d a m a ; mantes vegades hem ocntemplat e l salt imposant i podem d i r que cap ploma no h a e s c r i t paraules t a n j u s t e s com
les que acabem de t r a n s c r i u r e .
E l g e ò g r a f i el l i t e r a t s'hi fonen

e n feliç maridatge; la p a r a u l a

é s precisa i gràfica; é s u n fragment d'antologia. V a l a dir que aquest a valor l i t e r à r i a é s molt corrent en els escrits publicats del nostre
autor. A q u e l l a impetuositat

caradeeristica de les seves lletres

ínti-

mes que t r e n c a l ' e l e g à n c i a de l'estil, a q u í é s f e r m a m e n t embridada i
p r e n una senzillesa c l à s s i c a .
P e r a i x ò el D r . Gonzales S u à r e z , Arquebisbe de Quito, anotador
seu, p o g u é d i r j u s t a m e n t :
«Como literato, los escritos de Caldas son primorosamente trabajados. Conocía mucho l a índole de la lengua castellana, y l a manejaba con propiedad,
con soltura y con elegància; su lenguaje es claro, su dición castiza y su
sintaxis ordinariamente correcta. Escribía con facilidad. con desembarazo,
con nítida claridad». (2)

(1)

O. de C. pàg. 509.—(2)

C. de C , 439.
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Encara tindrem ocasió de fer gustar al llegidor qualque fragment
de bella prosa caldasiana.
ESCRITS MENORS DE CALDAS - UNA DISCUSSIÓ FLUIXA SOBRE LA INFLUENCIA DEL CLIMA
Però ja és hora que parlem dels propis treballs de Caldas publicats en la col·lecció del seu periòdic, els quals junt amb les relacions
de viatges i les memòries, impreses després de la seva mort, constitueixen el total dels seus originals que han vist la llum.
Com a treballs menors, hi ha una sèrie d'observacions i notícies
meteorològiques, dos articles sobre l'Observatori i dues necrològics:
la de Mutis i la del Doctor Don Miquel Cabal, que mora lluitant per
la independència. De la notícia necrològica de Mutis, ja n'hem parlat: la de Cabal, que clou la publicació de les Memòries, és notable
perquè amb una elegància d'estil, ditiràmbic, quan el tema s'ho porta, descriu l'estat de lluita en el Sud del Virrei nat al mig any de
la revoíta.
Com a treballs majors, hi ha unes memòries sobre la connaturalització a la Nueva Granada de la «cochinilla», les espècies asiàtiques
i la «vieufia».
El treball sobre el primer tema és una demostració estimuladora
del profit que el país podia treure del conreu d'aquell insecte colorant. L'altre tracta de la transplantació de la canyella, el clavell, la
nou moscada i altres espècies a la Nueva Granada, afirmant que les
mateixes condicions climàtiques de les terres de l'Insulàndia que les
produeixen es troben en la seva pàtria.. Amb un estil planer i elegant assenyala una similitud de climes i anuncia els factors climatològics amb precisió matemàtica.
«El calor disinluuye en cl sentido del meridiano, y guarda relaciones
constantes con la latitud. El calor es el mismo en todos los puntos de
un paralelo. Rl calor disminuye en raz<5n inversa de la altura sobre el
Océano.»
«A iguales latitudes el calor, la duración del dia, las estaciones, son
iguales, sus causas accidentales no altcran esta ley. El calor, la duraciCn
de las estaciones forman la vegetación. A iguales latitudes deben, pues, ha^
llarse las mismas plantas o plantas anàlogas.» (1)
Cert és que el no tenir en compte, com no té la humitat i les
precipitacions aquoses el farà errar en l'aplicació de l'última proposició, però aquest era un estudi endarrerit encara.
(1)

O. de C. pàgs. 440 i 441.
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Apart d'aquesta darrera suposició gratuita, hom no pot negar
que la seva forma lapidària en l'exposició de conceptes té una gran
valor didàctica.
Més d'un cop se'ns havia acudit, però endebades, esbrinar quines
foren les causes per les quals la vicunya i l'alpaca que viuen en els
Andes del Perú, de Bolívia i de Xile, és a dir, en la planícia interandina, no es troben a Colòmbia, tot i tenir en ella els Andes, en alguns indrets, condicions semblants. L'home a penes ha pogut domesticar aquests animal5 perquè són bèsties que volen viure en les grans
alçades «en un aire enrarecido, ligero y frecuentemente agitado» i
s'emmalalteixen si surten del seu habitat propi, que toca ja en les altituds extremes de l'habitació humana.
Després d'una sèrie de consideracions provant que no és cap raó
climàtica ni volcànica la que ha impedit que la vicunya s'estengués
fins a la Nueva Granada, acaba suposant—i és una suposició raonable—que l'obstacle pot haver estat una vall baixa i , per tant, calenta, que forma com una osca al nord del Perú en l'encorbament
dels Andes.
«Las observaciones barométricas de La Condamine, las de Humboldt;
las producciones, el calor, todo prueba que la Cordillera està cortada por
un valle abrasador hacia los cinco y medio grades, y que la vicuna, teniendo siempre estos bajos niveles, esa atmfisfera condensada y ardiente, jamàs
se ha atrevido a atravesar el valle de Tomependa y de Jaén.» (1)
Allò que la bèstia no s'ha atrevit a fer pot fer-ho l'home amb
el seu enginy, diu Caldas.i I exposa a con'tinuació un itinerari i un
pla per transportar amb tota cura un ramat d'aquestes bèsties a la
Nueva Granada i ho fa amb aquell entusiasme i aquell optimisme
que caracteritzen tots els seus treballs d'interès patriòtic.
El seu entusiasme s'encomanà. E l Consolat de Cartagena oferí
2.000 pesos al que situés en tres o quatre llocs indicats de Colòmbia
400 vicunyes i J. J. Pombo, el patriota generós de sempre, 500 pesos
més. Desgraciadament la lluita nacional havia d'inutilitzar els bons
propòsitsj
Però els dos treballs cabdals de Caldas són: «Estado de la Geografia del Virreinato de Santa F é de Bogotà con relación a la economia y al comercio i «Del influjo del clima sobre los seres orzanizados».
Encara que aquest no és més que una resposta a una objecció que
li feren a l'anterior, l'estudiarem en primer terme.

(1)

O. de C . pàg. 485.
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Caldas, en aquell primer treball, parlant dels Andes equatorials,
havia dit:
«Hay pocos puntos sobre la superfície del globo màs ventajosos para
observar, y se puede decir para tocar el influjo del clima y de los alimentos sobro la constitución física del hombre, sobre su caràcter, sus virtudes y sus viciós.» (1)
Contra aquest concepte determinista de la influència climàtica sobre l'home, Diego Martin Tanco, company seu de redacció, publicà
una lletra en «El Semanario» en la qual en començar l i diu:
«Parece no queda duda que por esta aserción cree Vd. que el clima y
los alimentos influyen directamente tobre las virtudes y sobre los viciós tle
los hombres; y esta opinión es la que pienso combatir, porque la mia no conoce otro principio para obrar el hombre el bien o el mal, que su misma
constitución, los buenos o malos ejemplos que se le presenten, y la buena o
mala educatión que recula...» (2)
Naturalment que un i altre toquen en els extrems. Tanco teoritza sense basar-se en la realitat; Caldas, partint de les seves observacions i de la lectura aciençada dels escriptors del segle X V I I I ,
creient tenir amb aquests elements una visió completa dels fenòmens
climàtics i de llur influència en la vida humana, arriba a generalitzacions ardides i exagerades. Però no és estrany ni criticable; és el
determinisme que traspua en les obres dels estudiadors de l'home i
de les societats humanes: Bodin, Montosquieu i attres. Són els precursors de la influència de l'ambient geogràfic sobre les manifesta
cions humanes, i Caldas en el seu treball pren lloc entre ells.
Les seves exageracions de concepte tenen, doncs, arrels en el moviment científic europeu i el seu determinisme geogràfic no é s més
que una malla en la cadena de les idees geogràfiques que culmina en
Ratzel i els seus seguidors d'avui. Caldas, observador més que erudit,
té un remordiment del seu determinisme i escriu en les primeres
planes:
«tEn qué lugar de mi discurso he dicho que el clima tiene tanto influjo sobre el hombre, que le quite la libertad en sus acciones? El clima
influye, es verdad; però aumentando y disminuyendo solamente los estimules de la màquina, quedando siempre nuestra voluntad libre para abrazar
el bien o el mal.»
En el seu esperit la valor del factor humà reprèn la preeminència en mig de totes les manifestacions de la naturalesa.
Diguem, però, que Caldas, dóna a la paraula clima una signifi a
(1) O. de C. pàg. 243.—(2)
Paris, p à g . 49.
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ció d'ambient geogràfic, o, en un mot més modern, d'habitat, ptrò no
hi té en compte la influència del sòl i el subsòl.
Hem observat a través dels escrits caldasians que la influència
dels terrenys, de tanta importància geogràfica en la vida vegetal,
animal i humana, sovint se l i escapa. Es possible que el negligir
aquest factor sigui degut a la manca de preparació geològica de
Caldas.
En arribar a conclusions sobre la influència climàtica al costat de
conceptes erronis amb què vol explicar la formació de les races hi ha
l'exactitud de l'assenyalament de zones d'habitat pels animals i per
les plantes. I^a resta són frases gratuites o paraules per acabar bé;
Caldas ja ho troba, que les seves generalitzacions són aventurades.
Així quan afirma rodonament, parlant de l'home que «el color de
su tez tiene relaciones constantes con la latitud» (1), ell mateix es
dóna compte de l'error d'aquesta generalització portada a Amèrica
i tracta de convèncer-se que la color bronzejada dels indis és el to
que havien de prendre donades les circumstàncies continentals.
«Que se cuente con el diàmotro estrecho de la Amèrica, que se cuente
con l a inmensidad de nuestroe Andes, con los bosques interminables, con
esa vegetación vigorosa, con los ríos enormes que la atraviesan por todas
parles, con los lagos, con las mares que la circundan, con las Uuvias copiosas, con las nubes que las producen; que se cuente con nuestros meteoros electricos. oon los vicntos, etc.; entonccs se vera que l a piel del bombre
debe tomar el color que ha tornado; entonces se resonocerà la ley general,
y no se formaran censuras inmaturas que no pueden producir sino el
arrepentimiento.» (2)

Prou es nota que Caldas no està pas segur dels seus raonaments.
Ell només es sent ferm quan exposa fets observats, i ara va de
llibre en llibre, portat per la defensa inconvenient d'una proposició
ben incidental dins del seu estudi. Ell està en el seu terreny quan
pot afirmar conclusions com aquesta, a la qual ha arribat pujant i
baixant els cims dels Andes carregat amb el baròmetre.
«El humbie en sociedad, paolflco cultivador de los Andes, sólo se ha elevado a 4.900 varas castellanas sobro el mar. A esta línea llamo término
perior a tlonde ha llevado r l hombre la cultura y los ganados.* (3)

Aquesta dada, equivalent a uns 4.100 m. és veritat encara avui
pels Andes equatorials. Home de ciència i no polemista, aquest és el
seu centre. Però el seu amic Tanco, advocat, amb la seva lletra d'erudició històrica i moralística l'emmenà per un camí impropi. (2) Fou
llàstima que s'hi deixés portar; no creiem que fos per lluir-se en

(1) i (2)

O.'de C. pàgs. 297 i 298.—(3)

/d., 300.
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un debat, car no era discutidor, sinó més aviat per donar gust al
públic; podem creure que tenia idea de la inconsistència del terreny
a la o.ual el dugueren, pel que diu en una lletra al seu íntim amic
Arroyo:
«Aliora quiere Tanco publicar una dúplica, en estilo forense, del Inllujo
del clima sobre los, etc. He aqut un iVimrt Yo he amenizado, en cuanto
ha eslado de mi parte esta memòria, que ya veo es de l a desaprobación de
ustod. Pero como ha de ser! E s preciso que se toleren bòbadas para cogcr
algun fruto.» (1)

Ell mateix es jutjava.
Això sí; quan parla del que ha vist, hi té fragments bellíssims
parions al del Tequendama. Així, per exemple, el magnífic tríptic en
què descriu l'indi de les costes del Pacífic, el mulat de les planes i
valls i l'indi de les altes planícies. Prenem com a mostra aquesta
descripció de la vida vegetal a les selves verges:
«La altura de los Arboles crece en razón inversa de la elevación del
suelo en quen acen. E n las costas son colosa'Ies, y los diàmetros enormes, los troncos dercchos, pcrpendiculares, y dejando entre s ï grandes espacios vaoíos.. Las volubles abundan cn extremo. Maroroas, cables seraejantes a los de un grueso navío bajan y subcn, unas veces pcrpendiculares, otras envolviéndoso espiralmentc aliicdedor de los troncos. Aquí forman
bCvcdas, allí lechos que no pueden penetrar los rayos ardiontes del soL
Las palmeras, estos orgullosos ilndividuos de las selvas inllamadas, levantan
a los aires sus frondas majestuoses y descuellan sobre cuanto la.s rodea.
Pocos musgos revisten los troncos. Las ralces someras se extienden horizontalmento a distancias prodigiosas. Un huracàn, una rftfaga do vlento arranca con facílirlad estàs masas inmcnsas que parecía desafiaban a todas las
convulsiones y a la duración misma de los siglos. E n su ruína envuelven a
todo cuanto existe en su vecindad. Hombrcs, animalcs, plantas, todo queda
oprimido bajo su molc. E l silencio augusto que reina en estàs soledades
en medio de la nochc, se interrumpe con frocuoncia con el ruído espantoso que causa su calda. No es el diente, no las garras del tigre, no el veneno mortal de las seipientes lo que mas se temé en el fondo de estàs
selvas.» (2)

CALDAS ES REALMENT UN GEÒGRAF
On està de ple en el seu terreny és en el «Estado de Geografia
del Virreinato de Santafé», amb el qual s'inaugurà el «Semanario»
per a donar, diríem, amb aquest treball el to del periòdic.
Lino de Pombo resumeix sumàriament el contingut d'aquest treball d'una manera justa:
«A grandes pinceladas traza cl autor el cuadro geogràfico del pals, disefiando sus limites, sus costas, sus cadeuas do montafias, sus pàraraos y nevados, sus altas mesetas y bajas planicies y sus valies, y el contrapuesto
(1)

C . de C. pàg. 263.—(2) /<?., 308.
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curso de sus aguas; computando l a exteosión de su litoral en ambos mares
y su àrea territorial; indicando l a elevación sobre el nivel del mar, l a temperatura, l a vegetación, la calidad del suelo, las condiciones atraosféricas y
los fenómenos metereológicos de sus tan variadas regiones; analizando las
ventajas de su posición y configuración p a r a sus relaciones con todos los
pueblos de l a tierra, y sus vlas naturales o mas practicables de oomunicación,
fluviales y terresti-es, para el trafico; dando idea de sus proyectos vegetales
y riquezas minerales, de los animales que pueblan sus bosques y sus ríos, y
de las razas de la espècie humana que viven agrupadas o diseminadas en
él; retratando en rasgos do encantadora prosa poètica el magnifico espectàculo de la er upción de un volcàn, l a majestad imponente de las tempestades
andinas, los honores de un terremoto a la vecindad de l a línea equinoccial;
y, en el contraste de las bellezas y recursos naturales con el atraso y misèria de los habitantes, Uamando l a atención hacia necesidades de éstos, haeía
planes realizables de adelanto positivo en el conoeimiento del terreno, en la
educación pfiblica, en la mejora de los caminos y de los -anales navegables.» (1)
P e r ò tot a i x ò dit amb un estil fluid i elegant, documentat, sense
arideses. D e s c r i u a g r a n s gambades ei p a í s en

g e n e r a l de m a n e r a

que, qui no l'ha v i s t el v e u , i el qui l'ha vist el r e v e u amb u n a v i sió s i n t è t i c a . ' A m b molt d'encert s ' a t u r a a descriure m é s detalladament

els

indrets c a r a c t e r í s t i c s o les zones t í p i q u e s . I aleshores

la

seva ploma es torna pinzell.
L'orientació

general que p r e n e n les a i g ü e s d i s t r i b u ï d e s pels

An-

des equatorials ( t r e t de les que v a n als « l l a n o s » ) r e s t a descrita amb
la claredat i p r e c i s i ó d'aquest

paràgraf:

«Todas las aguas de Loja, Cuenca, Quito. Ibarra, Pastos, Pasto y Patías,
en una palabra, todos los ríos de la parte meridional del Virreinato, rompen l a cordil'.era, y se abrcn paso los unes al Este (las Juntas de Loja,
Paute en Cuenca y Patate cerca dc Ambato), y los otros al Oeste (Catamayo, León, Mira. y Patías. E n Popayàn, a los 2o20' de l a línea, las cosas mudan de aspecte. Los tres rames de la cordillera, semejantes a un muro impenetrable, no presentan ya ninguna brecha, y los ríos toman su curso
hacia el Norte. Tales son el Atrato, Cauca y Magdalena. E l primero bana
ün pals bajo y cubierto de selvas interminables; el segundo, el valle nivelado y fecundo de Buga, y el suelo desigual de l a Provincià de Antioquia; en fln, el tercera riega a Timanà, Beiva, Honda, Mompós y descarga en el Océano entre Cartagena y Santa Marta.» (2)
Coneixem el pans i podem dir que e l resum é s definitiu.
Les t e r r e s calentes, les temperades i fredes, i els « p à r a m o s » i els
deserts gelats que s'esgraonen

de b a i x a dalt dels Andes, s ó n des-

crits e s q u e m à t i c a m e n t amb les seves manifestacions m é s c a r a c t e r í s tiques:
«Un calor abrasador y constante (de 27° a 30° Reaumur) reina en las
llanuras que hacen base a esta soberbia cadena de montanas. E l hombre
que habita estàs regiones se desarrolla con velocidad, y adquiere una estatura gigantesca, pero sus movimientos son lentos y una yoz lànguida V

(1)

C . de C , pàgs. 408 i 409.—(2)
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pausada, uoidu a un rostro dcscaniacln y pa.ido, anuncian que eslas regiones no son las in;'is ventajosas para c l aumento de la espècie humana. Palmeras colosales,• maderas pi-eciosas, resinas, bàLsamos, frntos deliciosos, son
los productos de los bosques interminables que cubren estos palses ardientes. Aquí habitan el tigre (/e/is orna L·). el raono, el perezoso; aquí se
ariastran serpientos venenosas. v aquí cl ei-ótalo horroroso (la e a s ç a M )
amenazu a todo viviente en estàs soledades. Esta es l a pàtria del mosquito
insopoi table y de esos ejércitos numerosos de insectes, entre los euales
unos son molestos, otros inocentes, estí^ brillanles, aquéllos temibles. Las
aguas càlidas de los ríos anchurosos estan pobladas de peces, y en sus orillas viven la rana, la tortuga, mil lagarlos dí; escalas diferentes, y el enorme cocodrilo (caiman) ejeicc sin rival un iraperio tan ilimitado como
crueL>
«La región media de los Andes (desde 900 hasta 1.500 toesas), ton un
clima dulce y modeiado (de lO» a 19» Iteaumur), produce àrbolcs de alguna elevación, legumbi-es, hortalizas saludables, mieses, todos los dones de
Ceres; hombres robustos, mujeres hermosas de bellos colores, son el patrimonio de esle suelo leliz. Lejos del veneno mortal de las serpientes, libres
del molesto aguijón de los insectos, pasean sas moradores los campos y las
selvas con entera libertad. E l buey, l a cabra, la ovoja ofreceu sus despojos
y les acompafian en sus fatigas. E l ciervo, la danta (íapi/iw L . ) , c l oso,
el coiiejo, etc., piteblftB los lugares a donde no ha llegadu el imperio del
hombrei>
«La parte superior (desde 1.500 hasta 2.300 toesas), bajo un cielo nebuloso y frio, no produce sino matas, pequefios arbustos y gramlneas.
Los musgos, las algas y demàs criplógamos ponen termino a toda la vegetación a 2.280 toesas sobre el mar. Los seres vivientes huyen de estos climas rigurosos, y muy pocos se atreven a escalar estàs montafias espantosas. De este nivel ha/Jta arriba ya no sc descubren sino arenas estériles,
rocas desnudas, hlelos eteruos, soledad y nicblas.» (1)

Fins les proporcions en l'enumeració dels detalls de cada aspecte
guarden relació amb les extensions que aquestes zones ocupen en la
realitat. Es una descripció científica feta per una ànima d'artista,
per això s'hi agermanen el fons i la forma.
Pressent la importància política del istme de IPanamà, al N . de
Colòmbia, i veu la possibilitat del futur canal i en parla així«Una lengua de tierra de 15 leguas de aucho, cortada en todos sentidos
por ríos que van a desembocar directamonte a los mares, cuyas montafias
apenas merecen este nombre, llamaba a su reconocimiento a todos los geògrafes y a todos los estadistas. No se puede oir sin humillación que hayan
conido 300 afios desde aquella època, y que hasta hoy no tengamos un plano que nos dé idea del interior del país, de las proporciones o de las dificultades de la navegaciòn de esos ifiu, de su origen y de la posibilldad de
unirlos.» (2)

Del clima humit de les selves del Choco, on es pot dir que hi plou
tempestuosament cada dia, en fa aquesta descripció:
«Llueve la mayor parte del afio. Ejércitos inmensos de nubes se lanzan
en l a atmósfera del seno del Océano Pacifico; el viento oeste, que reina
constantemente en estos mares, las arroja dentro del Contineute; los Andes las detienen en l a mitad de la carrera; aquí se acumulan y dan a

(1)

O. de C , pàgs. 241 i 242.—(2)

/rf- 245.
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estàs muntafias un aflpectp -sombrfo y amenazador; el cielo desaparoce; poc
todas partes no se ven sino nubes pesadas y ncgras que amenazan a todo
vivientc; u n a calma sofocante sobrcviene; este es el momeato terrible; ràfagas de viento dislocadas arrancan àrbolcs enormes; cxplosiones eléí'tricas, truenos eupantosos; los ríos salen dc su lecho, el niar se enfuiece,
olas inmensas vienen a ostrellarso sobre las costas; el cielo se confunde
con la tlerra. y todo parece que anuncia la rutna del universo. E n modio
de este conflicto el viajero empalidece cuaudo cl habitantc del Chocó duerme tranquilo en el seno de su família. Una larga experiència le ha cnsefiado que las resultas do estàs convulsiones de la naturaleza son pocaw
veces íunestas, que todo se reduce a luz, agua, r u í d o y que di?ntm dc.
pocas horas se restablecen cl equilibrio y la serenidad.» (1)

I cap a l'acabament fa sentir la necessitat que sigui aixecada la
carta geogràfica del país, però exacta, detallada i a gran escala 1:
120,000.
Els fragments que hem anat transcrivint no éa pas tot el que
s'hauria de citar d'aquest treball, mereixeria ésser publicat sencer.
Fins avui no s'ha donat encara una visió geogràfica més breu i
exacta dels Andes equatorials.
Amb aquesta memòria, que és l'únic estudi caldasià ben prepara't per a ésser donat al públic—i sense sumar-hi algunes descripcions magistrals que passaren del seu diari de viatge a la correspondència amb Mutis—, Caldas es situa entre els primers geògrafs descriptius, i , dins d'aquesta concepció de la geografia, pot figurar dignament en qualitat al costat de Humboldt, Malte-Brun i Reclús. Si no
s'hi pot comparar per la quantitat de la seva obra, és perquè les
circumtàncies li excursaren la seva vida de producció: la Colònia,
amb el seu endarreriment, obligant-lo a passar tota la joventut en
la pròpia formació, la causa de la Independència arrancant-lo de l'estudi i de l'elaboració dels seus treballs, i els «pacificadors» enviats
per la Metròpoli arrabassant-li l'existència sense escoltar els seus
precs. Quant de bé hauria fet Humboldt enduent-se'l a Europa!
PAU VILA

(1)

O. de C , pàg. 248.
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ES missions es troben me» que mai a l'ordre del dia. I l'Exporaissional que s'ha celebrat amb tant dexit al Palau del Vaticà de Roma dóna una nova actualitat als esforços admriables que
fan a tots els països del món aquests meravellosos apòstols de l'Evangeli. Per altra banda, els dos darrers Papes han atret d'una manera
especial l'atenció dels catòlics sobre la urgència de la prosperitat
missional; Pius X I per mitjà de la seva primera encíclica i amb repetits actes, ha mosl·rat la cura particular que l'Església de Roma
aporta a la propagació del missatge del Crist als països que viuen encara en les tenebres del paganisme després de transcorreguts dinou segles del naixement de Jesús.
Si tots els països tenen un deure d'expandir, segons llurs recursos i llur geni propi, la religió catòlica, França, pel seu passat, per
la part molt gran que ha tingut en segles diferents a la naixença
d'ordres missioneres, ha de fer un nou esforç en aquest sentit. A les
raons catòliques que poden influir sobre els catòlics, s'hi afegeixen
raons nacionals que fan de la qüestió missional a França una d'aquestes nombroses qüestions en les quals els francesos haurien d'estar d'acord. Car una part important de la irradiació de França pel
món, si no tota ella. i tota la seva influència a l'Orient Pròxim i a la
Xina Llunyana, són degudes al protectorat que en virtut d'antics
tractats amb la Santa Seu exerceix o bé exercí molt de temps damunt els catòlics de ritu llatí d'aquests diferents països, són degudes solament a l'amor que inspiraren vers la França els missioners
evangelitzadors que en llur immensa majoria sortien de casa seva.
Però aquesta influència missionera va disminuint, car per una aberració de llur anticlericalsme, els capdills radicals del govern de
França han tret de llur pàtria les Congregacions que es dedicaren a
noueSta influència, dificultant així el recrutament d'aquestes ordres.
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Les lleis nefastes de 1901 i de 1904 no han trigat a portar llurs
fruita i tots els francesos que viatgen per l'estranger, a qualsevol
partit que pertanyin, han hagut de reconèixer el mal que aleshores
fou fet a França. Així l'endemà de la guerra, hora trobà diputats
pertanyents a les diverses fraccions polítiques per dipositar a les
Cambres una demanda d'autorització per a les Congregacions missioneres. 1 sens dubte es posarà a discussió en el proper període de sessions. A totes les raons exteriors que actuaÜtzen l'emulació missionera pel món, se n'hi afegeixen d'altres de política interior que no poden ésser negligides. Donem, doncs, una ràpida mirada sobre el passat missioner de França i sobre el seu esforç actual.
* «M
De primer cal posar un fet en clar: si hora pren la història de les
Congregacions missioneres d'homes a la data en què el papa Cregori
XV> el 22 de juny de 1622, per la constitució Incrmtabili, establú a
Roma la Sagrada Congregació de la Fe, hom veu que, deixades apart
les grans ordres internacionals, totes creades ja en aquesta època—
Caputxins, Carmelites, Dominics, Franciscans o Jesuïtes—. és la
França quasi tota sola que durant prop de dos segles i mig, ha proporcionat el seu exèrcit conqueridor a l'Església.
Li donà en primer terme, al segle XVII.è, els Sacerdots de la Missió o Llatzaristes (1625), els quals es posaren a l'obra lluny de les
nostres fronteres vers l'any 1645; els Suipicians (1642) que partiren
cap el Canadà vers 1656; els Budistes (1643) que hom no veurà
anar-se'n lluny, és cert, fins al segle XIX; els Sacerdots de la Societat de les Missions estrangeres de IParís, el primer vicari apostòlic
dels quals, Mns. Pallu, fou consagrat l'any 1658 i que cobriren aviat
amb llurs establiments Xina, Conxinxina. Siam i Ton Kin; finalment
els germans de la Doctrina Crtótiana que no començaren d'expatriarse fins després de la Revolució francesa i la primera expansió dels
quals data de 1838.
Al segle divuit, per bé que menys rica en iniciativa del mateix
caràcter que l'anterior, fou França tanmateix qui portà al món, des
de 1703, la Congregació del Sant Esperit, les obres de la qual es
multiplicaren tot seguit en les nostres colònies i a la qual s'ajuntaren en 1848 els deixebles del venerable Libermann. missioners del
Cor Immaculat de Maria; i des de 1705, la Companyia de Maria del
benaurat Grignion de Montfort, la qual es reconstituí en 1825 i l'aportació de la qual a les missions fou més tardana.
Però és tot seguit després de la gran Revolució, passats tot just
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els mals que va causar, que es renovà l'onada missionera francesa i
això, des de 1800, amb els Pares dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria (Picpucians), futurs apòstols de l'Oceania, i des de 1808, amb els
Sacerdots de la Misericòrdia, fundats per l'abat Ranzan, que s'anomenaren a la primeria Sacerddts de les Missions de França i , invitats a anar a Nova York l'any 1840 per Mns. de Forbin-Janson, hi
crearen la parròquia de Sant Vicens de Paül.
I veu's-aquí les belles anyades fecundes del començ de la Restauració: 1816, que veu néixer els Oblats de Maria, de Mns. Mazenod i
els Maristes del Venerable Claudi Colin; 1817, amb els Mananistes
del Venerable Chaminade, els Germans del venerable Joan Maria de
Lamenais i els del venerable Marcelí Champagnat; 1820, amb els Pares de Santa Creu; 1830, finalment, amb els Pares de Chavagne, a la
Vendée, i els Clergues de Sant Viador, a Lió.
Una pausa, encara, però més llarga i , al volt de les anyades 1840
i 1860, nova floració: Pares de Nostra Dona de Sion (1842), Pares
de Saint-Edme de Pontigny (1843), Germans de Sant Vicents de
Paül i Agustins de l'Assumpció (1845). En 1851, vénen els Pares de
Santa Maria de Tinchebray (Orue); en 1852 els Missioners de la Salette; en 1854 els Missioners del Sagrat Cor d'Issoudun; en 1856 els
Pares de les Missions Africanes de Lió i els Sacerdots del Sant Sagrament, del venerable Julià Eymard.
Arribem al temps de les darreres iniciatives: 1866, els Canonges
regulars de Dom Grea; 1868, els Missioners d'Africa o Pares Blancs;
1871, els Oblats de Sant Francesc de Sales, de Troyes; finalment
1877. els Sacerdots del Sagrat Cor de Sant Quintí.
A partir d'aquesta data, ja no es registren a França més fundacions de Congregacions d'homee...
•

• :ï

Mentre a l'estranger es multipliquen les noves congregacions
missioneres i els >e""> '"«aris de les Missions estrangeres, les nostres
Congregacions franceses, per manca de poder recrutar-se lliurement
al nostre país, víctimes per altra part de la nostra desnatalitat i de
les hecatombes de la guerra, s'empobreixen en súbdits francesos. Les
dates de 1881, de 1901 i de 1904, en què els fou aplicada la legislació que hom coneix, han coincidit amb llur expansió pel món. La
nostra influència hi ha guanyat prodigiosament; al mateix temps, la
idea missionera progressava considerablement als països europeus i
entre els catòlics dels Estats Units i del Canadà, degut en gran part
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a la presència i a l'exemple dels nostres compatriotes que determinaren per tot arreu una creixença del zel apostòlic.
Però han vingut els dies dolents. No sols els nostres missioners,
poc nombrosos, no són suficients per a satisfer les necessitats religioses de les missions que han fundat ça i enllà i han de consentir-ne
l'abandó a obrers evangèlics d'altres nacionalitats, sinó que sovint
encara els és impossible d'encarregar-se dels llocs que s'obren a l'apostolat catòlic.
Lentament per algunes de més antigues i ràpidament per altres
de més recents, les nostres congregacions, franceses d'origen, s'internacionalitzen. El fet, des del punt de mira nacional, seria de poca
conseqüència si l'element francès hi restés preponderant. Però es
produeix tot el contrari. Heus aquí alguns exemples:
1^, Companyia de Maria, fundada al començ del segle XVIII pel
Benaurat Grignion de Montfort, si 'té un superior general francès,
té j a un procurador general holandès, i és també a un dels seus
membres, d'origen alemany, que ha estat confiada, per la Propaganda, el dia 12 de juny de 1923, la prefectura apostòlica d'Islàndia,
deslügada del vicariat apostòlic de Dinamarca.
Els Pares del Sant Esperi't, de l'Africa oriental, en la regió del
Zanguebar qui va del cap Gardaqui fins a Mozambique, lliuren, una
darrera l'altra, llurs residències als missioners no francesos de llur
Congregació.. «Vàrem arribar al Zanguebar en 1862—deia fa poc en
una entrevista donada a L a Vie Catlwlique llur superior general
Mrs. I^e Roy—encoratjats pel govern imperial; érem els únics francesos i quasi els únics europeus damunt la costa i a l'interior del
país. Livingstone i Stanley han vingut després de nosaltres. Els nostres llocs de Missions, almenys una quarentena, són coneguts encara
pel nom de «Missions franceses». En realitat ja gairebé no s'hi troben
religiosos francesos.»
Pel juny de 1923, hom podia fer aquesta llista, certament incompleta, de les cases religioses de Congregacions missioneres d'origen
francès, establertes a Alemanya: Missioners del Sagrat Cor d'Issoudun, 7 cases; Llatzaristes, 7 cases; Societat de Maria (Maristes), 2
cases: Oblats de Sant Francesc de Sales, 2 cases; Pares de Picpus,
5 cases; 'Pares del Sant Esperit, 5 cases; Pares Blancs, 3 cases.
Altrament, d'aquesta internacionalització de les Congregacions
d'origen francès, arribant fins a fer desaparèixer tot predomini de
l'element francès, la Congregació dels Missioners del Sagrat Cor d'Issoudun en forma un cas alliçonador., Fundada l'any 1854 per un sacerdot d'Issoudun, l'abat Chevalier, fins l'any 1880 aquesta Congregació sols va tenir una sola casa a l'estranger: una procuraduria a
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Roma. A aquesta època comptava 50 membres, dels quals solament
nou eren francesos. Cada any lia anat creixent la proporció dels nofrancesos. En 1890 tenia 144 membres, dels quals 87 eren estrangers, havent-hi 11 alemanys i 14 holandesos. En 1900 assolí un
efectiu de 349 membres, dels quals 140 francesos i 209 estrangers,
i entre aquests darrers 64 alemanys, 69 holandesos, 20 italians i 18
belgues. La majoria havia passat als no francesos, els quals no l'han
pas perduda, puix que en lOM, els 802 missioners d*l Sagrat Cor
sols tenien en llurs files 137 francesos, mentre que hi figuraven 224
alemanys i 186 holandesos. L'element francès sols forma avui el 17
per 100 de la Congregació; els elements preponderants són l'alemany
amb el 28 per 100 de l'efectiu total i l'holandés amb el 23 per 100.
Per l'otítubre de 1920, el nou Superior general elegit fou un holandès, el R. P. Brochen, que succeïa a un alsacià, el R. P. Meyer.
Dels 6 bisbes missioners pertanyents a la Congregació, sols tres són
francesos.
El mateix fenomen ha començat de manifestar-se entre els Germans de les Escoles cristianes, en els quals el tant per 100 que en
l'any 1903 era de 75, ha passat en 1922 al 49, El Consell d'administració de l'Institut, que consta de 12 germans i durant molt de
temps sols comptava un estranger, avui en compta cinc.
Cal assenyalar encara com exemple la situació precària dels germans maristes, els quals, al Celest Imperi eren 112 en 1913, amb 7
estrangers i 5 col·laboradors indígenes, mentre que en 1923 sols
eren 92, amb 16 estrangers i 37 col·laboradors indígenes, impotents
per assumir la càrrega de noves fundacions i reduïts a refusar cada
any 1.500 alumnes, en un país on les escoles d'inspiració protestant
i americana es multipliquen incessantment i on es dibuixa un fort
corrent bolxevista entre la jovenalla.
Trobant sols un recrutament ben modest entre nosaltres, les
congregacions franceses es desenrotllen, en canvi, al Canadà. Un
llibre recent, titulat «Al Servei de l'Església» i que dóna notícies de
vint ordres religioses o congregacions eclesiàstiques, ens sembla especialment revelador en aquest sentit. En treurem sols algunes xifres sobre Congregacions quasi desaparegudes a França, tret dels
Pares Blancs.
La dels Pares de la Santa Creu, establei^ta a França en 1820, i la
casa general de la qual, després d'haver estat a Neuilly-sur-Seine, és
actualment a la Univertat «Notre-Dame» d'Indianàpolis (Estats
Unfts). fou implantada al Canadà l'any 1847. Avui compta prop de
350 membres dins la província de Quebec i a Nou Brunswick, i posseeix missions florides a Bengala i a Birmània. L'InStitut dels Cler-
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gues de Sant Viador, nascut a Lió en 1830, qui ha transportat son
lloc central a Jette Saint Pierre, a Bèlgica, té ara per Superior general un canadenc-francès, el R. P. Roberge, elegit per aquest càrrec en 1923. A la província de Quebec hi ha trenta sis establiments.La Societat dels Pares Blancs, que des de 1900 sols té una casa al
Canadà, hi ha recrutat ja 70 pares o germans i per l'octubre de 1923
catorze postulants canadencs esperaven llur sortiGa per al noviciat.
Els Oblats de Maria Immaculada, sobre un efectiu total de 2.417 religiosos, pel desembre de 1923, en tenia 750 d'ocupats al Canadà i
repartits en 140 establiments.
* «
Aquests exemples i aquestes xifres mostren abundosament el gran
perill que corren les ordres franceses de missions i el perill que corre amb elles la irradiació de França..
Evidentment, és mirar l a qüestió missionera en un pla massa estrictament nacional, quan aquesta qüestió é s catòlica, ço és, universal i el que importa sobretot a l'Església és tenir apòstols, puix que
Crist ha encarregat tots els homes sense distinció de pàtries o de
classes de difondre el seu Evangeli. IPerò tot el món sap també quin
llevat de vocacions religioses inspira el sentiment de pàtria, així com
la necessitat de mantenir intactes les tradicions d'abnegació i de generositat que els pares han llegat a llurs fills. Per altra part, prop
dels incrèduls les raons essencialment religioses o bé apostòliques no
reïxen, mentre que les necessitats nacionals menen a secundar, indirectament, per dir-ho així, l'esforç missioner dels catòlics. Es per
això que les pàgines que el gran escriptor Maurice Barrés, abans de
la seva mort prematura, va consagrar a la influència dels nostres
missioners, han tingut el més gran abast i la m é s eficaç acció. Per tal
de compendre bé com es planteja davant el món polític francès la
qüestió de les Congregacions missioneres, cal seguir Barrés en alguns
dels seus punts.
En el seu report sobre els «Germans de les Escoles cristianes»,
Barrés, en un capítol de 7 o 8 pàgines, respon a aquesta qüestió:
«L'existència dels Religiosos és en benefici de l'Estat?» Hom endevina fàcilment la manera com respòn. No puc citar-ho tot. En trec
però algunes línies referents a les Missions dels Germans a Llevant
visitat per Barrés l'any 1914:
«En totes les repioiv? d'Egipte i dels països que, abans de 1918 constituïen
l'imperi otomà, els he vistos orientar llur pedagogia vens la pràctica, vers
l'ensenyament professional, i formar joves laboriosos, atents, disciplinats,
aptes n les necessitats del país; els he wistos proposar França com n model
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a aquests nois de totes les i·eligions i de totes les races que icben cn llurs
escoles. E l s Musulmnns, els Jueus, els Cristians de tots ritus i de totes confessions duen diligentment, sense cap escrúpol de consciència, llurs fills a
aquests mestres, que ensen.yen les lleis eternes i universals del coratge da.
vant els treballs de la vida i del respecte davant les coses sagrades, Sabeu
què han fet els nostres Missioners, i entre ells, a primer rengle, els Religiosos? Us conto ço que jo he viet sota llur sostre, al Caire, a Alexandria, a
Reyrut, a Trípoli, a Kadi-Keni, i convei-sant amh llurs antics alumnes; per
llur ensenyament, donat en francès han creat en aquest mOn oriental aques.
ta coea tota nova, una classe mitya. una classe nodrida de la nostra cultura,
vivint de les nostres tradicions i que proveeix el personal de totes les pro.
fesions llr.bei-als, de totes les administracions, de totes les empreses comer.
cials de caràcter internacional. E s impossible de no romandre commogut de
satisfacció quan hom veu que tot al llarg del ferrocarril de Conetantinoble
a Bagdad, la Companyia ha hagut d'adaptar el francès com a llengua ofk'ial
dels serveis. Aquest és un fet de les nostres escoles
el testimoni esclatant
de llur eficaç invasió. L a situació del francès a Orient té els «eus títols
històrics en un passat gloriós però fins al segle dinovè no s'és afermat, gràcies al desenrotllament de les nostres escoles congregacionistes entre les
quals, les dels Germans, ocui>en induptablement cl pmner l l o o

D e s p r é s B a r r é s demostra que « t o t s

els governs h a n

reconegut

sempre l a utilitat de l'ensenyament dels G e r m a n s a r e s t r a n g e r > , l a
pena en q u è els posa l a d i s m i n u c i ó del nombre dels germans francesos i l'augment del nombre dels germans estrangers.
«La crisi és aguda... Les nacions fan esforços immensos per suplantar
Ics nostres Missions a l'estranger... Les Missions franceees. tan potents en
altre temps, s'esllangueixen per manca d'obrer, a l'hora en què els camps
eixerraats per elles, al preu d'una dura i generosa tasca, verdegen i comencen de groguejar de la sembrada immetv?a que Iw han preparat.»
E n u n segon report s'enumeren els serveis que presten els P a r e s
B l a n c s a l ' À f r i c a del Nord, al S u d à f r a n c è s , a l ' A f r i c a equatorial, a
S a n t a A n n a de J e r u s a l e m : s'hi exposa el perill que corre l a Societat
dels Missioners d'Africa.
E n e l seu report sobre les Missions africanes de L i ó , B a r r é s enfoca l a q ü e s t i ó del Panislamisme.
«Aquesta població de la costa occidental d'Africa és fetitxista en la
seva majoria- escriu. Però no romandria pas en aquest baix grau de la
civilització, perquè es troba sol.tócilada per les Missions catòliques. Tenim
intei·ès a afavorir l'Islam, i fer permeables aqucétes poblacions a la propà,
ganda panistàmica que és la nostra enemiga? Tenim interès a entrebancar
l'acció dels Missioners catòlics francesos,... E l s nostres Missioners actuen
fàcilment sobre els negres, abans que siguin islamisat^. E l s negies se senten
afalagats quan els blancs els ofereixen una religió de blancs, i hi entren.
Herò un cop intervinguts per la predicació musulmana, ja no hi ha res a
fer. Així, el dilema s'imposa des d'ara d'una manera ilmperiosa: o bé aquestes poblacions seran guanyades a l a civilització occidental i esdevindran
les nostres amigues, o bé seran abandonades a la conquesta Oriental, i destruiran Europa. Car no són pas sols els propagadoiíi de l'Islam (o millor,
sota le color d'Islam, els propagadors del nacionalisme panislàmic buit de
la vella fe musulmana) qui cerquen a sollevar contra nosaltres les masses
africanes; s6n també treballades pels bolxevistes retornats a les velles tra.
dlcions de llurs avantpassats tàrtars...

35S

L A PARAULA C R I S T I A N A

«Resistir aquesta gran marea serà difícil als eui-opcus si no saben fer.se
estimar, ni tan sols fer-se apreciar. Cal que a l'Africa, els homes de color
no coneguin els blancs solament pels Administradors als quals han d'obeir,
i pols comerciants o hisendats qui, massa sovint, es deixen dur per l'exiremosa mira de llurs dnteressos. L'institutor i l'infermer, el missioner i els religiosos poden, per un tieball lent i pacient, entrar en l a intimitat dels
indígenes i guanyar' In confiança dels cors donant-se als cors...»

Després

Maurice

Barrés

mostra com

«El Teciutament dols Missioneis de Lió augmenta a l'estranger, a mesura que il:sminueix a França. De 1890 a 1900 entraren a la Societat 215
membres, dels quals un 10 per 100 d'estrangers; de 1901 a 1910 el nombre
dels entrats disminueix de In meitat (118) i el percentatge estranger quasi
dobla (18 per 100); de 1911 a 1920, el nombre total dels entrats augmenta
sensiblement (93), però és gràcies al percentatge estranger (31 per 100),
Amb alguns anys més 1 l a mort prosseguint la seva obra, la Societat de
les Missions Africanes de Lió haurà deixat d'ésser francesa, a menys que
noi i donéssiu, senyors, els mitjans de recrutnr gent a Krança^

Mentre els catòlics i els patriotes francesos es giren vers els poders públics per obtenir la revisió necessària de les lleis nefastes i
odioses de 1901 i de 1904, i solJiciten l'autorització per a les congregacions missioneres de posseir novament a França noviciats i petits
seminaris, indispensables al recrutament de les ordres principals, els
catòlics francesos, seguint els desigs de Papa, s'esforcen a crear a
França noves vocacions. I el gran moviment d'apostolat per a les
missions que es desenrotlla pel món, comença d'afirmar-se també amb
singular claredat.
De fa tres o quatre anys, s'hi multipliquen les «Diades de les Missions». N'hi hagué una a París, a Saint-Sulpice, en 1922; una altra a
Lille, amb Exposició i predicació a tdtes les parròquies, el 3 de desembre del mateix any. Les diades d'Estrasburg, de Soissons, de Tolosa -aquesta darrera pel juny de 1924—foren també brillants i fruitoses. Les principals parròquies parisenques, àdhuc parròquies obreres com Nostra Dona del Roser de Plaisance, han tingut també llur
«diada». Durant l'Advent de 1924, dos sermons a la Catedral de
Meaux tingueren per objecte les Missions.
Entre altres manifestacions importants, la iniciativa de les quals
peitany a obres particulars, cal assenyalar la que tingué lloc a Tourcoing l'any 1922, organitzada per l'obra de les escoles d'Orient i que
fou remarcable per una conferència
del Director d'aquesta obra,
Mns. Lagier, a la qual assistiren l'Arquebisbe de Cambrai i el bisbe
de Ldlle, el mariscal Foch, l'alcalde de Tourcoing, el general comandant del cos d'exèrcit de Lille i altres notabilitats de la regió. Cal
esmentar també el congrés de l'Obra apostòlica (14 i 15 novembre
1923) organitzat per Mns. Boucher, director de l'obra i al qual assis-
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tiren el Cardenal Arquebisbe de París, el Nunci Apostòlic a França, Mns. de Guébriant i Mns. Le Roy. Tingué per tema L'acció femenina per a les Missions catòliques i M. Georges Goyan hi donà
una conferència sobre la Vocació missional de la dona. Finalment,
d'una manera indirecta, la Setmana Social de França, en el curs de
la seva reunió a Rennes (agost 1924) assenyalà per a les Missions,
inscrivint al seu programa que tenia per objecte E l problema de la
terra en l'economia nacional, un curs de M. Guyau sobre el Paper
històric de l'agricultura en la propagació de l'Evangeli, en el qual fou
descrit i posat de relleu l'esforç dels missioners.
Devem a la Unió Missional del Clergat de la diòcesi, de Paris la
celebració de diades parroquials organitzades en aquesta diòcesi i de
les dues sèries de conferències sobre VApostolat missioner de França, donades durant l'hivern de 1923-24 i de 1924-25, a l'Institut Catòlic de París. Han estat seguides per un públic nombrós, l'assiduïtat
del qual mai no ha estat desmentida, i representen un esforç de vulgarització d'alta importància.
A l capítol de les iniciatives franceses s'inscriuen també la fundació dels Amics de les Missions, la reorganització de l'Associació Charles de Foucaudl, per a l'evangelització dels musulmans i dels infidels
de les nostres colònies (novembre 1923), i la reconstitució de l'associació de pregàries per al mateix objecte creada temps enrera per
Mns. Pavy, Arquebisbe d'Alger, i posada per ell sota el nom de Nostra Dona d'Àfrica.. Una lletra pastoral de l'un dels seus successors,
Mns. Leynaud, datada el 6 de gener de 1923, decidia aquesta reconstitució.
Així es presenta avui, més o menys, davant l'opinió francesa la
qüestió missionera. Hora pot veure'n l'interès, la urgència, les dificultats. Hom veu també la importància que revesteix per França i
com hi va lligada una part del paper de França a l'estranger. Aquesta qüestió religiosa és una qüestió nacional. Potser jo l'he posada un
xic massa sota aquest darrer punt de vista^ Però'no té també el seu
interès per als lectors catalans?
VÍCTOR BUCAILLE
Conseller municipal de Peris

EN5ENyAMENT5
BÍBLICS I ECLE5IASTIG5

SAGRADA ESCRIPTURA
E l sofriment gloriós
Lletra de Sant Pere, Cap. IV

H

AVENT el Crist sofert en la carn, armeu-vos també vosaltres
del mateix pensament (1), car aquell qui ha patit en la carn
ha acabat de pecar, (2), per tal de viure tot el temps que l i resta a
passar en carn, no segons les cobejances dels homes, sinó segons la
voluntat de Déu. Prou n'hi ha. talment.amb el temps passat per acomplir la voluntat dels gentils, (3) vivint en la luxúria, en les cobejances.
en les embriagueses, en les golafreries, en els beuratges (4) i en el
culte saoríleg dels ídols- (5) De la qual cosa s'admiren, car no concorreu en aquest desbordament de luxúria i us ultratgen. (6) Els quals
retran compte a aquell qui està prest a judicar vius i morts. (7) Car
és per això que l'evangeli ha estat anunciat també als morts, per tal
(1) Ç o é s , de la resolució de sofrir amb paciència les proves que Déu ens envií.
(2) Suportar dignament i amb paciència Ica tribulacions é s ímmunitzar'Se moralment contra el pecat,
car sofrir per Deu I fruir del m ó n són coses Incompatibles.
(3) Aquells fidels a qui escrivia Sant Pere havien ingressat en el Cristianisme en l'edat adulta. Nosaltres rebérem d'infants la gràcia deia fe, però bé podria ésser que en el temps passat de la nostra vida haguéssim fet vida de pagans 1 ens haguéssim d'aplicar aquesta exhortació de l'Apóstol.
(4) No coneixent terme propi en cataU per traduir el llatf p o f a f í o n e s , ens atrevim temoregament a
proposar beuratges que podria, si no el té. adquirir aquest matís,
(5) Recordem que en l'ascètica del D i , Torras els nostres Ídols són Ics passions cnsenyorideà de
l'home.
(6) Els gentils es meravellaven que els cristians des del jorn de llur conversió cessessin tot d'un cop
de concórrer a llurs festes 1 corrompre's en els plaers del m ó n . Volgués Deu que altre tant pogués dir-se dels
nostres cristians, almenys els que se'n confessen.
(7) Retran comptes de llurs desordres morals i dels ultratges que fan als creients.
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que siguin judicats segons els homes quant a la carn, i visquin segons Déu en l'esperit. (8)
La fi de totes les coses s'atansa. (9) Sigueu» doncs, prudents i vetlleu en l'oració. Abans de tot, però, tingueu caritat mutual i encesa
entre vosaltres, perquè la caritat cobreix una multitud de pecats. (10)
Sigueu nrutualment hospitalaris sense mormolar; posant cadascú al
servei dels altres les gràcies, tal com les ha rebudes, a guisa de bons
dispensadors de la múltiple gràcia de Déuv (11)
Si algú parla, sigui segons els oracles de Déu; si algú exerceix
un ministeri, sigui com emprant l'energia administrada per Déu, per
tal que en tota cosa sigui honorat Déu per Jesucrist qui té la glòria
i l'imperi en els segles dels segles. Amén. (12)
Caríssims, no us admireu de la cremor que us esdevé per la vostra prova, com si us succeís una cosa estranya, ans tant com paiticipeu en els sofriments del Crist, gaudi u-vos, a fi que én la manb
festació de la seva glòria, us gogeu en exulcança. (13)
Si sou injuriats en nom del Crist, sereu benaurats; car l'Esperit
de glòria, que és també l'esperit de Déu, reposa sobre vosaltres. (14)
Però que ningú de vosaltres no sofreixi com homeier, o com lladre,

(8) Passatge obscur que no ens podem entretenir massa a explicar. L a bona nova de la redempció
fou anunciada també als morts quan Jesús baixà en esperit sol als inferns on eren detingudes totes les ànimes bones. Rntre elles, no hi havia solament Israelites, sinó també gentils qui havien viscut, o almenys
mort, en bona consciència i en expectació de la salut de Déu. E n HI, 19-22 d'aquesta mateixa lletra s'enclouen entre els salvats pel davallament del Crist alguns qui havien estat incrèduls en temps de N o è i el
Diluvi, quan la paciència de D é u els esperava. E s de creure, doncs, que també hi havia gentils qui havien
pecat greument en vida, però moriren penedits, essent així judicats quant a la carn segons ç o que s'esdevé
als homes, i vivint en Déu quant a l'esperit. Alguns creuen que vius i morts corresponen respectivament a
bons i dolents, com en l'article corresponent del Credo.
(9) ti de totes les coses, ç o é s , la fi del m ó n , és relativament prop de totes les è p o q u e s humanes
però l'hora de la mort l'anticipa per a cada home.
(10) Prerrogativa excclsa de la caritat fraterna és de valer-nos el perdó dels pecats. Quan en el cor
entra l'amor veritable, quan estima per Déu, el pecat cn fuig, car estimar I ofendre son coses incompalibles.
(11) No és per a nosaltres sols, sinó per a utilitat dels nostres germans que hem rebut els dons de
la gràcia, de qualsevol classe que siguin, com es detalla en cl versicle següent on posa olguns exemples
d aquesta gràcia múltiple. No som propietaris absoluts, sinó simples administradors per bé dels altres dels
dons de D é u , siguin de la mena que es vulgui.
(12) S'entén aquest versicle d'actes de ministeri religiós. E l qui parla com a predicador, o profeta,
faci-ho d'acord amb els oracles que ens ensenyen la veritat divina: el qui administra, ç o é s , pren cura dels
afligits, pobres, pelegrins, malalts, e t c . facl-ho sense cap mira de guany o lloança terrenal, sinó solament
en virtut de l'energia sobrenatural de Déu.
(13) 1-es tributacions qui com el foc purifiquen la nostra ànima no ens han de fer cap estranyesa
sabent que tenen per li la nostra glorificació en jesucrist. que serà proporcionada als sofriments passats per
D é u en aquesta vida.
(14) üniea benaurança sòlida és saber que per mig de la tribulació que ens reporta la persecució,
1 Esperit de la glòria, xifra que conté totes les felicitats, reposa en nosaltres.
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o malfactor, o per haver-se i m m i s e u ï t e n afers e s t r a n y s . (15)

IPerò si

un sofreix com a c r i s t i à , no s'avergonyeixi, ans glorifiqui D é u de port a r aquest nom- (16) C a r é s a r r i b a t e l temps que el judici ha ('e començ a r per l a casa de D i u . I si c o m e n ç a p e r nosaltres, q u i n a s e r à la fi
d'aquells qui no c r e u e n en l'evangeli de D é u ? (17) I si el j u s t se salvarà

amb

pena,

l'impiadós

i el

pecador on p a r a r a n ?

Així,

doncs,

aquells que sofreixen segons la voluntat de D é u encomanin llurs ?n
mes al fidel creador fent obres bones.

(18)

Preguem pels nostres difunts
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests
germans nostres que ens han precedit en el senyal de l a fe i dormen el son
de l a pau: Na Maria Monner, mare del nostre subscriptor Mossèn Joan B a i xeras; i Na Teresa Simó Cusiné, mare del subscriptor Antoni Catà.
Tots els mesos L A P A R A U L A C R I S T I A N A farà dir una missa en sufragi
dels seus difunt» amics 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 sevas intencions.

(15) Sofriments qnc no reporten aquella recompensa abans promesa; s ó n . doncs, els únics de què
hem de fugir. La darrera expressió: per haver-se i m m i s e u ï t en afers e x t r a n y s és obscura en l'original
grec i se n'han donat moltes interpretacions. En la nostra, sembla al'Iudir-se al zel Indiscret d'alguns cristians qui, sense motiu especial, protestaven públicament contra les pràctiques paganes, amb risc de provocar persecucions contra l'Església.
(16) Sofrir persecució i ésser condemnat per cristià és motiu de glòria 1 de gratitud envers Déu.
(17) No es tracta aqui del Judici 6nal, )a abans recordat, sinó d'aquell fudiel continu amb qu- D é u
castiga el m ó n culpable, d'aquella justícia immanent que hi ha en totes les coses 1 que acaba sempre amb
el triomf de la veritat. C o m e n ç a afügiut els Innocents, però reserva els càstigs m é s durs, la destrucció completa, per als Inics que persegueixen la veritat l l a justícia. C o m m é s atríhulats es vegin els bons, com m é s
arran de la ruïna total arribin, m é s greu serà el càstig dels dolents. Llavors es veurà la misericòrdia que
haurà tingut Déu dels bona.
(18) Exhortació final sumament aconhortadora. E l s que sofreixen segons l a i v l a n t a t de D é u . no
d'altra manera, encomanin-se al Criador, fidel en sa paraula, sobretot amb obres bones, esperant amb Iota
certesa que salvarà llurs ànimes
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NOTICIARI D£ LITERATURA
JOSEP C A R N E R
«El cor quiet»

L

A publicació d'un nou llibre d'En Carner constitueix sempre una
gran festa per a la nostra llengua i per a la nostra poesia.
Aquest nou llibre conté poemes qui figuraran entre les obres méi
acabades del nostre gran poeta. Aquells qui el creuen lliurat a una
nst.nA de diletantisme retòric, a un frèvol joguineig verbal trobaran
en els magnífics poemes de Les Nits, a cada pàgina d'aquest llibre,
la rèplica més colpidora. Les romanalles d'aquell sentimentalisme,
d'aquell emocionalisme qui han infestat per anys i encara infesten en
part la nostra literatura,, es regiren sovint contra la poesia serena
i perlecta, rublerta de passió i de vida d'En Josep Carner. Un a'tre
lloo comú a propòsit dels llibres d'en Carner, consisteix a blasmar la
diversitat, que molts pensen incoherent, de temes que ofereixen els
seus llibres.
Sembla a molts que en Carner fa versos per què sí, adoptant no
importa quin tema per als seus exercicis poètics. Els indigna que
després d' una poesia titulada «Mar de diumenges, vinguin versos a
un Gripau i segueixi una Cançoneta Incerta. Nosaltres, però, hem
vist sempre una meravellosa coherència entre totes les poesies d'un
llibre, entre tots els llibres d'en Carner. Ens sembla una singular
curtesa de vista la qui es fixa només en la diversitat de temes sense
atendre a l'atmòsfera espiritual que els embolcalla tots. No cal esforçar-se a establir una minuciosa coherència en les seves acciona, en
les seves obres a aquell qui t é feta d'anys la coherència en el aea
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esperit. Goethe qui semblava a molts, àdhuc a ell mateix de vegades,
haver menat una vida tan diversíssimament dispersa, es sorprenia
molt joiós un dia a les seves velleses, de considerar com tot el que
havia fet i el que havia escrit, se l i oferia sotmès a una insospitada
ordenació i com resultava presidit per una rigurosa racionalitat.
El pensament poètic d'en Carner ens sembla oferir aquesta total
ordenació que ens ofereix el pensament de1s grans clàssics; partint
d'una sana, profunda reUgiositat, passant per una sèrie de normes eternals de moral i de bellesa,, la seva concepció del món i de la
vida, és com en cap altre modern poeta nostre, fora de Mossèn Costa
i Llobera, verament còsmca. I prenem aquest mot ara en tota 'a
seva significació de pensament i etimologia. El món per en Carner,
malgrat de les seves dolors i de les seves lletgeses, és un Cosmos, és
una Bella Ordenació. 1 aquesta concepció profundament consubstancial amb l'estre poètic d'en Carner, és la qui dona coherència a la
seva obra, és la qui fa les qualitats essencials a la seva poesia. Dintre d'aquest Cosmos harmoniós presidit per la saviesa d'un Déu, tut,
dintre de la seva jerarquia, àdhuc les coses i els éssers més insignificants, àdhuc les aparences més fugitives, es mostra ple de significança.
No importa quin aspecte, quina sensació, quina impressió, té la
seva pròpia valor intensa en relació amb el tot ben ordenat. I per
això en Carner, qui sent com pocs poetes nostres hagin mai arribat
a sentir, la tragèdia de cada moment, el drama de tot ésser i de
tota cosa, no pot menys d'expressar-ho amb aquella serenitat de qui
sap contemplar l'harmonia del conjunt; amb aquella joia tràgica,
joia intensa i sobirana de qui sap que tota dolor, tota cruent tragòdia, tot drama, es gira, vulgui no vulgui, vers el bé i l'harmonia
suprema. I és justament aquesta profunda concepció, la qui lleva tota
banalitat i dóna en canvi intensa significació humana àdhuc a les
poesies i a les proses més lleugeres i més juganeres d en Carner.
Retòrica, han dit alguns en sentit pejoratiu. En Carner s'ha format una retòrica, sí; entengui's bé però: una sèrie—riquíssima—d'expressions, d'imatges qui retornen sovint en els seus versos. Nosaltres acceptarem, doncs, que en Carner s'hagi format una retòrica
si se'ns admet que es parli aquí de retòrica en el mateix sentit que
e-- parlaria de la retòrica d'un Shakespeare. Aquests homes, diríeu,
han copsat, van copsant, en el món una rica sèrie d'aspectes generals, bells i significatius,, que projecten després damunt de llurs noves visions del món i els serveixen de nexes espirituals entre els
nous aspectes i les noves imatges. No es tracta, doncs, aquí de llocs
comuns, és a dir d'expressions buides, gastades i esllanguides de tant
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servir, sinó de veritables síntesis poètiques palpitants tle vida i de
pensament i de bellesa; expressions qui tot ho ennobleixen, qui tot
ho eleven. Per això dèiem una vegada que de la retòrica d'en Carner com de la de Shakespeare s'ha dit, es podia afirmar que llençava
un mantell de porpra damunt de tota cosa. No tenim poesia tan
luxosa, tan luxuriosa- en el cast sentit que els anglesos donen x
aqueixa paraula, com la de Josep Carner, la qual es produeix sempre, àdhuc quan el poeta joguineja amb el mot del poble o familiar
en opulència, en grandesa i en noble senyoria.
Poesia feta. repetim el que hem dit manta vegada, per a la tragèdia. I volem retreure un cop més a! seu autor, que no doni al nostre
teatre les magnifiques tragèdies que ell no creu poder donar i que
nosaltres estem segurs que donaria. Quan recordem els alexandrins
opulents del Sowni d'una nit d'estiu o les tirades enceses del Canigó,
no podem perdonar a Josep Carner, que no ens doni, almenys un
arranjament d'alguna tragèdia antiga, que ell amb els seus verses
faria ben personal i ben pròpia.
Llegiu en veu alta les poesies d'en Carner i dieu si no cal enyorar per a la nostra escena festes semblants de paraules. De paraules tan rublertes de vida que no més per llur rica sonoritat, semblen
donar-vos la sensació de cosa sòlida i palpitant com si cascuna estès
a punt de materialitzar-se en algun ésser vivent.

JOAN ARÚS
«Nous p o e m e s »
La poesia d'en Joan Arús tan bona minyona i formalment acurada, ens fa pensar en una qualitat essencial de la poesia nostra i és
aquesta: la bona minyonia. Entre nosaltres, àdhuc els rars poetes qui
volen fer eb entremaliats, els truculents o els perversos, no es poden estar d'oferir un fons de puresa i bonhomia qui no abunda entre els poetes de fora d'aquí. Generalment, a l'estranger, aquesta blancor d'ànima, va acompanyada d'aquella singular carrincloneria qui
produeix el gènere apel·lat pompier. Es a dir que bona minyonia i
art no arriben sovint a compenetrar-se. Fills de civilitzacions cansades, en expressar poèticament els temes ingenus, senzills, familiars, o
bé els manca la ingenuïtat i n'han de fer la postura o bé. per molt
que siguin purs, la vida que tenen a l'entorn, prou els mostra la raresa d'aquells bons sentiments i canten la bondat, no poèticament,
sinó moralment i llurs obres quant a la moral excel·lents, quant a
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la pcesia són detestables. La poesia francesa, compta amb alguns d'aquests poetes; una eminència en el gènere és Francesc Coppée. Però
sobretot, de poetes pompiers la poesia anglesa, n'està iní'estada. f-a
poesia alemanya ja és una altra cosa; l'època romàntica va
produir un estol de poetes, qui, amb temes de puresa i de bondat
familiar i bona minyonia, feien obres d'art excel·lents. Però, en general, i avui sobretot, (exceptuem grans figures com la de Francis
Jammes) cerquen en el món pervers qui els envolta llurs temes de
poesia, la qual resulta aleshores ben lluny d'ésser blanca ni bona
minyona—o bé es deixen lliscar dintre e's corrents estètics qui semblen rebutjar com a temes originals i fecunds els de bondat candorosa; i això, sigui dit de passada, en gran part per reacció contra
la L-arrincloneria dels altres. Després hi ha també una mica d'aquella
vanitat de genlt avisada qui té por de mostrar-se dupe i creu trobar una superioritat a ostentar un carregament d'experiència amargant i d'escepticisme. Després hi ha allò que se'n diu l'art per l'art,
el goig de triar no importa quin tema per fer-ne motiu d'estètica
juRaneria.
Però e! nostie cas és gairebé únic; en la majoria dels poetes alemanys que suara evocàvem la tradició filosòfica i metafísica posa al
fons de llurs temes ingenus, alguna profunda significança açí i al'a
manta espurna d'amargor, reflexos de melangia, qui entelen la puresa del goig i els lleven aquella transparència joiosa de cristall net
que té sovint l'ànima de la nostra poesia. Sobretot del nostre renaixement ençà Una bondat essencial unida a una bella inspiració, a
un art excel·lent, es transmet com una racial herència des d'un Rubió i Ors fins als nostres poetes més avantguardistes. I això vol dir
que la candor. l'optimisme de la nostra pcesia, són alguna cosa de
consubstancial amb ella i que les reaccions produïdes a voltes contra
ells poden resultar indelicades, injustes, o noïbles.
El més curiós és el contrast d'aquesta ingenuïtat, d'aquesta blancor artística, amb la duresa, amb l'aspror que ofereixen sovint la
nostra vida quotidiana i la nostra història ferrenya. El nostre mateix romancer és ple de tragèdia i crueltats; però en el fons, és cert,
una molt cristiana i molt humana aspiració de puresa, una vibració
de bondat l i donen per tot accents qui l'ennobleixen.
Recordem també les truculències oue amava conjuminar Guimerà, el gran ingenu; les tràgiques i explosives passions que es plaïa a
representar, amb aquella ànima blanquíssima d'infant que tenia. I
és que ens trobem aquí, repetim-ho, no amb un defecte, sinó amb
una alta virtut, virtut en el veritable sentit de puixança, de força.
Nosaltres mateixos hem reaccionat a voltes contra els inconvenients
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d'aquesta ingenuïtat, perquè la voldríem veure exempta d'allò qui
liugui ésser primitivisme i barbàrie i més sovint acompanyad-i, fortificada, per la intel·ligència, per una ciència més rica i més penetrant de l'home, amb les seves virtuts i els seus vicis. De! pecat originà! ençà només una bondat, una ingenuïtat són, en allò humà,
prou meritòries i justificables; la bondat, la ingenuïtat adquirides,
més ben dit, readquirides.
Nosaltres, lills de grecs, no havem d'oblidar que els nostres pares
de la hèl-lada, tan aguts, tan penetrants, tan maliciosos, tan coneixedors de la naturalesa humana i de les tragèdies del món, havien servat sempre aquell fons d'ingenuïtat joiosa, de puríssim optimisme
qui els feien aparèixer als ulls cansats de la secular civilització egípcia, com uns veritables infants. Considerem, doncs, com un senyal
de la salut de la nostra raça que toltes les temptatives esteticistes i
perverses de finals del segle dinou i començos del vint hagin passat
per damunt de la nostra literatura, sense penetrar-los gens i que
tota temptativa de corrupció o perversitat, esdevingui no sols en la
nostr« poesia, sinó en el nostre viure, una cosa aviat grotesca, qui
neix per ésser rebutjada amb el sarcàstic riure que mereixen !es coses
ridícules. El seny català, qui ara troba alguns ingenus inoportuns
denigradors, fa que per instint ja, siguem convençuts que, fet i fet,
el millor que hi ha al món és la bondat, la gentilesa, l'honestedat,
la neta pau de l'ànima. Cultivem, doncs, aqueix fons, sense ignorar,
sense deixar de representar quan convingui, amb tota justesa,, la
tragèdia humana i la dolenteria.
Ara ja estem previnguis contra aquella ridícula moral esteticista qui volia que el poéta no sols representés la perversitat i la
dolenteria, sinó que les visqués. Mireu Mozart, de vida tan infantívola i tan pura, com ha sabut expressar totes !es passions i els neguits i les tragèdies humanes amb una veritat, però amb una bellesa
mai més superades. Sense mentir com artista, ell sabia servar en tot
moment de la seva obra la seva elegància de maneres, la seva aspiració a !a sagrada bondat i harmonia.
Massa limitació d'horitzons, massa importància donada a les petites anècdotes personals, pobresa de vida i d'experiència, són defectes sovint dels poetes nostres. La difusió de les humanitats contribuïrà poderosament a remeiar aquests defectes.
Joan Anís és un d'aquests poetes d'horitzó limitadíssim. Ell, després de's anys. segueix essent el poeta d'ànima infantívola, ingènuament encantadissa davant els petits espectacles familiars, qui ens oferia el seu primer llibre.
Una ombra de tristesa, però. la recança de veure's fugir aquella
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infantina adolescència passa per aquests versos. A voltes diríeu que l'Arús d'avui, fa la postura de l'Ai ús del primer llibre. Així la noia solterona,
fa amb gràcia marcida, les postures d'altre temps. Ens plau molt més
l'Arús quan, més a to amb el seu moment espiritual, la seva poesia,
qui j a ha extret del medi qui envolta el poeta, de la seva anecdòtica familiar psicologia tot el que ella podia extreure'n es gira i»n
cerca de més amples horitzons vers les profunditats espirituals, en !a
contemplació de la tragèdia dels altres homes. Concretament ara hem
al.ludit a dues poesies d'aquest llibre qui fan presentir en el poeta
una salvadora renovació. Un sonet admirable per tots conceptes, un
hi ha aquests versos:
«Com les estrelles els meus pensaments
ara són pàl·lids, ara resplendents,
ara s'encenen i després s'apaguen.
I encara al fons del fons de l'esperit
qui sap. Senyor, quants pensaments s'hi amaguen
estrelles invisibles de la nit.»
(Citem de passada aquests versos de la poesia a un Ocell:
Quan el meu cant s'estronqui i el món se'm faci obscur,
hi haurà dins meu la idea d'un altre món més pur
i en el meu cor una frisança d'ales.)
L'altra poesia que al·ludíem és dedicada a uns pares qui han perdut llur fill infant i passen lluny d'ell la primera nit:
. . . ja al cel fulguren totes les estrelles
i mai la nit us ha semblat tan sola
I després quan el pare es decideix a tancar la porta de la casa,
.. . mes ai que al punt de cloure-la
sentiu talment com si es partís en dues
la vostra vida. Quina esgarrifança!
I ara veieu millor què és ço que resta
dins vostra llar i ço que resta fora
sota la nit fatídica que avança.
Trobaríem dintre el gènere ingenu i familiar de l'Arús molts versos ben polits i transparents, en aquest llibre, però també hi trobem
nombrosos versos descurats a qui la rima fa dir sovint el que no vol-
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drien dir; altres versos insignificants, altres cacofònics. Molts versos
d'aquests, poesies senceres del llibre, creiem sincerament que l'Arús
els havia d'haver sacrificat. D'un artista del vers, com ell. tan ti,
tan conscient, aitals sacrificis tenim el dret d'exigir-los.
ALEXANDRE PLANA
«El mirall i m a g i n a r i »
Aquest llibre constitueix el primer volum d'una nova col·lecció,
la «Biblioteca Catalonia». Cal gaudir-nos de la presentació elegantissima tot i tractant-se d'edicions corrents.
Prosa poètica? No en e! sentit, gens simpàtic, en què s'entenia
suara mateix la prosa poètica: gènere híbrid, poesia qui no arribava
a la perfecta expressió dels vers. prosa amanerada. Més aviat diríem
en el cas de «El Mirall Imaginari», poesia en prosa, la qual recorda, de
lluny, però, els poemes en prosa de Baudelaire.
En general, les proses d'aquest llibre es mantenen dintre de les
faisons qui escauen a la pura prosa i no intenten estrafer les maneres, les formes de la poesia. I no obstant, a moments, semblen reclamar gairebé totes les pàginess d'aquest llibre la forma versitícada. No hi ha contradicció en el que diem: perquè sense sortir-se de
les condicions de la bona prosa, en Plana sembla haver-nos donat una
sèrie d'aquells, diríem, arguments en prosa de poemes a fer que
acostumem d'escriure per a ells molts poetes. Cap de les composicions
d'aquest llibre produeix aquest efecte, com la qui el comença: «Joan
Garí». A moments arriba a semblar la bella" i senzilla traducció d'un
bell poema. E's curts períodes qui semblen traduccions de versicles,
les frases sintètiques, les descripcions concentrades, les solucions de
continuïtat entre les parts diverses i àdhuc dintre d'aqueixes mateixes partss semblen anar indicant allò que havien d'ésser versos,
estrofes, cants. Nosaltres estem segurs que aquesta llegenda plena
d'imatges originals, d'expressions molt felices, hauria guanyat extraordinàriament si hagués estat escrita en vers. Per què no ho ha
fet l'Alexandre Plana qui és un poeta excel·lent? Diem tot seguit
que l'enyorament d'una forma versificada se'ns fa sentir molt sovint també en les altres proses d'aquest llibre. En una sola de les
seves parts no trobem a faltar el vers i és en aquella sèrie que
porta el títol general «Orient i Occident». Aquí la prosa ateny un
Uníssim lirisme qui recorda—i potser asseguraríem que ha estat influïda per elles—les formes harmonioses del llibre d'«Amic i d'Amat».
Per una sèrie de subtils relacions que no tenim espai per detallar.
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ens sembla que tot i conservant les condicions personalíssimes de la
seva sensibilitat poètica, en Plana hauria pogut fer amb moltes de
les composicions d'aquest llibre uns poemes on l'evocació de!s llocs,
l'anècdota personal, la sensibilitat i el pensament es combinessin a
la manera de les Elegien Romanen, de Goethe. Això, repetim-ho, tenint en compte les diferències de to, de sensibilitat que ni hauria
entre unes i altres elegies.
Quant a l'esperit d'aqueix llibre, observem que tot el que ni
diu en Plana, sembla presidit per una quietud adolorida, per un esguard reposat, esllanguit i asserenat alhora, com de convalescent,
qui es posa amorós, finalment fruïdor. damunt les persones, les cc^en i
els espectacles naturals. Una imatgeria molt original qui s'esfuma
en lirisme, unes rares, indecises, correspondències entre les cos&s,
una música qui. àdhuc en els moments més dramàtics, sembla plena
de sordines, dóna a questes proses d'en Plana tan acurades, tan polidament treballades, una elegància suprema. Es un goig per nosaltres considerar a quin punt d'afinació arriba ja la nostra llengua
moderna, qui permet a un artista com en Plana una expressió tan
delicadament matisada.

C. F A G E S D E CLIMENT
"Les bruixes de L l e r s "
Tot en Pagès de Climent, la seva persona, !es seves maneres, a
seva cultura, els moments millors de la seva poesia sembla anunciar un futur gran poeta, una obra intel.ügent, plena d'una sensibilitat molt fina i d'alta espiritualitat. Però En Fages de Climent va
començar a produir en un mal moment per a la nostra poesia. Una
e^uivecada reacció d'a'guns poetes—penso que en foren plens de bona
voluntat els iniciadors, en Ventura Gassol i algun altre — aviat
escampava entre els més joves, els perjudicis d'aquesta fórmula: E l popidarisme. Nosaltres considerem aqueixa tendència funestíssima per a la nostra poesia jove i pensem que malgrat d'haver estat poc a poc abandonada pels iniciadors, continuarà encara fent
r al a d'altres novpUs poetes: és per això que ens hem proposat de
combatre-la enèrgicamerït. A últims de l'any passat, escrivíema TM
Revista, el nostre procés contra el popularisme; no insistirem, doncs,
gaire aquí. I-a nostra acusació més greu contra aquella fórmula és
que resulta antipoètica per excel·lència: perquè el poeta, en el moment de la seva intuïció, en lloc d'atendre a expressar amb justesa i
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originalitat allò que intueix, pensa en altra cosa: es proposa cxpressar-ho a la manera que l i suggereix aqueixa categoria retòrica de la
qual ell en diu pvpularisme: fa doncs un gest, una postura, adopta
formes i expressions exteriors, en absolut al seu pur acte poètic.
Perquè una poesia sigui popularista és necessari que el poeta imiti, no allò que hi ha en el romanç popular de poesia veritable
i qui és sempre nou, divers i original, sinó els socs comuns, les frases fetes, les expressions mecanitzades, les maneres repetides qui han
permès de formar aquella categoria retòrica. Per això la poesia popularista és sempre artificiosa i freda, mentre que la poesia popular
sempre interessa i commou. I si ara diguessin que no són les formes, rinó l'esperit de la poesia popular el que volen adoptar aquests
poetes, hauríem de fer-los la mateixa resposta: Allò que en diuen
esperit popular es també una abstracció retòrica, artificiosament formada, ami- la presència de la qual, ells enterboleixen els moments de
llur concepció poètica. 'Per altra banda, sempre resultarà una dualitat incoherent, repugnant per al bon gust, del fet que un poeta ciutadà i culte es posi a fer postures del que ell imagina ésser un poeta popular.
Doncs, el popularisme per aquestes i altres raons que ja no liavem de repetir, no constitueix una veritable fórmula poètica ni una
nova orientació, ja que fou amb ingenuïtat i sense artificiosos propòsits d'escola, practicat pels nostres poetes floralescos d'altre temps.
El popularisme no porta a la nostra poesia més naturalitat, sinó una
altra mena d'artifici, interior naturalment en qualitat a l'artifici intel·ligent i culte d'alguns mestres de la nostra jove poesia; no aporta més claredat: perquè claredalt no és ingònua i banal simplicitat,
sinó expressió perfecta i senzilla d'una gran complexitat espiritual:
no aporten més catalanitat, perquè no hi ha res qui més s'assembli
a altra cosa com les poesies populars d'arreu del món entre elles,
ni res més lluny de la universalitat humana que aquesta mena de cosmopolitisme inferior.
L'espiritualitat característica d'una raça, si bé pot copsarse
àdhuc en les més humils manifestacions de la seva cultura,
és en les més altes, en les més complexes, en les més sapients
i cultivades que cal anar-la acercar en tota la seva intensitat i
plenitud. Finalment podran els nostres poetes aprofitar-se del tresor
lingüístic de la poesia popular, si bé no dels seus llocs comuns expressius; els serà molt beneficiosa la riquesa de temes, anècdotes humanes, de tipus vivents que l i ofereix el tresor de la nostra
poesia popular. Però quan ho cantin a llur pròopia manera : en fassin
poesia original i pròpia.
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La poesia d'en Fages de Climent ofereix com la d'altres joves
;ompanys seus: en Garcés, en Melcior Font, en Guillem Colom, en
Prous i Vila, aquests enterboliments, aquestes indusicms, que aporten a la qualitat fina i culta de llur creació poètica els llocs comuns
popularistes, les postures i l'amanerament folk-lòrics.
Cert, donada la joventut d'en Fages de Climent, és altament prometedora la seva abundor d'imatges, la riquesa verbal, la varietat de
temes, l'agilitat versificadora; però totes aquestes qualitats, voldríem
veure-les en tota llur puresa, netes de rétòrica popularista. Així, ell
ens sembla interessar-se molt més per la vida exterior i diversa que
per l'interior lirisme. H i ha en ell un afany d'evocar amb amor paisatges, coses, éssers humans, d'una manera dramàtica o poemàtica;
però observeu com la influència de la poesia folk-lòrica—la qual tot
i donant-nos l'anècdota, és sempre vaga a evocar les persones—el porta a imitar aquesta vaguetat, donant-nos una sèrie de figures sense
consistència, sense carn i sense sang. (1). Aquesta és la diferència
que hi ha entre la manera popularista i la manera com es serveixen de la llegenda i de la narració popular els grans poetes universals com Goethe, com Shakespeare. Penseu com la vaguetat evocadora i descriptiva, respecte els personatges en la poesia popular, es
torna viva caracterització, profunda psicologia, immortal relleu de
gest i figura en les obres d'aquells poetes.
Un altre punt encara voldríem tractar respecte el popularisme :
és el de la música. La majoria d'aquests poetes es vanen de la musicalitat de llurs versos. Ara bé, tot seguit us adoneu que sovint confonen la cantarella amb la música; es deixen bressar per una mena
de melodia exterior fàcil, acompassada i monòtona, purament superficial. Però de veritable música, d'aquella melodia expressivament
diversa qui dóna a cada mot la seva música espiritual expressiva,
qui es combina sàviament en una rica harmonia total, en trobareu
entre ells ben escasses mostres. Amb tot i llurs pretensions a la musicalitat, trobeu sovint llurs versos plens de cacofonies, de paràsites assonàncies i consonàncies, de ritmes descurats, inexpressius.
I heus aquí també com la majoria d'aquests poetes qui es vanen de la qualitat reflexiva de llur poesia, apliquen aquesta reflexió
a servir una fórmula purament retòrica, mentre deixen en la irreflexió, abandonant-se a una mena d'inconsciència, el veritable treball
poètic. Heus aqui després de tants anys de prèdiques contra l'espontaneïtat, la pitjor de les espontaneïtats es reprodueix en un grup de

(1)

Nombrosos exemples d'això ens mostra l'interessanlissim poeta mallorquí Guillem Colom
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joves poetes. Tant és cert que les prèdiques renovades contra l'espontaneïtat són, com les prèdiques renovades contra el vici, en totes
les èpoques i en tot moment literari, oportunes: el perill constant
del poeta—la qualitat mateixa del seu treball li ho porta--serà sempre
el d'abandonar-se a una o altra manera d'espontaneïtat.
No cal repetir que sentim una gran simpatia envers el grup de
poetes que al·ludim i qüe si no els consideréssim talentosos i esperançadors, no ens en ocuparíem. Repetim, però, amb goig que nWts
d'ells ja es comencen a desprendre d'aquella equivocada fórmula. Juntament en el número de IJI Revista on atacàvem el popularisme,
en Garcés publicava un delicadíssim madrigal qui certament no 'enia res de popularigca. Una conversa amb en Prous i Vüa, l'excel·lent
poeta de «La lluna dins el llac», ens ha mostrat prou que està desenganyat del popularisme. 1 no retreurem aquí, per discreció una
cordialíssima conversa amb en Fages de Climent; diem només que el
jove autor de tantes pàgines lluminoses de r«Oda a la tartana», de
«Griseida i Mireia» (bella poesia plena d'artifici del bo, del cultr- i
elevat i complexe i per tant plena de vida i d'emoció veritable - sols
aquest artifici permet l'expressió justa i perfecta—) estudia el grec
més cada dia, jorn vindrà que podrà ésser un bon deixeole d'Homer,
sense imitar com fa no adonant-se'n, en el poema «Roses», la traducció
admirable de Carles Riba i podrà formar en el cenacle dels cultes, fills
de l'espiritualitat hel·lènica, els quals esdevindran cada cop més nombrosos a la terra nostra. Certament, ens causaria una gran decepció
si no ens complís aqueixes esperances.

J. R O I G I RAVENTÓS
"Flama vivent"
(novel'la)

Aquesta novel·la d'en Roig i Raventós ha tingut un gran èxit;
en pocs mesos ha estat exhaurida la primera edició. Diem tot seguit
que si bé els purs literats tindrien nombrosos retrets a fer-li, és
innegable que per al lector corrent, despreocupat de refinaments
psicològics i exquisitats literàries, aquesta novel·la ha de tenir m
enorme interès dramàtic, com el tenen molt poques en la nostra l i teratura. Nosaltres hem de confessar que l'acció de la novel·la, el·s
tipus, les anècdotes, ens l'han feta llegir amb creixent interès. Es una
novel·la mveL·lesca sentimental i melodramàtica, com no la teníem
encara. Afegim a l'interès de l'acció el que inspira el barcelonismo
intens d'aquestes pàgines. Es veu que l'auter ha observat bé els
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costums de la nostra burgesia adinerada, ha recollit nombroses anècdotes d'aquelles que en podríem dir típiques. Així l'odissea de la
senyora noble i adinerada qui, pel seu mal cap, després de moltes
misèries, acaba per fer de cambrera lluny del seu país; el noble qui
dilapida una riquesa i a les seves velleses fa de burot; l'home de carrera qui es veu un jorn, per atzars de la fortuna, obligat a tirar
l'art; tots els alts i baixos d'una burgesia ràpidament enriquida, profundament ineducada, dels quals hem sentit referir nombrosos exemples des de la nostra infantesa. Després els vagabundatges en medis
exòtics, molt ben evocats per l'autor qui tan bé els coneix. Després, una diversitat de tipus d'aquí i de fora d'aquí traçats d'una
manera exterior, una mica rudimentària sense gaires refinaments
psicològics, però amb un innegable relleu dramàtic.
Flcma vivent és un d'aquells llibres que els francesos en diuen
touffus, on l'auitor ha acumulat, sense tria, ni gaire ordre, totes les
recordances, totes les reflexions sentimentals serioses o facecioses que
li han passat pel cap mentre escrivia el llibre. l>a psicologia dels
personatges és com hem dit un xic rudimentària, feta de traços comuns i generals. Tot sovint l'autor els posa en situacions que en
diríem típiques d'aquest gènere de literatura. Ja en començar el llibre ens trobem amb una variant d'aquella escena tan repetida: un
espòs, home de talent i laboriositat, qui no assoleix fer-se estimar
de la seva esposa, amiga del luxe i donada a la coqueteria, en arribar a casa seva, troba la llar tota desordenada per la mancança d'una
bona direcció femenina; un fillet ha caigut al llit seriosament malalt entre la descurança i la desmoralització dels servents, mentre
la mare és a casa de la modista, conjuminant-se un ric abillament
per a una festa mundana. Es evident en tot aquest llibre la influènci»»
de novel·les similars; tot hi està presentat així, a grans traços convencionals. Però l'autor s'ha interessat vivament, líricament, per les coses
dels seus personatges i aquest viu interès es comunica irresistiblement al llegidor. Per altra part, és innegab'e de cap a cap d'aquest
llibre, una intensa palpitació d'humanitat qui el fa commovedor i moralment exemplarissim. Afegim que l'estil, dintre de la seva vibració
sentimental és excel.lent; arriba a una intensa emoció poètica. Es pot
dir, d'una manera general, que, al contrari del que sol passar en
aquest gènere de novel·les, escrites gairebé sempre amb negligència
i fredor, pensant l'autor només en l'efecte a produir a una determinada mena de públic, aquest llibre està ben escrit, en un estil abundós i càlid.
No podem per manca d'espai aturar-nos a parlar dels nombrosos
personatges de «Flama vivent», ni tan sols dels principals. Diem només
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com és interessantíssim el de la protagonista, la dona frèvola, lleugera,
superficial, víctima dels seus instints més inferiors, a qui les dissorts
nombroses eleven poc a poc, fent-li una ànima capaç de totes les heroïcitats i duent-la a renunciar per l'amor d'un fill degenerat, a tots els
afalacs, a totes les riqueses que la seva beutat congria al seu entorn,
fins a aquell suprem sacrifici per una dona com ella de menyprear la
pròpia beutat, d'oblidar-la, negligir-!a, destruir-la, prematurament, t's
realment aquest tipus, a través de tots els convencionalismes literaris
de la novella, una figura inoblidable. El tipus d'Oscar, el causant de la
seva desgràcia, noi ric, mal educat, sense instrucció, qui del seu desvergonyiment i de la seva cínica gosadia fa mitjans per a triomfar
en un medi ple de niciesa i de mala educació; qui frueix en l'abjecció,
en la degradació més baixes, és inoblidable també.
Creiem haver indicat amb aquestes ràpides anotacions l'mterès excepcional d'aquesta novella.

Altres llibres rebuts
La manca d'espai ens obliga a renunciar a parlar detingudament
d'altres llibres. El senyor Iglesias Guizard en less seves Corrandes Sagarrenques ens dóna sovint unes molt encertades imitacions de les corrandes populars d'aquella encontrada que ell tant estima.

L'Orfeó de Sans acaba de publicar una edició molt simpàtica de les
poesies del malaguanyat Ramón E. Bassegoda. Els temes diversissims
d'aquestes poesies són els propis de tota la generació poètica del senyor Bassegoda; però hem de confessar que ens ha sorprès agradosament la nitidesa, la bella sonoritat de molts d'aquests versos, l'elegància i la mesura del lirisme qui els anima; preferim sobretot els
de caràcter personal i íntim, als de temes abstractes, històrics o morals. 1 entre aquests, els del poemet «Al tomar-la a veure». El senyor
Bassegoda tenia indubtab'ement el do de la paraula concisa, justa i
bella. Una excellent mostra d'això la tenim en el sonet Elisenda de
Montcada.

Els amics Costa i Deu i Joan Sallarés s'han emprès la tasca benemèrita de reunir en volums molt ben editats l'obra dispersa d'algunes
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pe sonalitats sabadellenques- Així han publicat els dos volums «Poesie5> i
«Garbuix», on són reunides les poesies tan sovint llorejades i representatives de tota una època, de l'eminent patrici senyor Ribot i Serra
a qui tant deu i per tants conceptes espiritua's i materials la ciutat de
Sabadell. També han recollit, en un volum titulat «Sabadellenques i
altres poemes», les nombroses poesies no menys representatives, de
la notable poetessa donya Agnès Armengol de Badia.
F. FARRAN 1 MAYORAL
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
L a crisi de ! Església d'Anglaterra.-L'antiga Església d'Anglaterra—diu en un recent estudi P. W. Wilson—, una Església oficial,
establerta i dotada per la llei, és avui amenaçada en la seva unitat.
Per més de tres centúries ha viscut sota un compromís realitzat per
la Reina Isabel, i ara aquest compromís es trenca. La crisi ha trobat
ocasió visible en la revisió del «Prayer Book» (aplec de les pregàries
oficials), en el qual fou incorporada aquella transacció. De bell nou
hom ha obert uns debats, en els quals l'Església no pot pas romandre
suspesa entre dues opinions. Ha de decidir-se pel punt dè nora catòlic
0 el protestant.
La crisi és atentament estudiada pels catòlics i ortodoxos orientals
1 per les esglésies evangèliques.. L'Arquebisbe de Canterbury no solament pertany a l'Anglaterra. Primat i Metropolità, invita a bisbes dels
Estats Units, els Dominions i les diòcesis missioneres. I recentment
l'Fsglésia Episcopaliana de Suècia declarà la seva unitat espiritual
amb l'Església Anglicana, incloent Bisbes anglesos en la cerimònia de
consagració en la qual recozla la seva successió apostòlica.
El Compromís Elisabetà es basà en el principi que l'Església Nacional havia d'incloure la nació, tant protestants com catòlics. Però el
compromís mai no assolí l'èxit esperat. A desgrat de pe:secucions
severes, Irlanda va romandre amb Roma, els escocesos no volgueren
tolerar bisbes, i a Anglaterra i Gal.les els dissidents feren camp
apart, tot lluitant desesperadament per llurs drets com a ciutadans,
drets que, naturalment, foren extesos a la fe jueva. Finalment, hi
hagué les «lapsed masses» foraeixides de tota església, sobretot en tes
ciutats. La posició avui és aquesta: la Església d'Anglaterra no és més
que un de tants cossos religioos; tots els quals, plegats, no acoblen pas
una meitat de la població.
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Durant la Reforma, l'Esglèsia Anglicana fou clarament decia ada
protestant. Els anomenats Trentanou Articles de la Religió, incl SDS
en el «Prayer Book» bandegen diverses doctrines romanes, especialment la Transutótanciació. Als Estats Units l'Església associada té el
nom de «Episcopal Protestant». I a Irlanda l'episcopat l'origen anglicà està en franca oposició envers Roma. Això, en el paper, sembla
clar.
També cal dir que, si l'Església Oficial no roman protestant, haurà
de sacrificar la seva connexió amb l'Estat. Les diverses lleis de successió estipulen que el Rei d'Anglaterra serà «un fidel protestant». Els
privilegis de possessió de les catedrals, representació a la Cambra de
Lords, etc, continuaren només sota l'assumpció d'haver l'Església
adoptat la Reforma.
La inoficialització de l'Església d'Anglaterra esdevé així una possibilitat política. No hi ha cap església oficial en els Estats Units ni
en els Dominis (Canadà, Austràlia, etc.). Sota la pressió catòlica,
cessà d'ésser oficial l'església «reformada» d'Irlanda. Les esglésies evangèliques han insistit que deixi d'ésser-ne la de Gal·les. I a Escòcia,
l'Església oficial no és pas episcopal, sinó presbiteriana. La connexió de
l'Església Anglesa amb l'Estat resta, doncs, sola i ve ma.
Els grans avenços del sentit catòlic dins l'Església Protestant nan
transformat el panorama. El partit anglo-catòlic (protestants romanitzants) està molt ben organitzalt, i el seu poder grandeja més perquè
a l'Església escasseja el clergats En la dècada 1915-1926 els candidats
a l'ordenació foren 2.850 menys que no pas en la dècada anterior,
l'edat mitja d'un clergue anglicà avui en dia és de 52 anys.
Els estipendis són inadequats. 1 cap Bisbe no vol realitzar una
pressió en sentit més agudament protestant, que menaria a la Comunitat de Roma una bella part dels seus clergues més zelosos.
Fa noranta anys, començà l'orientació anglicano-romanista en l'a
nomenat «Moviment d'Oxford» Newman, que després fou Cardenal.
Manning, que també arribà al Cardenalat, començà la seva carrera com
a clergue anglicà. Avui hi ha en l'Església d'Anglaterra milers de dalerosos clergues que simpatitzen amb Newman i Manning. Sí wo "S
t onverteixen a la fe catòlica romana és perquè creuen que s'atansi d
dia que Canterbury es reconciliarà amb Roma.
L'argument usual dels anglicano-catòlics és que en la Reforma l'Església no sofrí cap bretxa en la seva continuïtat. «Mai no cessà, diuen,
d'ésser una part de la Santa Església Catòlica de tot lo món*. Aquesta
opinió defensaren el Patriarca de Constantinoble, l'Església Russa i
el Patriarca d'Alexandria (que parlà en nom dels cristians coptes).
Però Roma declinà d'aprovar les ordenacions anglicanes. En una bul-
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lla Apostdicae Curae (1895). Lleó XIII
eren nul.les i orbes.
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declarà que tals ordenacions

Els angiic; no-catòlics. tanmateix, no s'han pas conhortat d'aquell
«No». 'Per a pontejar la solució de continuïtat entre l'Església R-imana i l'Anglicana, han adoptat ço que el Bisbe Gose anomenava «tot
el pràctic sistema d'actuació i cerimonial de Roma». El Bisbe de Lrmdres, d'acord amb el Dr. Gose, es plany «d'una colla d'homes que no
són realment lleials» envers l'Anglicanisme.
El recent Congrés Anglicano-Caltòlic de Southampton es declarà
favorable «al Sagrament de la Penitència», al rosari «única íorma qi'e
sembla permetre a molta de gent una pregària regular), i l'ús de
l'aigua beneita, com a «especialment preable».
Debades cercà el Bisbe de Winchester de contrariar a juesta decar.tada. Els anglicano-catòlics desitgen també afegir sants al Calendari Anglès, canten himnes a llaor de la Verge Maria i celebren ía
festa de Corpus. Llurs instàncies han recapta'c dels Bisbes que h^m
instauri les pregàries de «Prima». El Doctor Gose diu que això és
un «mig-romanisme». Manta persona, comenta P. W. Wilson, creu que
passa del 50 per cent.
Els anglicano-catòlics han estat dirigits pel ja molt ancià vescomte
Halifax, el qual recentment colpí àdhuc la premsa més frívola en proposar que l'Església d'Anglaterra reconegués el Primat del Tapa «amb
totes les seves implicacions». Argüeix Halifax que si el Primat susreferit no serà reconegut, la reunió amb Roma serà impossible. (Un
difunt Bisbe de Zanzibar, mentre assistia a una conferència anglicanocatòlica, arribà a enviar un telegrama al Papa). Cal, però, tenir present que Lord Halifax suposa certes concessions per part de Roma,
com són l'ús d'un «Prayer Book» en anglès, i de la Bíblia igualment
traduïda. Hom és dc parer que vagament pot trobar-se la manera dc
recolzar aquesta esperança en l'Encíclica del Papa actual, publicada en
el tricentenari de St. Josafat, en la qual, adreçant-se «a tots els que.
Per qualsevol motiu, es separaren», diu que en la unió «tots els pobles gaudiran els mateixos drets, qualsevol que sigui llur vaça o llengua i qualsevol que siguin llurs sagrades cerimònies». Aquestes paraules eren adreçades a les Esglésies Orientals.
Que els Bisbes han perdut el control damunt els més avençats anglicano catòlics, és cosa palesa. En l'addició d'ornanients a llars esglésies i de serveis a llur litúrgia, cert «extremistes», almenys, van tan
endavant com volen. Llur zel, llur pobresa, llurs serveis desinteressats, fan impossible o contraproduent de renovar l'antiga política de
poitar-los als tribunals per infracció de la llei estatuària. Com és lò-
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g\c, l'ala fanàticament protestant s'ha desvetllat per contracop, i crida i s'agita.
La lluita, de moment, s'esdevé en dos camps de batalla: la Reunió
i el «Prayer Book».
La Conferencia de Lambeth (1920) autoritza l'Arquebisbe de Canterbury a promoure la reunió de les Esglésies. A favor de Uls resolucions hi ha hagut entrevistes entre els Bisbes i els guiadors de les
«Esglésies Lliures», és a dir, Presbiterians, Metodistes, Baptistes i
Congregacionalistes. A Anglaterra, el resultat ha estat negatiu. Però
al Sudàf rica la idea ha fet via, i al Canadà ha interessat 3n gran manera als Episcopalistes la recent reunió de Presbiterians, Metodistes i
Congregacionalistes.
Gran fou, però, l'astorament general quan l'Arquebisbe rie Canterbury féu avinent que amb la seva coneixença i la de les autoritats del
Vaticà hom estudiava la unió de Canterbury i Roma a Malines, on el
Cardenal Merder tenia com ,1 hostes el Bisbe Gosse i el Vescomte Halifax. Diferents Bisbes i «Esglésies lliures8 han vist la cosa de mal ull:
la passa dada per l'Arquebisbe de Canterbury, Primat de l'Església
Anglicana, és certament d'una noble ardidesa. Hom ha arribat, en les
files protestants, a anomenar-lo «derrotista». Setze membris del Parlament (pertanyents a les «Esglésies Lliures»), han indicat llur determini de combatre el nou «Prayer Book» del Parlament estant, si
calia. .Sobretot l'opinió obstinadament protestant és adversa a l'autorització dels arreus per a la misa i les pregàries per als difunts.
L'Església Anglicana, migíjartida, ha hagut de decidir que el revisat «Prayer Book», seria opcional, i no pas obligatori: un ajust que
també calgué adoptar pel que fa a la Bíblia revisada. Això vol dir que
els dos partits, en lloc d'usar la mateixa litúrgia, per bé que en sentits diferents, podran devolupar dues formes de culte en molts de
punts absolutament oposades.
Cada parròquia haurà de decidir quin (Prayer Book» accepta: i , s:
accepta el nou, quines parts d'ell. A aquesta solució es presenten moltes d'objeccions, però tot intent actual d'abandonar la revisió, empenyeria molta dels clergues entolitzants a l'Església de Roma.
I ara ve una nova importanbíssima, amb la qual Wilson clou el seu
interessant estudi dels darrers fets: E l modernisme no ha proporcionat
una solució a aquestes perplexitats. Al contrari, el criticisme ie la BihVa i dels Trentanou articles, justificat 0 no, tendeix ara cvm ara a
afeblir els bchuirds del Protestantisme i a obrir via franca a l'autoritat eclesiàfitica advocada pels anglicano-catòlics.
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L'tDUCACIÓ I L'ESCOLA
Autoritat i llibertat en 1 e d u c a c i ó familiar.—Ja és sabut
dels nosties lecton que P! tema general de la Sevmana Social fra-.icesa, celebrada a Lió, ha estat «l'Autoritalt» en els seus diverses aspectes. Un d'aquests és el de r«Autoritat i llibertat en l'educació familiar».
La lliçó o ponència que n'ha feta Mr. Lluís Arnould, catedràtic de
la Universitatt de Poitiers, és altament suggestiva i per bé que algun
extrem relatiu a les sancions repressives no gosaríem aconsellar-lo, al
menys entre la nostra gent, la totalitat de la qüestió és vista molt
justament i clara. El ponent la divideix en tres parts, que podríem
titular: les fonts de l'autoritat familiar, la manera d'exercir aquesta
autoritat i com d'aquesta autoritat pot derivar-se una llibertat.
Es tan viu i tan actual el problema, la crisi d'autoritat familiar
és també ací tan manifesta i compromet i entrebanca tant la tasca
educadora de l'escola, que les assenyades paraules del professor Arnould creiem que poden ésser avantatjosament transcrites.
De la primera part del seu treball, publicat íntegre a la Revue
des Jeunes del 25 d'agost, n'extreiem els fragments següents:
«Del moment que nusalti-es consideiem la crisi cU) l'autoritat familiai· COin
un mal, ens cal resoludamont reaccionar contra aquest mal. sense pretendre,
però, ressuscitar Ics antigues disciplines l'amiliars, ni els estats d'esperit caducats, ço que seria gastar-se sense reeixir essent causa del doble enervament dels educadors i dels educats. E l principi sagrat i altrament diví, de
l'autoritat, que fa dels parcs els represcMtants de Déu cn la família, cal decidir-se enèrgicament a mantenir-lo, o, ço que às més difícil, a restablir-lo
sense feblesa, però admetent certes adaptacions a l'estat general actual dels
esperits.»
«Tot aquell qui exerceix autoritat ha de realitzar constants esforços per
perfewionar-se ell mateix, però, a part d'aquest deure íntim, cal vetllar curosament per mantenir el « r e s p e c t o cn ta família, car la crisi d'autoritat
és on la seva major part una crisi de respecte; i en aquest cas com cn lots,
In millor predicació és la de r«exemple».
«Que els pares testimoniïn doncs, el més profund i el més sincer respecte (i d'aquesta banda està gairebé tot per fer a la pagesia) als «avis» que
la família té l'insigne i de vegades feixuc honor de conservar a la seva llar
i de reposar de la vida—i que ho faci malgrat de les dificultats de caràcters
i àdlmc de les malalties. Kent-ho així. els paies donen l'exemple de prncli-
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car devés els pares llurs ço que ells exigeixen dels fills, exemple que no es
perdrà al costat d'aquest lògic terrible que és el noi francès.
«Sobretot el pare i l a mare es tractaran, l'un a l'altre, en família, ajnb
un afecte matisat d'un respecte evident L a millor escola del respecte de
la qual gaudirà la mare és el respecte cavalleresc que el pare li testimoniarà, present o absent, sense defalliments, i el pare no podrà posseir tota
l'autoritat que 11 és deguda a l a llar, s i l a mare el contradiu sense mida o
parla d'ell massa lliurement. J a sabem com aquesta condició és difícil de
realitzar plenament, puix que demaua molt dc domini d'un mateix, molta de
coratjosa resistència a les fàcils temptacions, perquè l'un dels pares no faci
aLlusió als defectes o a les petites manies de l'altre davant els infants qui
Ja Ics veuen prou—o bé perquè prenguin aquests, eu un mot, com a confidents de les dificultats de l a vida comü, de les quals ells també s'adonen massa
per ells mateixos.»
«Els pares—diu en una nota l'autor—obraran prudentment, avui més
que mai, no deixant-se tutejar pels fills: hi ha cases que hom no diu quan
empra el uós.»
«Aquest respecte i aquesta estima seran actius, i escaurà sovint a la mare, sola amb els fills, de fer-los adonar de tota la pena que es dóna el pare
per guanyar la vida de !a família—com escaurà també al pare Je fer ressaltar sovint davant els fills, el benestar dels quals és naturalment indiferent
i egoista, tota l'abnegació que desplega la marc per a ells a tota hora del
dia o de l a nit.»
«Al costat d'aquest lespecte mutu, l'exercici dc l'autoritat familiar exigeix encara una segona condició que hom pot anomenar l a Unitat de l'autoritat, és a dir, l'acord real o al menys aparent entre el pare i la mare en
la distribució de cada ordre.»
«Vet aquí ço que és de primera importància per a l a solidesa de l'autoritats familiar. Aquesta unitat d'autoritat ha de constituir una murada forta, ben consistent, un dic infranquejable, sense la més petita esquerda per on
poguessin insinuar-se les aigües en revolta.»

" E l primer c o n g r é s general de Tinfant" a Ginebra.—
Tal com diu el Suplement d'Educació de The Times, «ha estat una
feliç inspiració la que ha guiat la Unió Internacional de Socorsos als
Infants a escollir Ginebra per a celebrar el Primer Congrés general
de protecció a l'infant, per tal com fou Ginebra la que veié el naixement de la Convenció de Washington i la confirmacó per la Societat
de les Nacions de la Declaració dels Drets de l l n f a n t » .
Aquest Congrés, inspirat en els cinc punts de l'esmentada DecUració, ha estat possible gràcies al treball i a la replega de tota llei
de documentació d'ordre filantròpic, moral i social de la Comissió de
Protecció a la Infància i a la Joventut, constituïda per la S. de Ics
NJ acollint les idees i els sentiments de la Unió Internacional de Socorsos als infants, creada a Ginebra el gener del 1920 per Mis Jebb.
El text de la Declaració—redactat per la 5." Assemblea de la Unió.
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l'any 1924. i tramès solemnement ai consell d'Estat de Ginebra oer
a ésser conservat en els seus arxius—diu així:

«Per la present Declaració dels Drets de l'infant, dita Declaració de Qlnebra, els homes i les dones de totes les nacions, reconeixent que l a Humanitat ha de donar a l'Infant ço que té de millor, afirmen llurs deures, per
damunt de tota consideració de raça, de nacionalitat i de creences:
I.

L'infant ha d'ésser posat en condicions de desenrotllar-se d'una manera
normal, materialment i espiritualment-

II.

L'infant qui té fam d'ésser alimentat; l'infant malalt ha d'ésser guarit;
l'Infant endarrerit ha d'ésser en ooratjat; l'infant desviat ha d'ésser
onduït a bon camí; l'orfe i l'abandonat han d'esser recollits i socorregiits.

III.

L'infant

ha d'ésser

el primer de rebre socors en temps de misèria.

IV.

L'infant ha d'ésser posat en condicions de guanyar-se l a vida. i ha d'os-

V.

ser protegit contra tota explotació.
L'infant ha d'ésser educat amb ol sentiment que les seves millors qualitats han d'ésser posades al servei dels seus germans.»

El Congrés s'ha vist molt concorregut. Hi han assistit 800 membres que representaven 38 Estats. I a l'Exposició d'obra social i d'educació que s'ha celebrat anexa al Congrés, hi han acudit gairebé tots
els països europeus, els sudamericans i l'Egipte. No hem vtàc esmentat en cap ressenya del Congrés ni de l'Exposició, Espanya ni tan sols
Catalunya, la qual cosa és més de doldre, quan hom recorda el paper
brillantíssim que feren les nostres institucions en el Congrés d'Educació Moral celebrat també a Ginebra l'any 1922Les tasques de! Congrés han estat repartides en tres seccions: una
d'higiene i medicina que ha donat molta importància al problema de
l'alimentació, a la previsió de malalties i a la mortalitat infantil; una
altra d'assistència pública, que ha dedicat especial interès a la protecció de la mare i el nou nat; i una altra de previsió social, educació
i propaganda, que tenia com a programa l'educació de l'opinió pública en les qüestions de protecció de l'infant, la formació d'un personal
de previsió social, l'educació en vistes a la pau. En les tasques d'aquesta darrera secció ha estat notable l'inlerès demostrat per als jardins
i patis públics de joc per a la mainada amb tots els problemes anexos—mestres, vigilants, jocs—i en ço que fa referència a l'educació
en vistes a la pau- el treball referent a l'enquesta empresa per la
Dotació Carnegie sobre la Guerra Gran i l'Escola, amb les preguntes
següents:
En quina forma hom parla als infants a les Escoles, de les causes
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de la guerra del 1914, en els seus caires i conseqüències? Quina lliçó
moral en treuen?
No cal dir que hom ha advocat per llevar de l'Escola tot ço que
pogués estimular l'esperit bel·licós.
A r c m o r c a i V - E l s volums apareguts aquest mes de les Obres complertes de Balmes són el IX i el XXIV.
El primer recull els treballs balmesians de caràcter apologètic que
restaven sobrers després de publicats E l Protestantisnio, les Cartas a
un escèptica i la col.lecció El Clero (vol. I V ) . Aquests treballs foren publicats per llur insigne autor a les revistes L a Civüización i L a Sociedad i entre ells es troben estudis tan interessants com La Religión demostrada al alcance de los ninos. La iyuliferencia social en materias religiosas i altres.
El volum XXIV és el segón de la sèrie Escritos polítwos i conté els
treballs escrits per Balmes en l'època més turbulent de la regència
d'Epartero. Tot ell és sumament interessant i palpitant de perenne actualitat. Alguns dels seus treballs com L a Esterüidad de la Revolucii'm espanda, Aliamas de Espana, i Y después? i Todavía hay tiempos
peores que los de revdución reclamen imperiosament la lectura.

MOVDitNT INTERNACIONAL
E U problemes cabdals del moment p o l í t i c universal.—
(Jugliehno Ferrero exposa, en Yllliistration del 22 d'agost, els problemes cabdals del moment polític universal; hegemonia mundial, monarquia, nacionalisme, democràcia, progrés... Fa una aplicació de
tots aquests problemes a les realitats històriques actuals i als precedents del passat segle.. Es prou interessant la seva visió perquè valgui la pena de trans riure en extens el seu article:
L a guerra mundial—diu—ha destruïit l'equilibri del planeta. Noves potències han sorgit sobre les ruïnes i l'afebliment de les antigues. F a set
anys que el món s'seforça a establir un balanç de guanys i pèrdues que
li pemuti d'endevinar qui serà el futur mestre.
L a majoria s'inclina a veure en els Estats Units els predestinats do la
nova era. Fabulosament rics, j a d'abans de la guerra, tenien però àdasDOces
llurs deutes amb Europa, mancats com estaven de capitals suficients per a
l'evpk)ta/·i<5 de llur immens territori. Avui són els creditors de l'univers i
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els capitalistes üel món. La l'evolució russa els ha alliberat del seu competidor més perillós en la producció de certes primeres matèries, els cereals
1 el petroli. Des de fa cinquanta anys, no sots han treballat molt, s i n ó que
han estudiat amb ardor: posseeixen ara una alta cultura. Mur potència
naval fa vores a la d'Anglaterra.
Amb un segle de república democràtica han resolt de temps el problema
amb cl qual comencen ara d'assajar llure forces Alemanya, Rússia. Itàlia.
Uics, poderosos, cultivats lliures, dotats d'iníWitucions polítiques
ien
provades, situats entre l'Europa que es descomposa i l'Asia que es desperta a
batzegades, sembla que hagin d'esdevenir els àrbitres del món.
D'altres s'inquieten del misteriós Japó. L a guerra l"ha enriquit fent-ne
un del tres amos de l'Oceà; l'ha alliberat de Kdssia. el colós que amenaçava devorar-lo. li ha assegurat l'hegemonia en l'Extrem Orient. E n certs
cercles polítics i intel.lcctuals, hom es demana què pasaria si el Japó arribava a apoderar-se de Xina fent-ne uní gran Estat modern i dirigint-ne les
forces ix-ortianitzades. Sembla que el món enter deuria tremolar-ne.
Hi ha encara aquells qui esperen o temen una supremacia de Rússia.
I.'enigmàtic fjovern de Moscou frueix j a , en la imaginació de l'Occident,
d'una espècie d'ubiqüHat diMbOUca. Allí on esclata una crisi, Bulgàri í o
Xina. Turquia o Kgipto o Marroc, es veu la seva acció, l a seva influència, el seu diner i els seus agents misteriosos. Representa una mica,' en c l
drama de la nostra època, el paper de geni del mal, destinat potser a la
llarga a sucumbir, però do totes maneres molt més actiu i vigorós que no
pas el calmSs geni del bé. E l s qui li atribueixen aquella ubiqüitat fàcilment creuen que somnia en l'imperi del món i que podrà conquerir-lo a
través d'un desballestament universsal. La Revolució francesa constitueix
encara per l'esperit modern un model que es creu capaç d'ésser repetit per
la sola vountat dels pobles.
L a guerra mundial, esberlant la supremacia militar, política, financiera i intel.lectual que l'Europa exercia encara a començaments de a-gle
sobre l'Asia, l'Africa, i part d'Amèrica, ha produït un buit en l'Univers.
Cerquem d'endevinar quina serà l a nova supremacia que omplirà aquest
buit. com si el món fon destinat a viure eternament sota l'hegemonia d'una
potència o d'un grup de potències privilegiades.
Però, en veritat, és així? E l món. té necessitat d'un amo? L a supremacia d'Europa durant el segle X I X . no hauria pogut ésser un fet isolat
una novetat de la història, destinada a desaparèixer juntament amb le^
circumstàncies excepcionals que l'havien determinada?
Tothom està d'acord en què els Estats Units són una potència loiinidable per la indústria, les finances
i la navegació. Però & discutible (;ue
puguin pendie la direcció dels afers mundials. I.lur riquesa és una de
les forces directrius de l'Univers; però cal no oblidar que el poder del
diner, com a mitjà d'aoció política, és limitat. E l capital té la seva llei
p i ó p i a que no é s la llei política; se'n va allí on espera guanyar més. no
on hi ha els més alts interessos polítics a defensar. S i és veritat que fins
a cert punt ajuda a nn govern a obtenir qualques lifialitats, no consent mai,
però, a saci·llicar-se per exigències
polítiques.
E l diner, per altra part, té febleses especials en tant que mitjà de dominació. E l creditor lliga el deutor, però aquest lliga larabé a son torn el
creditor. Una potència creditora té en ses mans un mitjà de prcwsió con-
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tra els deutors, però és a la vegada lligada a ells per una solidaritat d'interessos que pot destorbar considerablement la seva acció política.
Es difícil pe-r un europeu d'endevinar quin paper podrà jugar el Japtf
a l'Asia i indirectament al món. Entrat a la guerra mundial com a potència mitjana, n'és sortit com una de les majors. No obstant, dfimi la
impressió que en el camp d'acoíó que semblaria ésser-li el més favorable,
la Xina, topa amb obsta/jles invisibles. Raonant d'acord amb les idees europees, tots els pobles esperaven veure com el Japó aprofitaria l'anarquia
xinesa per a tallar-sNii un gros bocí. Per contra, el Japó. es comporta en
els afers xinesos amb una prudència que sols s'explica per l'existència
d'impossibilitats amagades" sols les aparences enganyoses del desordre xinès.
E l poder i la feblesa respectius del Japó i de la X i n a no deuen ésser de
la magnitud que ens semblen a nosaltres, observadors llunyans i mal inf oi-mats.
Quant a l'hegornonia revolucionària de Klssia, sembla ésser un d'aquests
somni sbuits que plauen a l'intel.leetualisme occidental, intoxicat de recodrs
i de precedents histíirics. Les causes que proporcionaren a l a Revolució
francesa l a seva eficàcia mundial foren excepcionals, com les circumstàncies que han produït el maravellós avenç del segle dinou. Per molt potent que sigui l'Europa, no pot. en l'interval d'un segle, fer dues revolucions de caràcter universal.

E l buit produït al món per la deflació de la potència europea no lerk
omplert amb cap nova hegemonia. Anem cap a un món sense centres directors, dividit en un gran nombre d'Estats, grans o petits, cada ü dels
quals viurà pel Ben compte, sofrint cada vegada menys la influència política dels seus veïns. Així era abans de l a supremacia europea, així tornaià ésser en l'esdevenidor.
E s també un efecte de l'enfonsament del sistema monàrquic, que inicià
l'Asia amb la revolució turca de 1908 i la xinesa de 1912. Mentre qu isi
tota l'Europa i tota l'Asia eren governades per monarquies, grans o petites, absolutes o .constitucionals, però totes prou fortes per a poder imposar-se al sentiment nacional de llurs pobles, els Estats mésp forts pogueren
exercir fàcilment una influència directora sobre els Estats més febles, per
l'intermedi de la Coit. Tot cl sistema de la influència europea a l'Asia, com
totu la jerarquia de potències dirigents i dirigides a Europa, descansava
sobre la política dinàstica. L'Amèrica del Sud, en canvi, j a durant e l segle dinou s'escapava de la influència política d'Europa i només sentia la
flnanciera i la culturaL Per què? Perquè era governada per
repúbliques.
E l s grans Estatss monàrquics d'Europa no tiobavem en aquestes repúbliques cap pern per a exercir una influència política.
Ks això el que explica com l'oposició a Europa ha portat la república
a Turquia i a la Xina. De bon començament, hom es burlà a Europa de
les repúbliques d'Angom i de Pekín; hom hi volgué veure una imitació
desgraciada d'alumnes estúpids en còpia de models incomprensibles por ells.
Es possible que els republicans turcs i xinesos hagin sabut el que feien
molt fRlUor que no suposaven llurs crítics europeus.
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L a lepública no ha esiat en els clos països més que una
guerra del nacionalisme contra l a inliuència estrangera.
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Tal és per altra part la funció de les institucions republicanes per lot
a ï r e u . L a reptibliea és una forma de govern molt més nacional que la monai-quia, la qual, per sa mateixa naturalesa, tendeix a un cert cosmopolitisme o univci-salitat superior a les vm ietatss nacionals. E s per aqui.·Ha
raó que entre 1815 i 1848, en el període esplèndid de la monarquia, les dinasties foren molt geloses del caràcter supranacional, univei-sal, europeu,
del principi monàrquic; combateren pertot el moviment de les nacionalitats
que es despertaven amb vagues aspiracions republicanes. L a decadència
de l a monarquia comença a Europa després de 1848, quan dues dinasties
— els Savoia i els Hohcnzokern—volen identiflear-ae amb dos moviments nacionals, prendre'n l a direcció, esdevenir com es diu avui. «nacionalistes».
La monarquia nacionalista era, entre dues forces contradictòries, un compromís que no podia durar eternament i que a Alemanya ha acabat j a amb
la solució inevitable; Guillem I , essent encara simple rei de l'rússia, teula
raó quan en 18()ü digué a Uismarck 8 propòsit de la seva intenció de declarar la guerra a l'Austria removent la qüestió del
sufragi univerp.U:
«Però si és l a revolució el que em proposeu!» L a república era la conclusió lògica de les premisses assentades per la política de Bismarck i per la
revolució de 1848 que l'éu possible aquesta política.
Si des d'aquest punt de vista es consideren els esdeveniments contemporanis, es constata que totes les revolucions que durant els primers vint
anys d'aquest segle han ensorrat tants trons des de l a mar Bàltica a la
mar Ciroga, formen una unitat. Són episodis parcials d'un gran moviment
històric tendint a convertir Europa i Asia en una condició anàloga a la
que frueix des de fa un segle el continent americà; tendint a dividir en
un gran nombre de E slats, republicans en sa major p a r t que més rics
o més pobres, més grans o més petits, políticament seran iguals i cada vegada més lliures de totes Ics formes jeràrquiques de tuteLla, protecció i direcció recípioca.
E n cert senfit. assitim a una enorme democratizat ió del món.
No ens demanem, doncs, qui serà demà l'amo del món. j a que el món de
demà no pertanyerà a cap amo. I serà dividit en un gran nombre de races, d'Estats, dc civilitzacions, que cercarà cada un de dirigir-se per ces
p i ò p i e s forces. Més aviat hem de demanar-nos si aquesta desaparició de
jerarquies internacionals no portarà a una pulverització política, a una
nova torra de IJabel amb una segona confusió de llcngkes: si les races, els
Estats i les civilitzacions, amb llur recíproca independència, no esdevindran Incapaços de comprendre's. E l perill és manifest i molts de pensadors el miren amb inquietud. No obstant, cal no oblidar que el món, on
seran multiplicats els centres dirigents, serà cada vegada més unit per algunes idees, bones o dolentes, que es generalitzen en totes les latituds i
entre totes les races. E n citaré dues: la idea democràtica i la idea de progrés tal com ha estat creada pel segle XX. L a idea democràtica que el govern deu ésser l'expressió de la voluntat del poblo, té molts d'enemics a
Europa. Itàlia formigueja de joves profetes, nodrits en les idees de
Nietzsche, que prediquen la croada contra aquesta tesi. denunciant-la com
a perill destructor de la civilització. Si, en efecte, ho fos. cal témer que
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tot just som al començament de la devastació. Encara que hagi fet n é i ï e i
ja un cert nombre de governs horriblement despòtics, va estenent-se i
agita milions d'homes de tots colors amb l'immensa esperança d'un esdevenidor més bo. Àdhuc si devia acabar en una catàstrofe general, el niovlmem
hà pres tals proporcions sobro tot el món. que ies objeccions i les invertives de les classes inteLlectuaLs d'Europa no jxKlran pas aturar-lo.
L a idea de progrés, tal com l'ha civada el segle vint, comença de penetrar els recons de l'Asia. E s una idea simple i «grollera, més simple i
grollera que la de la sobirania popular, encara que sigui molt menys atacada pels inlcl.lectuals europeus; es redueix a la creença, infanUvolament
optimista, que tots els instruments que augme-nteu l a nostra riquesa i el
n(«lre poder ens fan millors. E s una idea que probabloincnl dintre la seva
simplicitat conte molts més perills que no pas la del poble sobirà; però
posseeix una força d'indiscutible seducció sobre el simple esperit de les
masses. No sorprèn, doncs, que es generalitzi entre le* velles races i tot
del continent asiàtic, fins ara aferrades a tradicions d'un seny molt més
profund.
S i el
món, unilical per aquestes idees, serà més o menvs feliç que no
ho era fa cinquanta anys, jo no puc pas dir-ho. L a pregunta, àdhuc podent
ésser resposta, no té una gran importància. Però el que és incontestable
és que. el món. mentre políticamont es va trossejant, s'unlflca en certes
idees, encara que elles hagin do complicar molt l a seva esístència quotidiana. Una prova lluminosa ens en dóna la Xina; per què es revolta contra Europa? Precisament perquè
s'ha europeïtzat molt en els ültims vint
anys. L a filosofia profunda de la gran crisi oriental es troba en aquesta
aparent contradicció.
Kins a la fi del segle X I X , la Xina s'havia mantingut fidel a la seva vella
i meravellosa civilització, probablement millor que la nostra. Havia resistit als ferrocarrils o a les altres invencions de l a pirotècnia occidental:
havia conservat l'antiga constitució l'amifiar i social i el seu esperit antimilitarista: havia continuat obeint al fill del Col i fent-sc governar pels
mandarins. Mentre cs conservà estrictament xinesa, s'havia sotmès tan
dòcilment com li havia estat possible a la influència sovint brutal d'Europa,
sobretot des de 1810. L a Cort i els mandarins comprenien el perill que hi
havia a resistir a potències que. si bé eren coasideradts per olis com a
bàrbares, estaven terriblement armades. Gaudint encara d'autoritat, la monarquia i la burocràcia imposaven al poble sacrificis pecuniaris i d'amor
propi necessaris per a satisfer els «diables, vampirs i bàrbars» de l'occident.
Fou així com Europa i després, seguint el seu exemple, el Japó. lian
pogut humiliar, esclavitzar i poc a poc demolir el vell imperi, sense córrer
un gran risc. Però després de la desgraciada guerra amb el Japó. los
noves generacions de X i n a es desperten; les idees americanes i europees
penetren en les classes superiors, els ferrocarrils es muUipliquen. la gran
indústria es desenrotlla, l a monarquia cau i la vella organització social
s'esquerda. Al mateix temps, el que anomenaríem cou&cíèncla nacional, d. ^ig
d'independència i d'igualtat, l'odi contra Europa, es generalitzen i, caiguda
la monarquia, esclaten. A mida que s'europeïtza, X i n a vol ésser un E s tat independent i lliure com són tots el·i Estats europeus, grans i petits.
I.es guerres xineses són guerres d'uniflcaoió moral. Xina aprèn d'Ruio-
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pa i d'Amèrica tot el que li cal per deslliurar-se d'elles: el maneig de les
armes per exemple. Cada dia esdevé més clar com Europa havia tingut
un bell somni, però somni infantívoL quan es figurava que l'Oi'ient prendria de 'la nostra civilització solament el que podia servir per enriquir-nos
més fàcilment H costa seva i per fer-ne un dficil manat.

N a m e n i l'Armènia.—El professor Fridthof Nansen, el famós explorador àrtic, és igualment conegut com a gran campió de la pau.
L'esperit lliure i honest de Noruega té en ell un dels més genials
exponents. La Lliga de les Nacions, Rússia, els Estats Units, Alemanya, preen igualment la seva activitat infatigable per una íntima
reconstrucció d'Europa en línies polítiques i morals.
Ara l'ocupa un projecte del més gran interès. Es proposa colonitzar el Caucàs rus amb cent mil refugiats armenians. En una
reunió que tingué amb el Consell dels Comissaris del Poble (Soviet
de la República Armeniana), declarà que 45.000 d'aquests refugiats
vivien actualment a Grècia, 4.000 eren a Constantí noble i els altres
es trobaven dispersos per països europeus i Uevantins. La idea de
Nansen és obtenir vastes àrees de terra inculta, irrigar-les i ajustaries per al conreu del cotó i de! tabac. A Erivan informà les autoritats que els capitals per a aquests propòsits eren ja a la seva disposició.
Nansen, recorda el Neiv York Herald, fou cap d'una missió benèfica—contra la fam—a Rússia durant els terribles anys de 1921 i
1922. Els bolxevistes han servat amb ell relacions cordialíssimes, i
les autoritats moscovites el reberen a la capital amb grans honors,
i l i oferiren un tren especial per a anar a Tiflis, la capital de la Federació Transcaucàsica.
A l'ombra de l'històric Ararat, el saludaren els representants de
la nació armeniana, alss quals expressà el seu dol per la tragèdia dels
seus germans errívols, atuït per un dels negres destins més persistents de la història. Obtingué els territoris, i acompanyat pels experts féu un viatge a l'estepa Sardar Arabad. Recorregué vilatges on
els nadius ja obtenen, per bé que amb procediments primitius, una
excel·lent qualitat de cotó, i projectà de construir un canal a base
d'un riu pròxim, i àdhuc d'alçar el nivell del riu.
En el mateix districte veié els terribles estralls causats per !a
guerra i l'avanç dels turcs. La població en més d'un cas havia minvat
del 50 per cent.
Hom creu que el transferiment dels exiliats armenis a l'Arniènia russa començarà aviat. Els immigrants no pagaran sinó el 25 per
cent dels bitllets de ferrocarril i no hauran d'abonar cap taxa durant elss tres primers anys de colonització.
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L a situació a França.—Els socialistes francesos, que francament abandonaren a Painlevé a les darreries de l'últim període parlamentari votant contra la seva política financiera i marroquina,
semblen ara decidits a determinar la seva caiguda. Troben insuportablement conservador un govern que eíícà empallegat amb guerres
colonials i que s'oposa per déametrum a la sospirada conscripció del
capital. Probablement Painlevé no podrà fer-los aquelles greus concessions que permetrien la renovació de llur concurs.
En temps del gabinet Herriot no hi havia sinó dos partits cabdals. L'un era l'entesa socialista-radical, l'altre el bloc dels partits de
dreta (republicans de tendència conservadora, o sigui l'antic Bloc Nacional). Ara, però, quan s'obriran de bell nou les Cambres, hi haurà
un ben destriat grup socialista.
Cap dels dos grups no podrà governar tot sol. Painlevé no tindrà, doncs, més sortida que girar-se a la dreta o a l'esquerra. El decantament a la dreta seria eficaç, ben segur, i és el recomenat per
les actuals necessitats franceses. Desgraciadament el comunisme després d'haver desorganitzat els socialismes continentals, encara ara
els desvia, menant-los per la por de deixar anar el llast doctrinari
que a Moscou hom tira amb tanta de facilitat per la borda. Avui,
la cooperació socialista perd de vista el seu caràcter propi, desorientada per la guerra i la post-guerra. El socialisme haurà d'ésser refós
en la farga de nous fracassos.
Però Painlevé és home típicament de partit esquerrà de cap a
peus; el cor se n'hi va cap a totes les sensibilitats una mica arcaiques que a França encara passen (en l'ambient de la política) com
a avançades. El seu patriotisme, la seva activitat, el seu talent organitzador són indubtables, però és difícil que ell superi del t^t una
certa dualitat seva entre el seny i el sentiment. Caillaux i Bnand,
mentrestant, coneixen les delícies de la plena popularitat per llrrs
habilíssimes negociacions a Londres i a Ginebra. Fóra un gran bé per
a la França afeixugada (les dificultats financieras són encara tremendes, l'exèrcit està minat pel comunisme, l'expansió francesa troba greus obstacles), que un viu corrent nacional passés per damunt
dels partits, mantenint al poder una constel·lació d'homes il·lustres.
França defensa avui, gairebé sola a Europa la causa de la democràcia i , amb Anglaterra, la del constitucionalisme. La perfecta consolidació francesa és un interès central de la civilització europea. Es
un dels pocs recursos amb els quals hom pugui comptar contra el
caos.
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Bandejameni dels cuirassats?—La iniciativa (no pas encara
oficial) és de Washington. Però a Londres ha estat molt ben acollida
per l'opinió dek tècnics i la popular. No hi ha dubte que una resiiosta nordamericana conduent a la no reposició dels cuirassats inútils,
seria admesa a mans besades en la Gran Bretanya.
L'estalvi seria considerable, sobre els 60,000.000 o més de lliures
esterlines que el Parlament vota per a la flota, sobretot tenint en
compte que a partir del 1931 és altra vegada permesa pel tractat de
Washington la construcció de cuirassats. Igualment el famós projecte costosíssim d'una base naval a Singapore podria ésser reduït,
així com d'altres drassanes i arsenals resultarien a un preu força
reduït si no calgués que hi acudissin vaixells de més de 10.000 tones.
No és necessari de referir-se a l'estalvi palès e n el ram de personal.
En els anys 1931 i 1941. els anglesos, segons el programa convingut
podrien completar divuit cuirassats. Es impossible de fixar llur cost,
però no sembla pas excessiu de consignar deu milions de lliures esterlines per cadascun. Això significaria un pressupost, a aquest sol
fi, de divuit milions de lliures a l'any, o siguin el dos i mig per
cent de l'actual income-tax, si aquest restés tan carregat com ara.
Els tècnics han admès que la idea no té pas res d'impracticable.
Lluc opinió és que la màxima imprescindible necessitat de qualsevol
picjectador de flotes, és la conservació de vaixells amb prou poder
per a haver-se-les amb els més grans vaixells mercants armats que
poguessin trobar. Sembla, però, que el creuer ràpid de 10.000 tones
bastaria, perquè la principal valor d'un vaixell mercant armat rau en
la seva rapidesa. Alguns experts apunten que les fortificacions a les
coster, haurien d'ésser augmentades si els cuirassats no fossin en
primera línia de defensa, i que submarins i aeroplans haurien de recórrer els litorals.
P t r a la general finalitat de protecció i aixopluc del comerç i desplegament de la bandera en els més llunyans indrets del món, els experts consideren suficient el creuer de 10.000 tones.
N- cal dir que una proposició com aquesta toparia amb l'oposició
dels die-hards (difícils de morir, o intransigents) i d'uns quants miI t i de- sentimentals, però un plebiscit donaria un resultat aclaparador a favor d'ella.
I no cal dir que la desaparició dels terribles leviatans seria una
stnsible minvança de la pressió tremenda que les pors i les contrapors de la guerra encara infligeixen a un món que ja sembla abastament castigat.
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Itaila es prepara per a l a guerra.—No és lícit potser de
profetitzar quina serà en definitiva l'actítud d'Itàlia en front del proposat pacte de garantia, o coalició de les pótències en defensa de
l'síaÍM quo europeu. Però el que sí cal consignar, és que l'opinió genuïnament feixista, s'hi mostra contrària, i creu més just, més hàbil més profitós de romandre tota sola i concentrar-se en l'atenció a
les pròpies necessitats, que no pas veure's en perill d'haver d'acudir
al Rin i al Vístula. Itàlia sent una certa atracció envers les dues nacions europees que no formen part de la Lliga de les Nacions, i possiblement la seva política feixista s'orientarà en aquell sentit.
Mentrestant, la reorganització de l'exèrcit italià segons la nova
llei. es basa en la compléta defensa de la península en temps de
guerra. No solament inclou la reforma de l'exèrcit, sinó que infal.liblement es proposa una cooperació i acoblament de la flota marítima
i l'aèria amb aquell- (Aquesta radical reforma causà la dimissió del
Ministre de Marina, Almirall Thaon di Revel, que hi veia una amenaça contra la independència de la flota). Una comissió de suprema
defensa a més de coordinar els mitjans militars, deixarà el país sotmès a un ordenament tal, que la mobilització de l'exèrcit no ni paralitzarà l'administració pública, els serveis civils, la indústria dels
estrès de guerra, els proveïments o qualsevol altra activitat essencial. Sota el nou sistema, cada ciutadà coneixerà el seu deure precís,
tant en les fronteress com més endins, on cada regió serà automàticament posada en peu de guerra.
Les guerres fiítures, professa el feixisme—i aquesta és una fierència de la vella sensibilitat alemanya—, seran guanyades per les
nacions que s'hi hauran preparat millor. Itàlia no negligirà pas
aquests preparatius. Les indústries químiques, metaL·lúrgiques, elèctriques i mecàniques pendran part en aquest enorme mecanisme de
l'anomenada Defensa.
La mobilització de l'exèrcit és projectada en noves línies. El nou
pla és una fusió de la reforma de l'ex-ministre Di Giorgio i la nova
que projedtà l'actual Ministre de la Guerra (i de tantes altres cosos)
Mussolini. La Defensa meditada per Di Giorgio es basava del tot en
un atac a Itàlia pel nord.. I el front que travessa els Alps, era dividit en sectors, cada un dels quals hauria d'ésser defensat fins a una
certa distància en la reraguàrdia, i tots els sectors units en una ampla base a algunes milles del front. En aquesta defensa, el sud, el
Mediterrani i l'Adriàtic eren en posició secundària, i defensats així
com era costum en la Guerra Gran. Segons aquest pla, si Itàlia hagués estat sorpresa per una guerra sense advertiment, l'enemic.
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desembarcant tropes a Sardenya i Sicília hauria tingut la clau del
migdia italià. Segons el pla de Mussolini, el nord és defensat per les
tropes; segons els plans de Di Giorgio, però, la costa i la secció meridional de la península són completament defensades per les flotes marítima i aèria. 'Per aquesta raó decidí Mussolini que calia la coordinació dels mitjans guerrers sota un cap responsable, que dirigiria tot
el complex de les operacions. Aquest cap serà el Cap de l'Estat Major;
I mentre en tot ço que es refereix a l'exèrcit el Cap de l'Estat
Major depèn del Ministeri de la Guerra, pel que fa a la Defensa Nacional depèn del President del Consell, que aixú podrà reblar encara
la seva dictadura.
Actualment el Cap de l'E. M. és el general Badiglio, escollit pel
cabdill feixista. A l Cap de l'E. M . l i escau, en temps pacífic, de combinar plans per tota eventualitat guerresca. I no solament s'ocupa
dels plans fonamentals, sinó de tota matèria relacionada amb la defensa territorial, mobilització, començ de les operacionss, etc. Tot
detall l i és sotmès, sense més poder al damunt seu que el consentiment presidencial.
El canvi produït per la designació d'un Cap amb plens poders
per l'organització guerresca no ha produït gaire entusiasme entre
l'exèrcit, la marina i l'aviació, i les oposicions italianes, impotents
per al desarmament del partit que ocupa el poder, es congratulen,
ben segur, que hi hagi un tal estat d'esperit, tot i no negar en general, que és necessària una cordinació de les forces, en vista dels resultats de la guerra, que Itàlia és la primera nació del món a utilizar
orgànicament com a lliçó..

L a pau i e pacifisme.—Le Figaró posa un interessant comentar i a les paraules pronunciades per Mr. de Monzie, actual Ministre
de la Instrucció Pública en el «Congrés universal de la pau» que per
a la propaganda d'aquets ideal s'aplegà a París.
A sos membres reunits, diu el diari conservador, en la sessió inaugural el senyor de Monzie oferí l'homenatge d'una sorprenet i afalagadora eloqüència. «L'essencial, els deia, és de girar les ànimes».
Així parlava ja Sant Vicents Ferrer, predicador de l'època del gran
Cisma. D'aleshores ençà algunes guerres han travessat el món... Ver
és que el ministre havia començat amb una altra definició, més moderna i plena de seny: «La pau és una -gran idea tècnica, o que ha
d'ésser considerada com tal, que requereix, com tal, el saber i el t'e-
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ball de l'estament selecte, més aviat que no els tèrbols assentiments
del carrer».
Fruit de l'esforç, però no pas del desig o del somni, la pau no
té res a veure amb el sentiment; es fonamenta en la intel·ligència i
el càlcul. En totes les èpoques el poble, com avui, ha desitjat la pau:
ço que ha variat és l'aptitud dels caps a concebre-la en realitat i a
salvaguardar-la en els temps immediats.
Per a estabhr o propagar útilment la pau,- cal abans que tot compendre'n la naturalesa i veure'n els límits.
La pau política no és pas una disposició d'esperit; és un estat de
relacions; Es l'estat de relacions el que crea la disposició dels esperits, i no pas inversament. Es després que llurs caps han realitzat
senteses» que els pobles comencen d'amar-se. Heus aquí perquè cap
pacifisme no pot reemplaçar l'habilitat política.
Bé doncs: l'estat de les relacions depèn de connexions de fets que
són ells també determinats i canviants ensems. El Dret, formulari
dòcil de consagració o d'enregistrament, pot, pel cap alt, definir ço
que sembla adquirit en les connexions de fets entre els pobles. No
podria pas impedir que els fets mateixos es modifiquin més o menys
de pressa, en detriment dels uns i en profit dels altres, provocant recerques d'adaptacions que una precipitació o una resistència transforma en conflictes brutals. No és pas la crueltat de l'home, és la
incessant mobilitat de la vida de les necessitats i de les fortunes el
que engendra la guerra. Així hi ha molta més d'utilitat a preveure
que no pas a predicar.
Però per preveure, és convenient de veure... I , talment, sembla
que l'abús abstracte de la paraula «pau» hagi acabat per fer-nos
perdre de vista la diversitat del món.
No hi ha pas un problema, sinó problemes de la pau. En ignorar-ho, hom comet errors capitals, com la que consistí a creure que
l'Anglaterra i els Estats Units podien confondre llurs preocupacions
amb les del continent europeuj
Hi ha, avui, tres grans problemes de la pau: el problema de
la pau pròpiament europea, que es tradueix per una recerca sospesadarrera temptativa d'hegemonia; el problema de la pau entre els
dora de l'equilibri, succeint al fracàs, darrera cent d'altres, de la
imperis marítims i finalment el problema de la pau colonial, entre
els posseïdors de colònies i els pobles colonitzats. Aqueixos tres quadres diferents contenen condicions, necessitats i relacions, igualment
diverses. Hom no sabria uniformar ies sinó en l'abstracte: en la
il·lusió.
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L'Àustria i l a Societat de les Nacions.—L'Àustria és un
problema cabdal europeu. Via de comunicació entre el Nord i el Sud,
l'Est i l'Oest, posició que li reportà històricament tants d'avantatges i de terribles vicissituds, avui llangueix abatuda. Una de les coses, possiblement, que contribueixen a la seva dejecció és la quantitat de simpaties que al voícant seu cristal·litzen en plans per al
esdevenidor. Naturalment, l'Alemanya, en termes d'estricte i coherent nacionalisme, no pot renunciar a l'ideal d'annexionar-se-la.
França torna constantment al seu ideal d'una mena de Federació Danubiana, més o menys compacta, contradefensa del perill alemany.
No manquen a Europa els que es dolen de la caiguda, i esmicolament
nacionalista, del vell imperi; i entre moltes d'aJtres suggestions, hom
recorda la ben curiosa de convertir la República Austríaca en domini
temporal del Papa, amb Viena, naturalment, com a successora de
Roma
El sempre ben informat Journal de Genève resumeix la situació
en un article que cercarem de condensar.
L'Austria planteja a la Lliga de les Nacions, en aquest moment,
un doble problema: el del control financier i el del reviscolament econòmic.
Hom sap que en el moment que la liiga de les Nacions s'interessà
al reviscolament financier de l'Austria. semblà necessari, per al reeiximent de l'emprèstit i de la tasca, d'exercir un control sever damunt
la gestió financiera i administrativa del govern austríac. Aquest control ha dat els millors resultats. Ha protegit el govern contra ell
mateix i contra les exigències dels partits. Es en bella part gràcies a
ell que l'obra de sanejament ha assolit resuKats tan ràpids i tan complets. Però una semblant minuciosa i contínua ingerència en els afers
interiors d'un Estat, no pot anar avant sense friccions. Hom concep
que el govern austríac hagi de vegades suportat el control amb impaciència i que clalegi de veure'l desaparèixer. Painlevé mateix ha
reconegut que semblava arribada l'hora de fer cessar una organització que ja no respon del tot a les círcumtàncies presents.
Ek angleses, però, avancen uns quants dubtes: temen la reperc. rsió de tal mesura damunt la renovació dels crèdits a curt terminí.
Hom tem igualment que els partits austríacs, per molt de temps
comprimits, no s'aviïn a la prodigalitat.
Però el sanejament de les finances austríaques ha tingut com a
conseqüència—com sol succeir—una crisi econòmica. L'Austria t é una
balança comercial molt fortament passiva—una de les més desfavorables del món—i una proporció de vaguistes forçosos gairebé tan
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gran com l'anglesa. Heus aquí aímptomes ben greus i que plantegen
dues preguntes: —Es viable- l'Austria? Es possible de salvar-la?— 1
aquestes dues preguntes comporten dues respostes, l'una econòmica,
l'altra moral.
Segons el parer imperant a la Lliga de les Nacions, sota el punt
de vista econòmic, l'Austria és viable. Les seves deficultats no l i són
pas peculiars, són les de tota l'Europa central, de tots els Estats interiors, de tots els països que no tenen primeres matèries. A Txecoeslovàquia. a Suïssa, hom trobaria problemes anàlegs i una situació si
fa no la tan greu.
Tal vegada en el terreny psicològic la resposta seria menys decidida. No és pas cosa bona per a un país que hom es demani tfln
sovint si és viable. N'és menys que sigui ell qui s'ho demani a si
mateix-. La viabilitat d'un país no és pas nn problema purarri^ent econòmic. Perquè un país pugui existir, calen, sens dubte, certes condidons econòmiques. Però hi cal també wm voluntat: la \vluntat de
viure.
La posició actual de la Lliga de les Nacions, és evitar la unió de
l'Austria a l'Alemanya que comportaria una guerra terrible. I per
això cal donar al poble austríac no pas la voluntat de viure, que és
fora de l'abast del poder de la Lliga de les Nacions, sinó un interès
en la independència. Aquest interès no pot ésser altre sinó la prosperitat econòmica. Mentre el poble austríac estigui malcontent, cercarà de canviar; per a ímpedir-ne el camí cal fer-lo content, això és,
pròsper.
Es tracta d'un principi perillós i de vastes conseqüències. Però la
realitat és aquesta. Hom socorrerà l'Austria no pas perquè ella sigui
més dissortada que els filtres països. Hom l'ajudarà perquè convé al
repòs de tota l'Europa que una situació artificial es prolongui. Això
costarà el que costarà. Quan hom vol una cosa, cal pagar-la.
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