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L'OPTIMISME D E L A MORT

C

ONTRÀRIAMENT al que creu el vulgar, el oulte que l'Església ret als difunts i l'ample espai que dins la seva litúrgia
té la consideració de la mort, no miren pas a infondre en ds esperits
14 terror religiosa. Una reügió que no tremola davant el misteri del
més enllà, per a la qual a penes si aquest misteri existeix, pot passar-se d'aquelles terrors noetwnes de què van fietis els cultes idolàtiics.
El pessimisme de la mort és completament estrany a la nostra
creença. Els màxims escriptors de la gentüitat, tot i Imver creat per
a la conhortació un gènere literari especial, no saberen trobar mai
el veritable consol contra la mort, el qual no és altre que l'esvaïment
de la mort, ço és, la immortalitat. La vida ulterior fou un problema
insoluble per aquells grans homes, ho serà sempre per qui no visqui
en comunió d'esperit amb Déu. L'horrenda vulgaritat de la fórmula
sit tibi terra levis fou tinguda per unü suprema elegància, i tot el
gran geni d'Horad, quan volgué consolar Virgili de la mort d'un
amic, altre corilwrt no sabé trobar, després de dephrar la ineficàcia
del plany per a fer tornar el difunt, que aquells conegudissims versos que podríem traduir així:
Es dur, però la paciència alleuja
allò que corregir ja no és possible.
L'Església, profundament humana a causa mateix de la seva
divinitat, plora la mort dels seus fills i es vesteix les colors de la viduesa, però en tot el seu capteniment funeral deixa traspuar un
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sòlid i lluminós optimisme. Per ella, la mort és un incident de la
vida interminable, una ddor de part amb què aquesta terra de la
nostra carn ens deslliura a llum eterna. Aquesta idea, fins diríem
aquesta sensació de llum, domina en tota la literatura cristiana
de la mort, a començar per VEvangeU, on quasi sempre l'altra vida
és simbolitzada per un gran sopar fora del qual resten només les
tenebres exteriors. La pregària de la llum perpètua és la que l'Església repeteix vora el túmól dels seus fills; el mal que demana a
Déu que n'allunyi és el de caure in obscurum. I aquesta llum que
l'Església demana per als seus difunts no és altre que Déu, únic soi
dels esperits, fora del qual regna la nit absoluta. L'ànima que no
viu en Déu està submergida, en la més absoluta tenebra. Durant
aquesta vida, les finestres dels sentits corporals portaran-li els reflexos llunyans d'aquella llum sobirana en el món de la matera i
la distrauran de la seva foscor interior, però un pic desproveïda
d'aquests miradors del mm material, resta totalment immergida en
la tenebra, si j a no toca en ella la llum directa de Déu, única capaç
de penetrar la fosca d'aquest abisme tenebrós que és la creatura
espiritual. E l cel i infern del nostre dogma no són pas altra cosa.
L'única mort veritable per al cristià és la mort eterna, la tenebra indestriable dels infemats. Aquesta és la verament i únicament digna de pbanyença; Taltra, la de l'ànima qui assoleix la pàtria de la llum substancial, no és mort, ni tan sok, a pròpiament
parlar, canvi de vida, car la vida en gràcia d'aquelles ànimes qui
obren el cor a L· llum del Verb qui UMimina tot liome qui ve en
aquest món, és essencialment la mateixa vida dels encelats en Paradís, única diferència entre elles essent la purament accidental que
hi ha entre el germen i la planta. Som des (Tara conciutadans dels
àngels i dels elets i comencem j a en ds nostres tempUes, en mig de
les íntimes esplendors dd cidte catòlic, a assajar junt amb ells els
càntics de la lloança eterna.
Gran consol del cristià, tant en la mort seva com en la d'altri, és
aquesta idea lluminosa del traspàs. No és la mort un apagament, sinó
un incendi. Es un abrandament de la fiarm pura qui pugna per deseixir-se de la carn, rebel al foc sagrat. Tota la vida del veritable cristià és un abrivament d'aquesta flama d'esperit qui tendeix a desprendre's dd cos i muntar a Vexcelsítud. L a mort és la victòria de
la flama, la qual en la seva abrandada darrera acaba consumint d
cos i deixant-lo reduït a cendres.
No apaguem aquesta fiarm, no ofeguem aquest germen. Sembrem en nosaltres llavors de vera espiritualitat i cdlirem vida d'esperit en el dia de la gran recdlecció. Si, però, sembràvem semença de
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oom, no colliriem sinó corrupció i la nostra flama seria tenebrosa i
turmentadora.
Les festes amb què s'inaugura aquest mes, temps de collites tardorals, serveixin per revifar aquests sentiments optimistes, els qruüs
liaurien de constituir el fonament de la nostra vida religiosa, que és
tant com dir tota la nostra vida. Més que mai s'uneixen aquests dies
les tres Esglésies, la qui lluita, la, qui es purifica i la que frueix, intercedint la una per l'altra amb aquella germanor universal que entre tots ds esperits dençà i enllà de la tomba ha establert el Cristianisme.
Déu volgués que la convivència amb tots els nostres germans
difunts arribés en aquestes diades a esdevenir sensible, que un aleteig d'àngels i una gemegor de sofrença tdtraterrena de purificació
ens fes perceptible la comunió vital amb els traspassats, fent-nos
perdre la por a la mort i fim encomanant-nos la nobüissima ambició
de decorar-la amb l'aurèola de l'heroisme.

LA "REBENTADA" DELS CATALANS

D

IFERENTS causes m'han impedit fins ara de trametre l'assaig
promès i j a mig embastat sobre un important problema de
la vida italiana. Mentrestant, ací va aquest «intermezzo» que m'ha estat suggerit per la lectura d'un article de la «Revista de Catalunya» i
d'algunes editorials i altres articles apareguts darrerament en la
nostra premsa diària.
E l mot rebentada, és inelegant, antipàtic, plebeu, carrateresc i
trivial, impropi, per tant, de gent civil i culta.
Mes, si lleig és el mot i gairebé deshonorant, més ho és encara la
cosa pel mot significada. Hom diu que ambdues coses, ço és, vocable
i significació pejorativa, són ben catalanes. Ho dubtem força; més
encara, ho neguem del tot. I heus aquí l'objecte del present article.
Que el mot rebentada és català i no espanyol, francès, anglès,
alemany o rus, no cal ésser precisament un filòleg per a saber-ho.
No es tracta, però, del so material del vocable, de la seva impressió
acústica a les nostres orelles, sinó de la seva inelegància o, àdhuc, si
voleu, trivialitat i grolleria. I bé; de paraules i frases trivials i grolleres ne trobem a doll en totes les llengües, no excloses—bon tros
lluny—les més castes, nobles, polides i aristocràtiques.
Es, doncs, el vocable rebentada una de tantes males herbes que
creixen en els camps més ben conreats del llenguatge humà. Cal,
per tant, extirpar-la del nostre, desarrelar-la, el mateix que la blasfèmia, el turpiloqui i les infiltracions forasteres, i emprar-la només
en la seva natural significació o en la figurada, sempre que les circumstàncies la facin passadora o necessària.
Això quant a la paraula material, que emprada en una forma
poc elegant i censurable no significa ni revela cap desordre psicològic especial, ni menys característic del nostre poble. E n aquest sentit, és injusta i ofensiva la frase rebentada catalana.
Ho serà també en la significació figurativa que tothom entre
nosaltres dóna al vocable rebentada?
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Abans de respondre, recordarem que no és aquesta l'única frase
o expressió al·lusiva al caràcter o a l'actuació catalana. «Justícia i
venjança catalana», frase que recorda les guerres de l'expedició catalana a Orient; (1) «lanciata catalana, stoccata catalana», per a significar un cop mortal; frases usades encara avui en el regne de Nàpols.
«Guardati dallo zoppo catalano», guarda't del coix català; «Dio ti
guardi da vecchio catalano». Déu te guardi de vell català; frases vives avui a Sicília. «Vestiré alia catalana», «armeggiare alia catalana». Vegeu la deliciosa novel·la de Lisa en el Decamerone del Boccaccio, on parlant de Pere II (III), fill del rei E n Jaume, descriu la
impressió forta que el seu armeggiare alia catalana produí en el cor
de la donzella. Tenim encara la gens simpàtica al·lusió de Dante
(Par. VIII, 76-9):
«E se mio frate questo antividesse.
L'avara povertà di Catalogna
Già fuggiria, perchè non gM offendesse»,
entorn a la significació de la qual, tanmateix no és ara el cas de
discutir. Comsevulla que sigui, emperò, es refereix a la conquesta
de Sicília per Pere el Gran, català de cos i d'ànima, del qual el
mateix Dante {Purg. VII, 112-14) presenta la noble figura en les
dues conegudes estrofes:
«Quel che par si membruto e che s'accorda
Cantando con colui del maschio naso,
D'offni valor portà cinta la corda.
E se re dopo lui fosse rimaso
Lo giovinetto che retro a lui siede
Bene andava ü valor di vaso in vaso.
En l'elecció de Calixte III ressonà el crit: «Un Papa barbaro e
catalano! Vedete per la esitanzr. dei nostri italiani ove ci troviamo
tutti. Regnano catalani e sa Dio come la loro natura ci si confà».
(1)
Diem cataUna. malgrat de la participació d'altres grups. A l contrari, i per la mateixa r a ó , no
donem mai el nom d ' e x p e d l c l ò catalana a moltes en les quals prengueren part els catalans. cQuando tíobcrto (d'Anjou, que de jove fou presoner a Barcelona) si r e c ó a Flrenzc ncl 1305 aveva seco una masnada de
treccnto cavalieri aragonesl e catalani: e « m a s n a d e di c a t a l a n i » furono quelle che rinconsero nel 1308 per le
>ie de Flrenze Corzo Donatl e l o amazzarono. (Vegeu la vida de Dante.) Dalla Sicilià passava ncl 1311 ai
servigi del re C i l b e r t de Centelles, cavaliere catalano, con duegenlo cavalieri e trecento almogaveri K nel
1313, Oiovanni d ' A n g i ü fratello del re, si recava a Roma con seicento cavalieri catalani c pugliesi.
«Una schlera de catalani era Insieme coi í r a n c e s i . tedeschi e borgognoni nell' hoste florentina che.
comandata da Ralmondo dl Cardona, perdettc ncl 1325 la bataglia d'Altopascio.
« A n c h e capitanl m a r t t l m i e corsari catalani (no o b l i d e m els holandesos i anglesos) erano spesso al
soldo dcgll stati italiani, e famoso fu ncl secolo seguente Beraardo Villamarino. che servi per qualche
tempo Flrenze contro G è n o v a » . B . Croce. l a S p a g n a n e l l a irita i t a l i a n a d a r a n t e l a R i n a s c e n s a ,
Bari, 1917.
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I Serafí Aquità, al·ludint a l'elecció d'Alexandre V I , escrivia:
«La nave che corsa già con vento in poppa 11 mar di Tiberia, ora
è intoppata nella galea d'un catalano e presa va in servitú in Iberia».
Per aquell mateix temps fou cèlebre l'alçament de Roma amb
el crit: Morin els catalans! Bé és veritat que hom designava aleshores amb el nom de català el que ara molts no saben i altres, ni que
ho sàpiguen, no volen comprendre, entre els quals els mateixos que
en aquells temps eren apel·lats catalans en la significació estricta i
veritable de la paraula, i no en l'altra més extensa i menys exacta
que també tingué: «Tum—escriu el Campano—nihil italicis catalanorum nomine infestius. et catalanes putari omnes quicumque transmarinum regnum in líaliam transissent». (1)
D'això, entre altres coses, resulta ben clar que el nostre poble,
com a col·lectivitat ben destriada, com a personalitat distinta i ben
definida, no solament era un fenomen, un fet natural i. per tant,
indestructible davant la raó i la justícia, sinó també conegut arreu
amb les seves característiques qualitats bones i dolentes, que els
pobles com els individus tenen de tot.
Aquesta fisonomia peculiar, per tant de temps internacionalment esborrada, ara comença novament a delinear-se i a afermar-se
en la seva integritat, ço és, en les seves preades qualitats i en els
seus defectes. Caldrà enumerar entre ells la famosa rebentada?
Entrem ja en matèria i destriem-la així: primer escatim l'abast,
significació i naltura de la rebentada; després afegirem algunes breus
consideracions sobre el nostre cas particular
En substància la cosa és planera i senzilla. En l'agent, autor
o causant, la rebentada no és sinó l'hostilitat, persecució, guerra
contra una idea, sistema, personalitat física o moral, institució, partit o tendència, ordre de coses... Quan l'agent o autor assoleix el
seu propòsit, la idea, el sistema, la personalitat, la institució, l'ordre
de coses, s'ensorrenAquesta hostilitat, persecució o guerra, pot ésser legítima o il·legítima, noble o civil, necessària, convenient i oportuna, o innecessària, nociva i fora de lloc. L a primera constitueix la guerra justa;
la segona s'anomena, vulgarment i baixa, rebentada.
Tres qualitats essencials ha de tenir la primera hostilitat per
ésser noble: a) fundar-se en veritat i justícia; b) noble idealitat que
la inspiri; c) prudència, equitat i equilibri que l'acompanyi. Si aquestes condicions manquen, principalment les dues primeres, i errdinà(1)
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riament àdhuc mancant només la tercera, tindrem, malgrat de certes aparences que l'astúcia sabrà presentar, la rebentada, res més
que la rebenta-la.
a) Tenim històries falses, institucions falses, actuacions de persones físiques o morals falses, tendències falses... Podrem combatre
aquestes coses? No sempre, com veurem més avall. Tanmateix, quan
això serà possible, una condició prèvia caldrà absolutament: que siguin tals, això és, que siguin falses.
Per contra, hi ha històries vertaderes que a alguns desplauen;
institucions vertaderes i justes que alguns avorreixen; personalitats
creades per la natura i per la natura protegides, que a alguns fan
nosa: homes respectables que, tot i actuant d'acord amb la pròpia
consciència, i en un camp humà no intervingut per una llei superior, inicien o eixamplen corrents d'opinió i d'activitat ciutadana
que contrarien corrents i activitats que segueixen una altra via. E n
resum, coses justes i naturals, o almenys, acceptables, per bé que tal
volta discutibles. Podem combatre aquestes coses?
Si són justes i naturals, mai; si discutibles, ordinàriament sí;
però mai amb les armes de la mentida i de la injustícia, car veritat
i justícia són el fonament previ de tota hostilitat i lluita.
b) Ha d'inspirar-se, demés, en una alta i noble idealitat, digna,
en una paraula, de l'home tal i com existeix al món. Ara bé, la nostra existència damunt la terra és aquesta: que la nostra personalitat individual amb els seus drets i deures, i amb la seva finalitat
(raó d'uns i altres) es troba davant per davant d'altres personalitats físiques o morals, individuals o col.lectives. D'aquestes personalitats morals o col.lectives, algunes són obra divina, ço és, existeixen per llei de natura o per intervenció positiva i directa de Déu.
I són: la família, la pàtria, l'Estat, la religió socialment organitzada
en forma perfecta que s'anomena Església.
Quina és la posició de l'individu, de cadascú de nosaltres, davant altres individus, davant la família, pàtria. Estat, Església? No
és aquest el moment de sotmetre a examen tan important demanda.
Ara com ara, heus aquí la fórmula de resposta. Nosaltres som de
la família, però també la família és nostra; nosaltres som de la
pàtria; però també la pàtria és nostra; nosaltres som de l'Estat,
però també l'Estat és nostre; nosaltres som de l'Església, però també l'Església és nostra. I, tocant als altres individus, ni ells són nostres, ni nosaltres som d'ells; sinó que ens trobem en contacte en la
família, en la pàtria, en l'Estat, en l'Església limitant-nos mútuament per un avantatge superior comú a tots.
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Nosaltres som de la família, però també la família é s rostra.
L a realitat de la família, la seva natura, la seva finalitat, i la realitat, natura i finalitat de cadascú dels seus membres, són coses distintes, mes no contràries; es completen mútuament, i mútuament,
fins un cert punt almenys, se subordinen.
Quan, doncs, la família es mou seguint exemplarment la seva
òrbita, conseqüent amb la pròpia natura, fidel a la seva finalitat,
pot un membre seu rebel.lar-se contra d'ella, moure-li guerra per
motius individuals preposant a l'ordre i llei de natura la satisfacció
personal i l'interès egoóstic? Heus aquí un cas típic de rebentada,
ignominiosa i deshonorant, perquè és mancada de noble idealitat,
digna de l'home.
Nosaltres som de l a pàtria, però també la pàtria és nostra. Nostra és la pàtria car nostra és la seva glòria, la seva grandesa; nostres les seves necessitats, les seves amargors; nostra la seva vida
i la seva mort; nostre el seu present, el seu passat, el seu esdevenidor. Fet humà natural, necessari, font inestroncable d'afeccions
profundes i variadíssimes, independents i superiors a la nostra voluntat. Podem, doncs, nosaltres moure guerra a la nostra pàtria,
ensorrar-la amb desvergonyiment o amb astúcia perquè alguns
membres de la pàtria ens han estat contraris; perquè han ferit el
nostre amor propi; perquè, en un mot, ens creiem superiors a la
pàtria? Aquest nou cas d'abjecta rebentada té un altre nom: traïció. Si els òrgans naturals de la pàtria, i no sempre en té, habitualment actuen contra tu, i encara d'una manera injusta—cosa rara,
per cert—aleshores, o ciutadà, retira't, canvia de treball, pai'la, si
vols, aclarint el cas advers, però no passis als rengles enemics, no
li portis dany—el més greu que li podries portar—amb la ignomínia
de la teva rebentada.
Nosaltres som de l'Estat, com som de la societat i de la pàtria,
de la qual aquell és o hauria d'ésser l'òrgan natural. El fi de l'Estat, de la socieftat i de la pàtria, pràcticament es confonen. Si, doncs,
l'Estat és fidel a la seva missió, si s'orienta envers el benestar material i espiritual de la societat i de la pàtria, si reconeix de fet i
pràcticament les realitats naturals, preexistents al mateix Esta'c
i tal vegada superiors, com és ara la religió vertadera; la nostra actitud envers l'Estat ha d'ésser de respecte, obediència, fidelitat.
Moure-li guerra, rebentar-lo, seria un crim i una infàmia.
Mes si t'Estat no representa la societat tal com la natura l'ha feta
i el desenrotllament dels esdeveniments històrics l'han plasmada, podrà
hom combatre'l, moure-li guerra, cercar de rebentar-lo? E s aques-
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ta una pregunta la resposta a la qual demana prèviament una sèrie
d'aclariments que no són ara del cas. Qui en semblants circumstàncies es decidís per la lluita, podria en el pitjor dels casos denunciar-se imprudent, fantasiós, desassenyat, fins nociu a la pàtria; la
seva actuació, però, no seria una vulgar rebentada; com ara, si
Wrangel, Denikin i Koltxiak desfermessin una altra ofensiva contra
l'Estat comunista.
Nosaltres som de l'Església, mes l'Església també és nostra.
Diem Església i no religió, per tal com Déu ha volgut que aquesta
romangués determinada i cristal·litzada en la forma concreta de
societat perfecta i jeràrquicament constituïda que s'anomena Església catòlica.
L'Església és per a nosaltres, per voluntat divina, en l'ordre sohretiatural la nostra societat, la nostra pàtria, el nostre Estat. La
idea res no té d'original; és tanmateix vertadera,' fecunda en conseqüències i lluminosa en moltes qüestions, controvèrsies, dubtes, topades d'ordre individual i coLlectiu, nacional i estatal. Deixem, per
ara, el procés lògic de les idees, que ens faria interminables, i passem a l'argument especial que ens ocupa.
Nosaltres som de l'Església, com som—salvades les proporcions i diferències—de la pàtria i de l'Estat. Però també l'Església és nostra, i no solament perquè la seva riquesa espiritual ha d'arribar fins a nosaltres i la jerarquia constituïda, diem-ne l'Estat, ha
de respectar en nosaltres la condició nostra natural preexistent a la
mateixa Església, tal com la natura preexisteix en l'ordre lògic i es
presuposa a la gràcia. Nosaltres som individus, i, com a tals, en l'ordre natural mateix tenim drets sacratíssims als béns de la terra
materials i espirituals, som membres d'una família, tenim una pàtria, pertanyem a un Estat. Podrà l'Església ignorar, pràcticament,
en nosaltres aquestes realitats, oposar-s'hi, combatre-les, ni que sigui per idealitats superiors? Podrà, en altres mots, l'Església negar
l'individu, la família, la pàtria gran o petita, l'Estat gran o petit?
Estat i Església, Església i Pàtria no són coses contràries. Els conflictes i crisis que puguin presentar-se no són insuperables, si hi ha
bona voluntat de l'una banda i de l'altra. No ignorem que l'actuació de l'Església com Estat (prescindim ara completament de les matèries relatives al dogma i a la moral) en el temps i en l'espai, ha
estat objecte de censures, sospites, malhumors i ha fornit matèria
de greus conflictes. L a qüestió és viva avui mateix per causa d'esdeveniments llunyans i de data recent. Històries assenyadament i
rigorosament crítiques—i no manquen—escrites a base de documents
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lliurats a l'estudi de tothom, han donat un resultat si no sempre immune <ie censures — potser severes — tal, almenys en el conjunt,
que. comparant l'Església com a Estat amb els altres Estats humans,
aquella resta sempre a una altura inassolible. Del contrast, del clarobscur, sorgeix sempre una figura de bellesa i majestat supremes.
Parlem de la suprema direcció de l'Església i no de la l'actuació d'altres personatges secundaris. Deixem, però, de banda la història.
Mes, tot i admetent la possibilitat d'errors perilloses, de desviacions doloroses i, diem-ho, greument nocives a la mateixa Església,
principalment en l'obra secundària d'alguns dels seus personatges
responsables, podem nosaltres, en bona lògica, adoptar en la vida privada o pública, actituds d'hostilitat, de malvolença, de sospites verinoses o exagerades, i afavorir els corrents que segueixen aquesta
tendència? Podem moure guerra a l'Església, intentar-ne la rebentaria? Voldríem per a la notra pàtria un Luter, un Joan Hus, àdhuc
un Savonarola? Si els teníem—direu—, a casa restarien; per la nostra
banda, lamentaríem que aquells homes, malgrat de llur geni, llur fortitud espiritual i llur grandesa (volent ésser nosaltres molt generosos
i no entrar en discussions sobreres), haguessin pres una determinació equivocada. (1)
Creiem comprendre, o almenys sentir com qualsevol altre, les
angúnies i tortures d'una ànima arborada de patriotisme. Però donem temps a la ca-'ima i serenor a l'esperit, i davant d'esdeveniments
d'aquesta mena, de caràcter general o més limitat, deraanem-nos: tal
i tal actitud, tal i tal actuació, tal i tal combinació que a alguns desplau, que fins els sembla censurable, era cosa faedora d'evitar-la?
Provenia, en tot cas, de malvolença? No hi contribuïren per error,
inhabilitat, i incapacitat aquells mateixos que se'n planyen? I, en la
pitjor de les hipòtesis, no serà al capdavall només que humana defallença, trobadora arreu, en tots els estaments, classes, sistemes i
societats?

(I)
Luter, Hus i , fins a un cert punt, el mateix Savonarola Uan estat presentats com a s í m b o l s
nacionals. Llur personalitat és molt complicada I no és hora de reproduir investigacions ja fetes. Limitantnos a la qüestió nacional, els esforços de Luter, Hus i d'altres campions d'Europa, n o eren directament esm e r ç a t s per fer campanya nacional o política, s i n ó popular, social i religiosa. Era el m a t e U que perseguia,
amb finalitat c o n t r à r i a , el nostre Ramon L l u l l . un dels genis religiosos m é s forts i potents d'aquells segles,
quan desitjava que els seu escrits fossin t r a d u ï t s en llengua llatina per algun savi.
No volem amb això negar la part de nacionalisme que es barregés en aquelles lluites. Potser un
altre dia en parlarem. M o l t menys signifiquen aquestes declaracions nostres cap mena de simpatia per les
campanyes antinacionallstes que ara alguns propugnen, fins al punt d'afirmar que la p r ò x i m a heretgia a
ésser condemnada serà el nacionalisme. A m b m é s forta r a ó podria é s s e r - h o l'internacionaUsme, Tot depèn
de l'abast I valor que hom doni a les paraules. De fet, p e r ò , nacionalisme I Internacionalisme no són coses
c o n t r à r i e s , sinó c o m p l e m e n t à r i e s ; i no s ó n un m a l , ans u n b c i com és un b é per a l'agricultura que no tot
siguin vinyes, campa de blat o oliverars.
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No fa gaire (12 de juliol), que el per nosaltres desconegut però
cultíssim i simpàtic editorialista de «La Publicitat», escrivia un dels
seus interessants articles, no sempre segons les nostres idees, que
titulava «Defensa de la Democràcia», que nosaltres mateixos, previs
alguns aclariments, cap inconvenient tindríem a subscriure. L a i!istinció oportuníssima i vertadera entre una idea, ni que sigui la
més noble, santa i justa, i la seva encarnació en la realitat, tan individual com col·lectiva, aplicable a totes les institucions i orientacions
(a la democràcia, per exemple, en el cas de l'editorialista), podem i
devem aplicar-la també a l'Església. Les humanes deficiències les no
són davant la força divina que l'anima. I afegiríem, encara, les mateixes paraules del docte articulista, canviant la paraula «democràcia» per «Església»: «Una simple raó oportunista de temps i de lloc
és suficient en últim cas per renunciar al llançament de sagetes d'ironia o de blasme contra l'Església».
No la guerregem, doncs, no l'hostilitzem, no la desacreditem
de cap manera, palesa o enigmaltica. hàbil o grollera, que la nostra
lluita mancaria de noble idealitat o, si més no, de veritat i justícia,
que son les dues condicions prèvies per a una guerra legítima. Altrament, seria subordinar-ho tot a nosaltres, cel i terra, coses divines i humanes.
Mes, aquí se'ns presenta una greu dificultat. Tot pesat i debatut, ha de subordinar-se l'individu a la societat, o la societat a l'individu? No és, al capdavall, en l'individu on l'abstracció esdevé realitat concreta, única existent? 'Per què existeixen família, pàtria, societat. Estat i la mateixa Església si no és pel bé de llurs mateixos
components? E l bé de la societat, prescindint del bé dels individus,
no és una pura abstracció? Sembla, doncs, que en cas de conflicte
no serà ccsa ignominiosa i baixa, falsa i antinatural de preferir-nos
nosaltres a la col·lectivitat, movent-li, si calgués, la guerra.
Enginyós sofisma, i res més. L a veritat és aquesta. E l bé real
de la humanitat en totes les particularitats en què es destria, no pot
ésser una pura abstracció que es convertiria en una il·lusió. Així,
doncs, el bé de qualsevulla societat és el bé dels individus; no, però,
de l'individu A, B, C, sinó de tots els individus que integren la societat. E n altres mots, el bé de la societat és el bé de la col·lectivitat o dels seus components en conjunt. 1 aqyí rau l'error i el desordre. L'individu A es preposa a la col·lectivitat, ço és, a tots els altres individus—no a una pura abstracció—, i així va contra la llei
fonamental de la societat i contra el seu propi interès alhora. Aquesta llei és fonamental i per això aplicable arreu.
La mateixa societat matrimonial—la societat cèl·lula (valgui l'ex-
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pressió)—no existeix pel bé del marit o de la muller, sinó pel bé de
tots dos, ultra el de l'espècie. Altrament, esdevindria una forma d'esclavatge, ordinàriament de la dona a l'home. L a pàtria no és una
societat on una persona o agrupament subordina al propi avantatge
la resta dels seus membres; altrament, tindríem una nova forma
d'esclavitud. Si dos o més Estats s'uneixen per a formar-ne un altre,
resultat dels precedents, aquest no pot convertir-se en instrument de
domini d'un dels grups components amb detriment de l'altre, Això
seria una aïtra forma d'esclavatge. Hom podria multiplicar indefinidament els exemples.
Els aclariments promesos, ens permeten de formar-nos i, si calia, d'emetre un judici ordinàriament exacte sobre l'adtitud i conducta dels qui es situen en una posició d'hostilitat i guerra (la forma interessa poc) davant aquests i altres consemblants problemes.
Quan l'hostilitat en fons no és altra cosa sinó actuació palesa o
emmascarada de l'egoisme, empès fins al desconeixement i menyspreu de la llei superior i fonamental, norma general de les relacions
nostres amb els altres en cada cas, aleshores pronunciem el nom
vertader i ignominiós: és una vulgar rebentada. Quan, al contrari,
l'hostilitat mira d'abatre la injustícia, ço és, l'egoisme d'altri empès
fins al desconeixement i menyspreu de la llei fonamental que a
tots obliga, amb dany i ofensa nostra i de la col·lectivitat a què
hom pertany, el moviment aleshores és, per naturalesa, noble; en la
pràctica no sempre aconsellable; és qüestió de circumstàncies. Tanmateix, no es mereix mai el nom pejoratiu de rebentada.
Aquesta segoria actitud pot destriar-se en dues formes, interessants al nostre cas: l'una científica, l'altra pràctica,
L'hostilitat científica, si no es confon amb la crítica, entra en
els seus dominis, Al.ludim, en altres paraules, als esforços d'un poble
conscient i culte per arribar al coneixement de la vertadera història
antiga i moderna, pròpia o d'altri, desfer llegendes, abatre ídols,
desemboirar mites, sense esquivar la presència de personatges històrics, ans deturant-se davant d'ells, esguardant-los amb mirada freda
i penetrant, abans de jutjar-los, lloar-los o blasmar-los. L a història
literària, científica, política i religiosa, es resol en l'actuació literària, científica, política i religiosa, i àdhuc, sovint, en l'actuarió familiar i privada d'alguns personatges. No comprenem com ni per què
serà il·lícita aquesta crítica; ni com ni per què en arribar al- resultat
final—natural i lògic—hauran de recular, si aquest és la censura i el
blasme, aspre potser, sagnant tal volta. Assenyalem, però, dues condicions: Primera, que la crítica ha d'ésser honrada, no prostituïda,
ço és, ha de servir a la veritat, no a la passió—vanitat, ressenti-
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ment, odi, venjança—, la qual cosa seria un altre cas de vulgar rebentada. Segona, que per circumstàncies transitòries de lloc i temps,
ambienít i altres, resulti cosa més prudent i profitosa d'ajornar la
discussió crítica o els resultats de la investigació crítica. L a qual
cosa val encara, i amb més raó en l'altra hostilitat, que per emprar
un vocable anomenarem pràctica, en els conflictes per causes patriòtiques, polítiques, religioses.
Així, sense adonar-nos-en, he arribat a
c) la tercera condició fonamental prèvia de tota lluita: la companyia de la prudència, equitat ! equilibri. I primerament respectem,
fins a prova contrària, la rectitud i honorabilitat dels nostres adversaris, àdhuc en les causes que ens semblen, i potser són, santes, justes, indiscutibles. La realitat exterior i la consciència són dues coses
que haurien d'anar plegades, però no sempre hi van, i són, en tot
cas, distintes. Una causa santa, servida per una consciència perversa, egoista, farisaica, ens causa repugnància. Una causa injusta, servida per una consciència lleial i noble, ens imposa respecte. L'evidència (moral almenys) porta, tal volta, a la nostra ànima el convenciment sincer que en els conflictes al·ludits els protagonistes, mandants, fautors i gregaris, són només gent escèptica sense ideal itat
de cap mena, per als quals veritat, justícia, caritat, pàtria, política
noble, religió, són paraules buides; al món res té valor fora d'ells
mateixos, mentre d'altra banda—traficants abjectes de l'esperit—invoquen els noms sants d'ordre, bé públic, pàtria, caritat cristiana i
del mateix Déu.
Freqüents són, però, també els casos en què l'adversari porta a
la lluita la mateixa sinceritat que nosaltres sentim. L a complexitat
de les qüestions discutides, els caires diversos que presenten, l'educació rebuda, l'ambient ori hom es troba, els interessos creats, la
mancança de capacitat intel·lectual o, almenys, de cultura per a copsar la força de certs problemes, llur novetat mateixa, la preexistència d'idees contràries, la classe social a què hom pertany i mil altres
circumstàncies expliquen a bastament el fenomen que, si de vegades desplau, és tanmateix un fet. Això aclareix també el fet que certs
problemes que nosaltres hem assimilat fins a transformar-los en substància pròpia, en flama vivent i pura de la nostra ànima, deixen indiferents i fredes altres persones; més encara exciten tal volta hostilment llur sensibilitat fins a decidir-los a prendre una posició del
tot contrària. I això no solament quan la discrepància és pregona—
originàriament repulsiva, diríem—(tal que fos una ingenuïtat nociva i
somni perillós de creure que serà possible la pau, l'acord i la intel·ligència, si no és a base de transacció i interès d'ambdues parts); ans
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també en el cas que entre els adversaris hi ha lligam natural estretíssim capaç, per virtut pròpia, de crear una vertadera unitat. L a
unitat, però, és latent, inconscient, colgada sota la terra de la ignorància i d'una falsa educació i contrariada per vells prejudicis. Cal,
llavors, donar temps ai temps, no enverinar les situacions, que així
el lògic descabdellament de les coses portarà, tard o d'hora, el compliment d'aquells aforismes plens de saviesa: «la sang no es torna aigua»,
«grata el rus i trobaràs el cosac», «naturam expellas, furca tamen usque recurret», o l'altre dels espanyols: «al cabo de los anos mil, las
aguas van por donde solían ir». Respectem, doncs, fins a les fites del
possible l'estat de consciència dels altres. Així, per exemple, de vegades alguns perden de vista la força de la idea religiosa en qui la
professa sincerament, i els seus imperatius inel.ludibles respecte d'altres qüestions doctrinals, socials, polítiques i religioses que amb la
religió estan lligades. Per contra, s'esdevé igualment als nostres que
no comprenen en la consciència dels altres la força abassegadora de
les idees polítiques, patriòtiques i àdhuc científiques, i la feble i
del tot secundària eficàcia dissortosament allí reservada a la idea
religiosa. L'actitud d'aquests en certs conflictes serà ben diversa -le
la dels primers.
Mes la veritat, hom dirà, és la veritat, i l'error és l'error. Poca poc.
De primer: on és la veritat, majorment quan es tracta d'aplicacions pràctiques i a més llunyanes dels principis naturals o sobrenaturals? En segon lloc: serà sempre profitosa l'actitud oposicionista rebentista? Es cert que hi ha conflictes on la veritat i la voluntat
divina s'imposen amb tanta evidència i força a la nostra consciència
que no hi ha lloc a transaccions ni arranjaments enganyadors. Déu
parla a la nostra ànima i ha d'ésser obeït. Que ho sàpiga tothotm. Que
els conflictes que no admeten altra solució que aquesta, són tan freqüents com a alguns sembla? E s sempre vertadera aquesta tan còmoda disposició d'esperit, i gens influïda per altres motius que res
tenen a veure amb la voluntat divina?
Comsevulla que sigui, però, cal finalment d'una banda i de >'altra, comprensió i tolerància mútua, i gran serenitat i calma per a
ponderar i veure si l'actitud hostil mentre gens no afavorirà la causa
pròpia, no serà de gran perpidici a la causa comuna. Volem aclarir
el nostre pensament amb un exemple pres del camp periodístic.
S'esdevé sovint que hom barra a un periòdic la porta de casa,
o, un cop entrat, el tira fora. Raó?—Diem raó i no pretext per a
ni tan sols al.ludir al tipus abjecte del Tartuffe.—Raó, doncs? L a dubtosa o aigualida ortodòxia religiosa, patriòtica, política—que de tot
hi ha—del periòdic. I tu, catòlic o patriota o home de partit que tal
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penses i així obres, resols amb el canvi de periòdic el teu problema
religiós, patriòtic, polític? E l teu determini és solament conseqüència del teu idealisme pur i original? No obeeix, potser—si més no—a
l'enuig inconscient, explicable tanmateix, de veure que les coses de
casa no sempre són incensurables des del teu punt d'albir? I les coses
forasteres i . els periòdics forasters, ho són? ells que protestant de
vegades una franca simpatia per les nostres coses, duen de l'aparent simpatia a la real hostilitat que els anima? Exemples? Cap; deixem la cosa a la rectitud de cadascú.
Aleshores, diràs tu, lector amic, no arribarem mai a la lluita
brava?
Quan, tot comptat i pesat, caldrà desfermar l'ofensiva en qualsevol forma i en qualsevol camp—científic, literari...—, en l'arborament
dels esperits i fúria de la batalla, moltes coses seran passadores, àdduc, diríem, necessàries fora d'una: el rebentisme. Fem a trossos la
bandera de l'egoisme i aixequem en l'aire la senyera de la santa causa. No profanem la nostra boca amb els crits rogalloses i tavernaris
del ressentiment, odi, despit, venjança; altrament fem-la vibrar amb
la veu ferma i serena del dret i de la justícia sempre i en totes les
controvèrsies, sobretot en les controvèrsies amb els nostres germans.
Mai no s'és esborrada de la nostra ànima la impressió rebuda
en fullejar la premsa nostrada—ja fa anys d'això—, òrgan de les
lluites aferrissades que un temps s'abatien damunt la nostra terra.
Potser sí—avergonyits i anguniosos, ens demanàvem—que serà veritat allò del personalisme català, forma eufemitzada de l'egoisme innoble, ànima de la rebentada. D'aleshores ençà, moltes coses hem vistes i conegudes d'altres pobles i grups ètnics que ens han permès de
rectificar la nostra impressió pessimista; aixií que si alguns gosaven
a retreure'ns aquest anomenat ferotge personalisme, ens contentaríem de respondre: I de quina trona ve la prèdica?
Diem, doncs, dues paraules sobre aquest personalisme o egoisme
o rebentada dels catalans. L a considerem restringida al camp exclusivament públic, extern i col.lectiu, ço és, en el camp històric, polític,
religiós, etc, deixem de banda el terreny d'interessos individuals,
Just escrites les últimes paraules, haguérem d'interrompre la
present conversa. Mentrestant fullejàrem el darrer número de la
«Revista de Catalunya» i en l'article o conferència de Josep Maria
Junoy, «Orient? Occident?», llegírem: «Res no hi ha més terrible
que l'amor propi inteLlectual». E l principi, la raó del principi i les
conseqüències entren sense cap mena d'esforç en l'ordre d'idees aquí
desenvolupades. Ignorem si l'amor propi patriòtic, polític, religiós—
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que l'amor propi res no respecta—és en la pràctica (en l'ordre ideològic no hi ha dubte que la intel·ligència és la gran força humana)
tan o més terrible que l'amor propi intel·lectual. Es terrible, tanmateix, i és d'un abast i extensió, de fets almenys, tan o més gran.
Això vol dir, en altres paraules, que es tracta d'un fenomen universal, de cap manera característic d'un poble especial. I aquesta és la
primera consideració contra la particularitat de l'egoisme català. I
heus-en aquí una altra. Mai en l'antigor, ningú, que sapiguem, no ens
retregué aquest defecte. Comsevulla, cert que no era aquesta una
forma general. Nosaltres mateixos hem exagerat i escampat el defecte, modernament, fora de casa, generalitzant alguns innegables i vergonyosos exemples de rebentisme, volent així explicar certs indiscutibles fracassos en les nostres coses. Sense negar, però, la part que
pugui tenir-hi el rebentistne, altres raons expliquen el fracàs a bastament. Observarem, encara, que si establíem un judici comparatiu
entre la situació nostra i altres pobles, la impressió final, ateses totes les circumstàncies, no seria—almenys aquesta és la nostra sincera convicció—de bon tros pessimista. No podem davallar a disquisicions més concretes. Dany més greu per a nosaltres ha estat la nostra mateixa ignorància, filla de la incultura, deguda en part a una
tendenciosa formació des dels primers anys, que ha ocasionat com a
conseqüència ço que s'anomena inconsciència col-Iectiva.
Afegirem, per acabar, una tercera reflexió general Si donem ur.
esguard complexiu a la nostra història moderna, més exactament
d'un segle ençà, malgrat d'entrebancs i obstacles sense nombre, conseqüència, d'una banda, de situacions precedents, i, de l'altra, de reaccions sincròniques, contemplem un estol de nobles figures en el camp
religiós, polític, patriòtic, científic i literari, no solament de incontestable competència, més encara, d'una grandesa d'ànima i integritat
moral suficient per glorificar un gran poble. Des de Balmes a Àngel
Guimerà—deixem ara els vivents—, quants exemples de fortitud, integritat, heroisme! I aquests, no són fills de la terra catalana?
Igual s'esdevé, hom dirà, en altres pobles. Sigui; no volem fer
comparances tan inútils com, sovint, ofensives. E l fenomen, tanmateix, té semblança, si no d'excepció, certamenft de raresa, sobretot tenint en compte les dificultats al·ludides i la petita extensió nostra,
i encara espiritualment esbocinada; car València, que tan il·lustres representants compta i tan rica seria de prometences, no ha recobrat encara la consciència de la unitat.
Hom insistirà:—Gireu la medalla i mireu la turba de traïdors,
renegats, apòstates, rebentistes.—Turba? Potser som cecs; però, francament, no la veiem enlloc; al contrari. E l que hi ha d'innegablement
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abjecte i afrontós no presenta cap característica. Igual passa a tot
arreu. Qui ignori la història, en tindrà prou si llegeix la premsa
europea. Quant a la història, àdhuc moderna, exemples nombrosos
ens fornirien material a bastament per arribar a un judici comparatiu gens desfavorable a nosaltres. Volíem, entre altres, reproduir
algunes de les sucoses poesies del Giusti de l'època del Renaixement
italià; deixem-ho, però.
Una darrera observació i punt final. L a rebentada dels catalans
pot tenir una doble significació, activa i passiva, segons si l'emprem
o la sofrim. No emprem la rebentada entre nosaltres, principalment,
per no haver-la de sofrir.
P. P E R E VOLTAS, C. M. F .

EL RESPECTE A L A PERSONALITAT
HUMANA E N L'EDUCACIÓ

M

ANCA de respecte és, en el millor dels casos, manca de comprensió. Creure la nostra mentalitat, eli nostre criteri, la nostra
ideologia, superiors a les d'altri és cosa molt humana, però creure que
són les úniques dignes de respecte i que a elles tenen de sacrificar-se totes les altres, no pot nàixer sinó o d'una gran supèrbia o—més sovint
—d'una espessa ignorància. L a primera limitació intel-tectual del
toix és aquella que li impedeix de comprendre una mentalitat distinta de la seva. Llavors només el bàlsem diví de la caritat pot fer el
miracle de la tolerància, de la resignació, el respecte, fill de comprensió, essent impossible.
Ens ha suggerit aquestes reflexions una relectura del llibre del
Cardenal Gibbons «L'Ambaixador del Crist» on hem vist exposades
lluminoses idees sobre l'educació, no gaire practicades encara a casa nostra.
E l respecte a la personalitat de l'educand, entenent per personalitat el conjunt de qualitats i tendències dirigibles a bon fi, és
per a l'insigne Cardenal nordamericà el principi bàsic de l/educació.
I noteu que tracta de l'educació de clergues i religiosos. Escohem-lo:
«El mestre que volgués formar els caràcters dels seus deixebles
amb un patró ideal únic, intentaria l'impossible, car hauria de violentar les lleis de la naturalesa i de la naturalesa de Déu... E l mestre ha d'acceptar els deixebles tal com Déu els creà i contribuir al
desplegament de les forces ocultes en llur ànima. Si pretén de seguir un sistema anivellador, passant-los tots per un mateix cedaç,
els seus deixebles sortiran estrafets i artificials: el descoratjament
se n'apoderarà, seran homes raquítics i inútils». (1)
Després de posar alguns exemples, posa el decisiu: «Jesucrist és
el Mestre modeli. L a seva conducta envers els seus deixebles és el
(1)

G i b b o n » , O b r a citada, cap. I V .
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millor exemple que podem imdtar. No intentà pas apagar llurs disposicions naturals, ans encara les purificà i santificà amb els focs de la
Pentecosta. Després de graduat en l'escola del seu Mestre, Pere continuà essent el mateix que fins aleshores, però les seves vehements energies no foren consagrades a la defensa de la persona del seu Salvador
amb l'espasa material... sinó que li feren empunyar l'espasa espiritual
en la causa de la justícia».
El famós Cardenal estén aquest respecte per la personalitat del
deixeble a esferes que molts tenen per completament vedades a la
iniciativa personal. Més d'un educador restarà espalmat llegint aquestes paraules:
«Tal reverència (dels deixebles envers els mestres) no és incompatible amb el dret i àdhuc amb el deure que té l'estudiant de pensar per ell mateix, de pesar els arguments del professor, de suspendre el judici fins a haver esvanit els seus dubtes o dificultats, i fins
de dissentir dels seus mestres, si no van d'acord amb la seva convicció.» (1)
L'esforç per conquerir la convicció honrada d'altri, tot respectant mentrestant el dret a ésser contradit d'ell (mentre no s'interposi l'autoritat de Déu), és l'únic camí de la pau entre els homes i
entre els pobles, que molies vegades es barallen perquè no s'entenen, ni es volen entendre, temerosos que l'orgull patiria en la comprensió del dret de l'enemic. Igualment, l'esforç per conquerir l'estimació i la confiança dels educands és l'únic mitjà d'influir sanitosament en llurs ànimes. Però aquesta conquesta té com a condició
primera el respecte més profund als drets que Déu ha posat inherents a la personalitat humana, el primer dels quals és el de desplegar les pròpies energies segons el condicionament que el temperament de cadascú els posa. l^a projecció del món extern dins l'esperit
és diferent en cada home. Tot allò que és rebut, és rebut segons la
manera del recipient, deien els antics escolàstics. Això vol dir que
cadascú té el seu cap i és aquest, ben imbuït de la veritat, el qui
l'ha de dirigir, i no el d'un altre, millor, si voleu, que el seu; però deslligat vitalment de la seva persona. Voler que en l'escola, o en l'Institut, o en qualsevol centre docent hi hagués un sol cap que treballés per tots els altres, seria un horrible infanticidi espiritual collectiu.
No servo record exacte d'on era que vaig llegir que l'abnegació, una abnegació absoluta de l'home en la seva raó i en la seva

(1)

I b i d . cap. V I .
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voluntat, és la condició indispensable per a l'organització de la força col·lectiva; i deia allà, en aquell lloc oblidat, que si el mitològic
monstre de cenf braços, Briareu, entrava en lluita contra la Hidra, e!
monstre .mitològic de cent caps, triomfaria indubtablement Briareu.
No em proposo precisament discutir si s'equivocava o no en ses
asseveracions l'autor innominat; però sí que pot afirmar-se rodonament que els educadors qui volen constituir-se caps de Briareu intentant que en siguin braços, i només que braços, llurs educands,
no saben d'educar.
Per a assolir l'èxit en la vida, sobrétot per a assolir-lo en les
colisions de la part espirituai humana contra la part animal, és absolutament indispensable el caràcter, i el caràcter és impossible sense una voluntat decidida, resoluda i constant, condicions que no
són aplicables a cap dels múltiples braços que es mouen per l'únic
cap on radica, tot l'engranatge moral de la maquinària monstruosa.
L a voluntat és el que té l'home de més seu, és l'únic que podem,
parlant amb propietat, donar a Déu; i sacrificar aquesta voluntat
pròpia a la voluntat de Déu, i substituir el voler individual per un
voler col·lectiu que la raó dicta com preferible per al bé comú, i
ofegar la veu imperiosa del voler lícit que obria un paradís terrenal davant dels nostres ulls, per tal de deixar sentir l'a d'un voler que, fundat en raons sobrenaturals, ens tanca de cop aquella
porta paradisíaca i n'obre de terrorífiques davant de l'espantada
imaginació; això pot ésser, segons les circumstàncies, civisme, heroisme o santedat. Però els desgraciats qui en sa educació han sofert
aquesta mena de castració de l'esperit que és l'anul.lació de sa voluntat, i no en ares de la voluntat de Déu, ni d'un interès col-leotiu.
ni d'un ideal de perfecció sobrenatural), sinó del caprici d'un educador inepte, de quina santedat, de quins heroismes, de quins sacrificis poden ésser mai capaços?
I n'hi ha que són envilits així per culpa de sos mals educadors els quals s'han pensat fer-los humils despullant-los de sa dignitat i de sa consciència d'homes lliures i de racionals.
Per a alguns educadors moderns, tallats amb patrons ben antics, un jove que es permeti opinar en matèries científiques o literàries o polítiques d'un manera diferent dels seus superiors jeràrquics, és un insubordinat, un rebel qui ha d'ésser separat de sos
companys de col.legi per tal d'evitar la contaminació dels altres.
Aquell cor unum et anima una amb què l'Esperit Sant lloà l'harmonia cristiana dels primers fidels és interpretat d'una manera tan
originalment allunyada de la recta exègesi, que se l'invoca de vegades per recomanar com divinament imposat a tota una multitud de
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racionals l'uniformisme més ridícul sobre la manera de pensar en
les matèries opinables i sobre la manera de desplegar les ales de la
voluntat pels amples espais que ha obert Déu a l'home lliure (lliure des de sa naixença i amb ple dret a l'ús de sa llibertat des
que assoleix el de la raó) per arribar a la possessió del bé vers el
qual Ell mateix l'ha impel·lit.
Educar és fer conèixer la llei universal de l'esforç necessari per
a totes ies lluites de la vida i ensenyar la manera de practicar-lo
amb èxit, cosa impossible sense la voluntat que és l'instrument de
l'esforç. Educar és, doncs, vigoritzar i orientar la voluntat laxa i
inexperta, i això no ho fa ni ho podrà fer mai l'educador qui vulgui
que sos subordinats siguin simples executors de les pensades del cap
d'ell i ressons de les bategades de son cor.
La voluntat educada és la que es determina després del propi
raciocini i. ja determinada, executa ço que ha determinat, saltant
per sobre dels obstacles que vulguin deturar-la, i executa de tal manera que persisteix en sa execució prudentment determinada, encara que les circumstàncies li imposin llargues marrades o suspensions
perllongades o feridors entrebancs. Educar és destriar bé en la consciència de l'educand la diferència que hi ha de la impressió passional que es diu impetuositat o violència, a la seva voluntat racional.
Educar és despertar en els cors tendres el desig d'allò bo i estimular suaument la repetició d'actes que creen l'hàbit de tendència cap
a l'objecte digne. Educar és estabhr en les ànimes la sòlida base de
la convicció per a fer-les vibrar després amb l'alenada prodigiosa del
sentiment. Educar és, per acabar, vivificar la consciència de la pròpia
dignitat, consciència que pot donar i dóna de fet una fermesa heroica àdhuc a les voluntats més febles per naturalesa. (1).
Per ais qui temin de trobar en aquesía educació un perill contra
la humilitat cristiana, potser només ens cal transcriure aquesta
sentència de l'humil St. Francesc de Sales (Esperit, part 2.*, cap.
IV.): «La humilitat que descoratja i oprimeix l'esperit, no és humilitat de bona mena»; o aquests versos de l'eminent mestre mallorquí Joan Alcover qui, si no té l'autoritait ascètica del sant bisbe
francès, ha tingut l'habilitat de tancar ben artísticament dins d'aquesta mitja dotzena d'alexandrins d'«El voltor de Miramar» una
veritat tan patent a tothom qui posseeixi una mica de do d'observació:

(1)

V . cl pòrtic dc L A P A R A U L A CRISTIANA del mes dc j u l i o l .
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«
L a ràbia
de l'hèroe qui mossega eis ferros de sa gàbia,
arriba a esmortuir-se dins l'habitud servil,
i l'àguila es fa ximple i l'home toma vil.
Bé ho sap la criatura crònicament sotmesa:
no és bo per ésser lliure qui a ser esclau s'avesa.
Els ossos se rovellen i l'esperit també.»
Ja sabem que aquesta educació ací preconitzada no és la més
apropòsit, en els temps que corren, per a facilitar l'ascens a les dignitats humanes; ja sabem que té raó aquell periodista que digué, parlant dels educats a la nostra manera: «Estos hombres no sirven, ni son
ütües; los útües son los otros, íos fàcites, los acomodaticios, los que doblan el espinazo y la rodüla. Qué Ksto, se suele decir, es Fidano! Y
toda la listeza de Fukmo està en que sabé adaptarse, y se adapta
porque no conoce la vergüenza.»
I aquesta mateixa, segons sembla, era ja la moda dels temps romàntics de Zorrilla qui cantava en la «Leyenda del Cid» (cap, 2,
IX):
«porque la gente adherida
a los reyes en las cortès
advlan hasta a las bestias
por placer a sus senores»;
i la dels temps heroics de Luús de León qui formula aquest suau lament en l'oda «.A Fdipe Ruiz»:
«El otro que sediento,
anhela el semxrío, sirve ciego:
y por subir su asiento
abajase a vü ruego
y de la Kbertad va haciendo entrego»;
i la del llunyans temps de la Grècia artística que fustigà
venal en la sàtira III. llibre I:
«iVaíio comceda est. Rides? incjore cachinno
Concutitur: flet, si lacrymas conspexit amià,
Nec dokt: igniculum, brumce si tempore poscas,
Acdpit Endromidem: si dixeris aestuo, sudat.

així Ju-
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Non sumus ergo pares: melior qui semper et omm
nocte dieque pot est alienum sumere vidtum. (1)
Pot ésser certament aquesta la moda de tots els temps i de totes les latituds del món, i per això mai ni enlloc no pot ésser blasmat de calumniador el Diògenes qui encengui sa llanterna a ple
migdia per tal de cercar un home entre la multitud de les populoses urbs; però sempre i a tot arreu serà un mal educador qui amb
l'esguard en aqueixa moda eduqui, i a tot arreu i sempre serà
aquesta educació oposada a l'educació cristiana de l'csí, est; non,
non (2), ben definida pel Papa St. Gregori en el llibre 10, cap. 16
Moralium on diu:
«Deridetur justi simplxitas. Hujus mundi sapientia est: cor
machinationibns tegere, sensum verbis velaré: quoe falsa sunt vera
ostendere; quce vera sunt falsa demonstrare. Hcec nimirum prudentia usu a juvenibus scitur, hcec a pueris pretio discitur: hanc qui
sciunt, ceteros despiciendo superbiunt; hanc qui nesdunt, subjecti
et timidi in alns wirantur; quia ab eis hcec eadem dupiicitatis iniquitas, nomine palliata, diligitur, dum mentis perversitas urbanitas
vocatnr... At contra, sapientia justorum est: nü per ostendcmem
fíngere, sensum verb's operire, vera ut mnt düigere, falsa devitare...» (3)
Em recaria d'acabar aquestes observacions, sense afegir-n'hi
una que és constatada per tots els fisiòlegs i moralistes qui s'han
parat a examinar la psicologia dels homes embrutits i a estudiar la
llisquívola pendent per on han davallat al fons de l'enviliment carnal. Si voleu trobar el màxim desplegament dels instints bestials de
l'ésser humà, els més greus ultratges a la dignitat humana i a les
lleis naturals, entreu als establiments on per raó de llur règim, la
creatura racional ha deixat d'ésser com a racional respectada per a

(1)
Es u n poble de farsants.
Rius? A m b m é s forta rialla tot e l l brandeja; sl llàgrimes veu en
'amic, plora, sense, però, doldre's: si en temps brúfol demanes u n braseret, e l l es posa una flassada; si
dius, tinc calor, sua. N o som, doncs, tots iguals: és m i l l o r aquell qui tothora, de dia i de n i t , pot manllevar el rostre d ' a l t r i ,
(2)
M a t t h . , V , 37.
(3)
H o m es riurà de la simplicitat del just. La saviesa d'aquest m ó n é s : tapar el cor amb m a q u i nacions, cobrir amb paraules el sentiment propi, mostrar com a veres les coses falses, com a falses les veres. Aquesta p r u d è n c i a saben per experiènc ia els joves, aprenen pagant els minyons: els q u i la saben, soberguegeo a menysprear eïs altres; els qui la Ignoren, sumlsos I temerosos en els altres l'admiren, car
aquesta dolenteria de la doblesa és estimada per ells, amb n o m encobridor, p u i x la perversitat d 'esperit
civilitat s'anomena... Per contra, l a saviesa dels justos é s : n o mostrar res per fingiment, declarar el sentiment amb paraules, les coses veres tal com s6n estimar, evitar las falses...
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adquirir una simple valoració de número (braç del Briareu capdavanter) d'una quantitat determinada: i us convencereu de la raó que
tenia el savi autor de «La medicina de les passions» quan entre les
causes del llibertinatge luxuriós compta com una de les principals el
despotisme «que corromp—diu ell—tirà i esclau a l'ensems; el primer per l'hàbit d'exercir una autoritat il·limitada, i el segon per
l'estat de degradació en què vegeta»; i comprendreu amb quina justesa d'expressió parla Cèsar Cantú («Història Universal», època V. c.
III) quan, referint-se al mercat d'esclaus de Delos, diu que els compradors oferien més preu pels qui havien estat capturats a una nació
independent, perquè els costums de la llibertat ete feien conservar
una vivaa:tat que l'esclavatge apaga; i lamentareu que en certs centres d'educació contemporanis lluentegi encara alguna pàl·lida grogor
d'aquells focs follets que naixien de la putrefacció moral dels ergàstulis de Roma, on eren apilotades promiscuament oreatures humanes
que a força de rebre tractament de bèsties havien arribat a perdre
la consciència de llur racionalitat·
TOMÀS BELLPUIG, prev·

L'EXPRESSIÓ MUSICAL I L A MUSICA
RELIGIOSA
I.-L'EXPRESSIVISME

H

EUS aquí un enunciat que convida a serioses i detingudes reflexions, car inclou algunes importants qüestions i suscita un fort
interès envers el coneixement, tot el més aproximat possible, del
que és i com devem entendre l'expressió musical per tal de poderne deduir les relacions i qualitats que ens pugui oferir en tot el
que fa referència a la música de l'Església.
No és, en veritat, massa fàcil d'arribar a aquesta coneixença i
menys ho és, encara, si es preté concretar-la dintre d'un determinat
sector o gènere.
En el vastíssim camp de l'activitat musical es manifesten diverses i oposades valors; cada una d'elles ptft representar-nos una modalitat expressiva, però aquestes modalitats no les trobem prou definides ni en llurs normes ni en llurs principis fonamentals. Cosa
interessant seria, doncs, de poder saber si aquestes valors són reduïbles a una síntesi global que les comprengui totes o, pel contrari,
si cada gènere de música pot tenir una expressió pròpia, específica
d'ell i que no pugui ésser confosa amb la d'altre.
Mantes voltes haurem dit i senftit dir que tal o qual música no
és pròpia per a ésser executada dintre del temple. E n què ho c-meixem? Els cosa purament intuïda o bé és que ens fonamentem en
una certesa de judici?
Aquest és, doncs, el fons de la qüestió que ens havem suscitat i
volem tractar amb tota amplitud per tal que, si ens és possible d'arribar a una conclusió, aquesta no sigui la manifestació d'una incldnació sentimental ni d'una ambició individual, sinó que en ésser
noblement i generosament establerta, tingui totes les garanties d'encert per tal com vindrà imposada per propi raonament.
Nosaltres havem cercat per molts llocs i al llarg de les pàgines
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de molts i interessants llibres què era ço que en diem «expressió
musical»; quina era la seva significació precisa. Ho cercàvem amb
dalit i afanyosament per tal que el judici no corregués el risc d'equivocar-se per manca de fonaments raonables i convincents, però—la
veritat sigui dita—enlloc no havem trobat ben definit ço que amb
tant de daler buscàvem.
Si ens fos possible d'arribar a una tal coneixença, tindríem molta cosa avençada. Aleshores coneixeríem certament i ben concreta,
quina és l'expressió musical en la manifestació més alta de la música pura, en la simfonia, en el poema simfònic, en el dramatisme, en
el descriptivisme, en el teatre, en la pantomima, etc.; distingiríem
clarament la línia divisòria que ens separa les formes clàssiques de
les lliures, la música profana de la religiosa, l'humanisme del romanticisme; podríem saber fins a quin punt un gènere de música pot
denominar-se, amb lògica i rigorosa aplicació del mot, subjectiva o
objectiva, i algunes altres coses més que, ara com ara, no poden
ésser demostrades i enteses clarament.
Sense aspirar, ni molt menys, a resoldre aquestes qüestions importants, sigui'ns permès d'exposar les reflexions que el tema ens
suggereix cercant l'esclariment de certs conceptualismes per tal que
algunes coses puguin ésser reintegrades en el just lloc que els correspon, i del qual mai no haurien hagut de desplaçar-se.
Sabem ja per endavant que alguns del lectors restaran perplexos
i fins un xic astorats en veure com un músic—precisament un músic!—s'interroga, anguniós, respecte què és i què significa l'expressió
musical. Però jo em crec plenament justificat si dic que és precisament el músic qui ha de preocupar-se d'aquestes qüestions, i m'atreveixo a assegurar-vos, oh, bon letítor, que si em seguiu, us podreu convèncer que l'expressió musical no és cosa massa coneguda, tot i que
molts pensin el contrari.
L'EXPRESSIVISME
La teoria de l'expressivisme és ja molt vella; però per molt vella
que sigui, ho és encara, d'alguns segles més, la idea musical.
Mentre no va ésser coneguda aquesta teoria, la música era «•música pura»; les coses tenien justificació musical, exclusivament musical i no d'altra manera. Una volta, però, conquerit l'expressivisme,
aquesta justificació musical va anar afluixant-se de tal faisó que,
malgrat el músic es trobés constreít, vulgues no vulges—com sempre
ha estat—, a seguir una ideació específicament musical, va fer-se la
il.lusió que amb la música podia expressar idees, fets i sentiments
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que no eren musicals i que per llur pròpia natura no poden entrar
dintre l'òrbita que és del domeny de la idea musical.
Mirant retrospectivament ço que la història de la música ens
mostra i relacionant-ho amb tot el que en la present època i al voltant nostre trobem establert, reduint-ho a una síntesi, veurem com
és la tesi expressivista la qui reconeix i dóna la gran valor musical
a les obres clàssiques pertanyents a les escoles polifòniques dels segles XVI, XVII i XVIII.
La tesi expressivista va ajudar, indubtablement, a què "s produïssin aquestes obres i amb elles l'Església va trobar-se la
possessora de tot el tresor que els homes genials d'aquells temps .varen crear per a ella.
Però, per una d'aquelles grans paradoxes que la realitat dels fets
a voltes ens ofereix, aquest mateix expressivisme va ésser el qui
va portar cap a la declinació aquest brillant període de la història
de la música, i va ésser l'expressivisme el qui va marcar la fi a l'edat
àuria del contrapunt i a les escoles polifòniques; i també és aquesta
mateixa tesi expressivista la causa que en nostres temps les portes del temple hagin hagut, com qui diu, d'ésser tancades a les manifestacions de la música moderna, i en dir moderna, no ens referim solament a la música dels nostres dies, sinó a tota la música que
s'és produïda d'un segle, almenys, ençà.
Aquesta paradoxa té una causa ben comprensible i absolutament lògica.
DE L'ESGLESIA VERS E L T E A T R E
La tesi expressivista es va iniciar en la música de l'Església.
Dintre l'Església va créixer i per a l'Església componien llurs magnífiques obres els músics més grans d'aquells segles. Aquestes obres
iniciaven el període del lirisme, lirisme intensíssim en contraposició
a les sequedats contrapuntístiques anteriors, i aquesta nova valor
fins aleshores desconeguda va considerar-^se com un element d'expressió poemàtica, gairebé teatral, i la capacitat musical es va convertir
en capacitat d'expressió d'idees no musicals. Però aquest expressivisme, millor dit, aquest lirisme intens, no es va poder mantenir exclusivamenft dintre l'Església, i passant primer per l'Oratori, va anarse'n cap al drama representable escènicament, d'on va néixer la forma que coneixem amb el noms de: òpera, drama líric o drama musical.
Una volta el lirisme—o sigui la forma musical expressiva—trobà
un marc propi del tot adequat on poder-se desplegar, les seves mi-
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llors produccions varen desplaçar-se de l'Església i es varen desviar
cap al teatre. Els grans músics, els grans tècnics de la música, varen esmerçar les millors energies dedicats a compondre música damunt d'assumptes representables escènicament. L'orquestra s'organitzava i s'enriquia; tot eren conquestes i troballes interessantíssimes i fins les escoles de cant varen entrar en una nova fase
i hagueren d'organitzar-se d'una altra faisó.
I heus aquí com arriba un moment en què aquest expressivisme,
convertint la música en un element teatral sota tots els aspectes que
hom pott imaginar, transforma l'expressió musical en expressió de
tota mena de passió i de cosa mundana profanadores de la santedat
del temple, i en fer-la indigna d'ésser admesa en les festes i oficis divins de la nostra Santa Mare, la incapaciten perquè ens pugui portar
una lleu idea de fervor i de recolliment espiritual.
Així arribem als temps nostres i trobem que aquest concepte
de l'expressió musical—expressant les coses no musicals—està tan
arrapat en el nostre pensament que en moltíssimes ocasions dóna
lloc a què no escoltem la música com a música, sinó com una altra
cosa. No seguim la ideació musical imposada pel compositor, sinó una
ideació totalment distinta i contrària a la veritablement musica'. No
podem enraonar de música sense entrebancar-nos en els lirismes retòrics de l'expressivisme que ens fa veure en el feit musical, més o
menys borrosament, alguna cosa teatral, un gest o un mimetisme
qualsevol.
Aquest conceptualisme que mai no ha tingut efectivitat «n la
idea musical, ha fet i fa, dissortament, molt de mai; i la música de l'Església en pateix, més que qualsevulla altra, les conseqüències.
CONCEPTE ERRONI D E L'EXPRESSIÓ MUSICAL
No havem d'esforçar-nos gaire per a demostrar com aquesta
expressió es troba desviada cap a un lloc fals on ens mantenim completament desplaçats de la veritable idea musical.
No cal que ho diguem nosaltres; paraules pronunciades i idees
emeses per il.lustres persones ens ho palesaran.
Paraules del nostre enyorat Mestre, l'illustre Felip Pedrell, en
el Prefaci que encapçala «Hispaniae Schola Musica»—(Vol. I)—són
les següents:
« . . .el camp de la lluita decisiva es trobava localitzat a Itàlia.
Això explica que els representants de les nacionalitats... es dones-
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sin cita en les capelles i en les escoles de Roma. Què anava a discutir-s'hi? Que el reialme de la polifonia tindria per successor l'harmònic o modern. E n quins termes seria resolta la qüestió? A favor
de les nacionalitats musicals... que des d'aquell moment apareixerien en la música litúrgica i a no trigar, després de la creació de
l'Oratori, en el drama líric de la Camerata florentina. I qui resoldria una qüestió tan complexa? Els músics expressius, Morales entre
els primers i més encimbellats; els músics qui escrivissin música amb
significació pròpia; música que enraonés i digués tot ço que la música pot dir; música que tingués sentit i ànima; música expressiva,
en fi, que per aixo mateix, perquè era expressiva, era i seria art i
art molt enlairat... la gènesi de ia nostra música i el fonament psicològic que legitima la seva nacionalitat es troben aquí, en l'element
expressiu, nou per a l'art... en aquest element denominat... scntimental.
Quan paria de les obres de Joan Gines Pérez, diu:
« . . .Ha erigit en principi l'estudi de l'expressió dimanada del
concepte de les paraules, de la idea del text en general i no de la
paraula isolada...»
Altres textos podríem citar en els quals, com en el que acabem
de transcriure del mestre Pedrell, es reconeix l'expressivisme com un
prímum agens i únic fadtor que va estimular la imaginació musical
dels compositors d'aquella època.
La forta tècnica no significava gran cosa; les manifestacions del
lirisme musical, acabat de conquerir en els coraenços del segle XVI.
no volia dir res; «ra l'expressivisme el qui ho justificava tot; la cosa
més simple es convertia i es converteix encara en poema... i fins
s'aprofita de la successió de dues quintes llicencioses per veure-hi, en
el moment en què s'escauen « . . .un caràcter de severidad que se aviene muy bien con el sentimiento expresado en el texto litúrgico».
Sota l'aspecte del seu expressivisme són judicades les obres que
els grans mestres de la polifonia varen produir per a l'Església en
l'edat àuria del contrapunt.
Aquesta preocupació expressivista que priva de veure en la idea
musical una substància i una expressió específicament musical, és la
que, dintre d'un altre ordre de consideracions, inspira al Rvdm. Dom
Ferran Cabrol, l'il.lustre Abat de Farnborough, les següents paraules: (1)

(1)

Discurs pronunciat en el C o n g r é s de Cant G r e g o r i à i de musica d'Església celebrat a Paris els

dies 6, 7 i 8 de desembre de 1922.
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« . . Fer resseguir tota la gama de sentiments, hem d'observar
que l'amor i el seu extrem oposat, l'odi, troben en el cant l'expressió
més ardent i adequada de llur paroxisme.. . —Hi ha altres sentiments,
l'orgull, l'enveja, la indignació, l'enuig, els quals, almenys naturalment, no es tradueixen amb el cant. No dic pas, noteu-ho bé, que
tots aquests sentiments no puguin expressar-se i de fet no s'expressin al teatre per medi de cants... —Jo podria, doncs, deduir, sense
anar més lluny, que el sentiment religiós, com tots els sentiments
més profunds de l'ànima deu haver de recórrer al carít...»
Amb aqueixes paraules de l'iLlustre Abat, ens trobem de ple dintre de la teoria expressivista, que admet a ulls clucs sense fer-hi el
més lleu aclariment, ni menys, encara, pensar que pot ésser un tema
ben digne de posar-se a discussió, aquest continu postular damunt de
l'expressió musical, aquesta expressió que ho significa i ho fa compendre tot, tot menys una idea i un contingut sub^tantivament musical.
LA PARAULA SUPLANTA L A IDEA MUSICAL
E l conceptualisme expressivista que es porta arrapat en la mateixa intelligència, admet com expressió pròpia de la música aquell
lentiment que prové de la paraula cantada. Vegi's el següent detall
que trobem en un article de Dom Anselm Gerard, parlant del catalaníssim i popular «Divino de la Passió» (Núm. 84 de «Vida Cristiana»). Diu així:
«...aquest cant prengué una volada i una intensitat imprevistes
a la vegada un recolliment i una pia intimitat ben difícil de ponderar, sobretot en el seu punt culminant de «Les set paraules», on la
jimplicitat popular esdevé d'un dramattóme tan sa com profund.»
Aquest dramatisme, aquesta pia intimitat, el recolliment i la intensitat, es troben en l'expressió de la línia musical vehicle de la paraula o bé es troben en aquesta paraula?
Una línia melòdica d'estructura i organització ben diferent, a la
qual poséssim les mateixes paraules, no podria expressar aquests mateixos sentiments?
Altrament: si a la mateixa línia melòdica del «Divino5 i a la de
*Lcs set paraules» els canviem la lletra piadosa que porten per una
lletra profana, quina serà aleshores l'expressió que pendran?
Fem aquests interrogants perquè precisament entre les moltes
variants que del popular «Divino» tenim aplegades, figuren vàries
mostres d'aquest canvi de lletra i de tonada.
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La tonada, per un canvi de lletra de sentit ben diferent i gens
piadós, s'ha convertit en cançó ben distinta del que era abans; pel
contrari, la lletra del «Divino» col·locada damunt d'altra tonada, comunica a aquesta tota la unció i l'adoloriment de l'ànima contristada
pel record del cruentíssim drama del Gòlgota.
Tractant-se de tonades populars, és on menys pot anar-se a cercar cap altra expressió que no sigui aquella verament musical de les
línies melòdiques; és un cas observable en totes les cançonístiques, cas en veritat esporàdic, d'emprar una ma'ceixa tonada per tal
de fer-la servir com a vehicle de lletres completament oposades.
Però, aquesta expressivitat i aquest dramatisme que hom troba
en una línia musical, és l'equívoc ja secular que ens fa veure i acceptar com expressió de la música aquells sentiments i aquelles idees que
no són en la música i sí en un text literari. Submergits en aquest
equívoc, en el qual no es fa cap distinció de valors expressives, trobem que no seria possible una idea musical si abans no disposóssim
de la paraula que ens la fes comprensible, ço que ens portaria
a una conseqüència absurda i és que no podria existir la música
pura.
LA PARAULA CANTADA
L'expressivitat que musicalment pugui tenir una Idnia melòdica,
depèn de dos factors; si ens en falta un, aquesta línia deixa de tenir efectivitat, car ni en la imaginació no ens la podem representar.
Aquests dos factors són so i temps. L'expressivitat musical, havem de vincular-la amb la distinta representació musical que una mateixa o una distinta disposició de sons pot oferir-nos segons com es
projecti en la successió del temps, ço és, segons sigui la relació entre
duracions temporals dels sons i la velocitat de successió (agògica).
Una melodia, doncs, a la qual es doti de lletra perquè així pugui
ésser cantada, no pot, musicalment entès, dar-nos idea d'una altra
representació que no sigui la que tenia abans de sobreposar-hi el text.
Ni la seva valor ni la seva expressió musical no poden ésser augmentades ni disminuïdes; no poden haver canviat.
Pòt trobar-se, però, que una línia melòdica no és adequada ni
s'adiu a l'esperit d'un text literari (1). Aquest fenomen no pot dir-se
que sigui degut a la conjunció de dues expressions antagòniques:

(1)

Imaginem-nos, p«r exemple, la lletra de la c a n ç ó popular «La mare de D é u . damunt de la

tonada de «La filadora*.
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la lletra expressant això i la tonada expressant allò; perquè bell punt
pretenguéssim saber ço que concretament ens pot expressar la línia
musical, ens trobaríem en el buit més absolut.
Podrem descobrir en la línia melòdica una estructura fònica nw
vimentada que es conjuga amb una celeritat en la successió dels sons,
àdhuc unes fórmules rítmiques vives i lleugeres que, evidentment,
són impròpies per a rebre damunt seu paraules de caràcter greu, paraules que en la pròpia recitació parlada exigeixen una entonació
reposada, o adolorida, o tranquila, o contemplativa. En aquest cas,
no cal que de la Unia melòdica es modifiqui res, ço que caldrà modificar serà la velocitat de la successió, la qual si corresponia a un 200
metronòmic s'adaptarà a un 80 o a menys si convé (1).
Una volta adaptada la velocitat de
sigui la lletra que se li hagi sobreposat,
diametralment oposats, car sota aquest
ens descobreix una expressió concreta.
Qui és capaç de dir-nos, sense que
què expressa, per exemple, la Sonata
Heethoven?

la successió melòdica, segons
pot expressar-nos sentiments
aspecte, la idea musical no
hi hagi dubte de cap mena,
número 2, per a piano, de

Cal que ens desprenguem de l'equívoc expressivista, car en tot
el que fa referència a la música religiosa no ens ha d'ajudar, ni
cosa que s'hi assembli, a l'esclariment de la qüestió en nosaltres suscitada, o sigui la de saber quines han d'ésser les qualitats característiques que ha d'oferir-nos una música per tal que sigui digna de
l'Església.
Es clar que una crítica exigentíssima de la tesi expressivista no
ens podria donar, per ella sola, una posició segura; els resultats serien
purament negatius; en destruir els seus fonaments, en posar en evidència els punts flacs, cal que hi hagi una sub^itució mitjançant
l'adopció d'altres valors més convincents, més concretes i més concordants amb la realitat del fet musical; car, si no ho fèiem així, correríem el risc de trobar-nos empresonats dintre d'un cercle viciós; sortiríem de l'expressivisme i hauiíem d'anar a raure a la teoria formalista tota crua i encarcarada de Hanslick, aquella teoria que no sap
veure en la trajectòria musical altra cosa que un «arabesc sonor».

(1) En altre lloc ta p a r U m n d< U Importància que U I Index m e t r o n ò m i c retpecle a la succeslò
del» sona per tal de compendre qu< t% el 'lirisme»
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Per això, abans de pretendre deduir cap orientació ni formular
cap postulat fonamentant-nos únicament en l'aspecte negaitiu de la
teoria expressivista, creiem que serà molt més eficaç considerar la
corba musical despullada de tot text i de tota idea d'expressió apriorística; anar a cercar el contingut formal, alliberar-lo de tot element
adventici i innecessari.
Una volta descobert l'equívoc i la feblesa de l'expressivisme, no
ens és possible de parlar d'«expressi6» musical, si abans no sabem
quin és el contingut formal de la idea musical, entesa en sa judta
accepció i en sa pura expressió, d'on es deriven dues qüestions importantíssimes: 1.° Valoració de la idea musical; 2.a Direcció que
pren aquesta idea en la ment del compositor.
Una volta conegudes aquestes dues qüestions gairebé prèvies,
aleshores podrem intentar arribar a conclusions lògiques imposades
per la força de la raó i, a la vegada, ens serà possible de conèixer
les qualitats i les valors efectives que ens representen diversos gèneres de música, pert al com és, creiem, l'única manera d'arribar a
concretar quin contigut i quina mena d'expressió han de caracteritzar aquell gènere musical que amb propietat i sense desdir dels nostres dies pugui denominar-se religiós.
Si a Déu plau, ho farem objecte d'altres articles.

JOSEP BARBERX

L A RELIGIOSITAT FILOSÒFICA DE VICO
( E n el segon centenari de l a S C I E N Z A

NUOVA)

E

SBRINAR si el Vico pertany verament a la història del pensament catòlic no està pas mancat de pregon interès, especialment
després dels recerfts estudis, des de la negació genèrica del Bovio a
la interpretació idealista i naturalista del Croce. Crec que pot ésser,
de part nostra, un contribut no menyspreable de glorificació i homenatge en ei segon centenari de la Scienza Nnova, que s'escau
ara mostrar com havia estat i cregut ésser en vida catòlic irreprensible aquell alumne dels jesuïtes, educat en una piadosa família, devot i consítant en les pràctiques religioses, el qual, segons
havia prescrit, dorm el son de la mort en l'església de Sant Felip,
d'aquesta ciutat, prop de l'altar eucarístic freqüentat en vida, on
altre temps aletejaren lluminosos fantasmes sobre el" front del
deprecant agenollat, més que sobre el del 'Poeta en l'església
de Polenta. Ningú, comprès el mateix Croce, no deixa de
reconèixer-ho. Les proves acuden evidents i innombrables. E l
filòsof napolità declara per damunt de tot i daleja que resplend's la seva fe viscuda i observada: mateix quan celebrava la vida, que quan suportava heroicament la desventura, o quan
pensava líricament en el trànsit suprem, el Déu dels seus pares li
era sempre present, invocat sempre.
L a seva sinceritat subjectiva i la unitat de la seva consciència
és, doncs, ben certa. Jo diria encara, a propòsit de la fonamental
inspiració de la seva obra, que així com campeja arreu d'ella l'equivalència entre veritat i certesa, així també el seu final coronament és
l'equivalència entre ciència i pietat. Es ben cert que la intenció apologètica encoratjà la seva fatiga i sostingué la seva ànima. I així com
Colomb havia naveçrat en cerca de continents desconeguts per tal
d'eixamplar el domini de la cristianitat, també el nostre Vico s'aviava envers l'exploració, no ja en l'ordre visible i espacial, sinó a re-
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trocés del temps dins el món de la primitivitat, per tal de descobrir
les petjades de Déu en la història.
Corresponen els llibres de Vico al designi originari d'una filosofia
i d'una ciència, per més que italiana i nova, verament catòlica?
Inequívocs són els propòsits i des afirmacions, àdhuc a través de
lluites i amargueses ben seves. Els seus opuscles i discursos acadèmics, fins la seva poesia, confirmen la tradicional i intacta fe ritualística, glatit seu quotidià, quan no preocupació tassiana.
Ell declarà que la tolerància religiosa era «l'última decadència de
les nacions», considerà la Reforma un «simptoma de decrepitud europea», ometé de fer esment de Grozio per heretge, refusà tota promiscuïtat amb doctes protestants que haurien pogut ajudar-lo, dedicà desinteressadament els Principi di Scienza Nuova al Cardenal Corsini, com també la segona edició d'aquesta obra al mateix Corsini esdevingut Papa Clement XII. No es limita a lloar l'admirable harmonia i sublimitat dels dogmes, ans proclama la necessitat d'ésser cristiana per a tota doctrina que vulgui ésser estable i concordant. L a
seva autobiografia, plena de sentiment catòlic (catolicisme de cor i
d'altura mental, i no fe de carboner, defineix el Croce), es cïou amb
una exhortació piadosa.
E l seu llibre metafísic «De antiquissima italorum sapientia» troba concordes quasi tots els crítics, catòlics i acatòlics, entre aquests
últims el Labanca, en el reconeixement de la seva línia cristiana integral.
E l respecte del Vico pel sentit comú, que desemboca en la tradició, té una inspiració religiosa, d'on ve que, departint-se de Descartes, a la filosofia del dubte del qual (no menys que al sensualisme de
Gassendi i al sensime de Locke) atribueix la disgregació universal,
pren de l'escolàetica idees i doctrines sobre el temps i l'espai, el pecat original el mal, la creació, la matèria, l'ànima, etc.

« * *
L a interpretació anticatòlica del Vico s'inicià ben prompte: ultra
la Scienza Nuova, en l'obra De umversi mm... i en la De constantía
iurisprudentis, es feren notar gèrmens irreligiosos. I els crítics catòlics, des de Romano a Rogadei, des de Lami a Colangelo, des de Duni
a Finetti. foren, com reconeix ara tothom, els primers que escrutaren i esguardaren a fons el pensament del nostre autor. Però mentre en el segle XVIII els doctes catòlics es pronunciaren en gran
nombre contra ell com a emfàtic somniador o com a innovador incaut (certament, la seva obra fou una revolució), o com a totalment

432

LA PARAULA CRISTIANA

impiadós i heretge, i la major part dels arreligiosos restaven estranys a la gran disputa, avui, per contra, és d'aquests darrers que
ve l'alenada polèmica, mentre que els intèrprets de la creència, des
de Werner a Farges, des de Conti a Fornari, des de Capecelatro a
Aeri, des de IPrisco a Cenni, des de Del Gaizo a Lanna, tots sense excepció han cregut haver de reivindicar, com ja havien fet Rosmini i
Gioberti. la catolicitat filosòfica del pensador napolità.
No gens menys, en aquests últims cinquanta anys, un xic tumultuosos i afectats als desbordaments i a les novetats, quasi tots els
caps d'escola han cercat de tirar un xic d'aigua viquiana al seu molí, sense excloure els mateixos positivistes. Però particularment els
hegelians, en la ciutat i sovint en la mateixa Universitat de Vico, des
de Spaventa a Fiorentino, des de De Santis a Croce, no solament atribuïren al filòsof de la ciència nova un dualisme i una insuperable i
perplexa incoherència, sinó que afirmaren que les seves ales havien
estat afeixugades per la mortífera rigor dogmàtica, tot emmenantla cap a l'òrbita de foc de la introspecció i a la filosofia idealista
de la dinovena centúria.
Començant per Sant Agustí, mal «hipotecat» per Luter, per Galileu i fins per Rosmini, nombre de fisonomies i d'esperits ancestrals
han estat desfigurats religiosament amb visions anacròniques i processos de subjectivació dels crítics. Tdt sistema pot suscitar en la
seva riquesa original infinites visions, encara que no siguin en ell
presuposades ni contingudes en potència, com l'Aspasia leopardiana.
I no és ver que en el camp de l'Església han ressonat llargues dis
cussions—recordi's l'escotisme—per la primacia dins l'escola?
Es permès àdhuc de foraviar-se de la línia tradicional del magisteri patrístico-escolàstic, sense esdevenir, per això, anticatòlic. Així
tenim grans creients, i àdhuc sants, inclinats i completament adherits a un corrent platònico-cristià, els quals no han incorregut en
cap censura eclesiàstica i són mirats amb deferent simpatia fins com
a mestres ortodoxos del pensament. El Vico essent un creador afuat,
emmenat tot ell per la fuga de la treballosa exposició i la meravella
explorativa, no totes les zones del seu pensament resulten igualment
clares: l'obscuritat, no volguda, però conforme al temperament del
escriptor, la manca de nexes, la insuficient elaboració dels detalls,
causa principal d'haver estat tant de temps gairebé sepultat el seu
tresor, fa ara i tot difícil la integral interpretació del major filòsof
italià de l'Edat Moderna. Però. és ben cert que en ell «el catòlic és
presoner del filòsof, el pessimista cristià gravita sobre el dialèctic de
la immanència» i que *la providència viquiana es redueix a la racionalitat i objectivitat de la història»?
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Amb Macchiavelli i amb Guicciardini, la Providència havia estat
exihada del teatre de la història i de l'explicació dels fets humans. Ella
torna a comparèixer, després d'una llarga absència, amb el Vico.
Anticartesià en un ambient de cartesians, antisubjectiu, antiescèptic, el Vico parteix de les madures experiències cristianes i pot
esguardar el temps i l'espai amb ullada objectiva: l'escolàstica distant i decadent després d'una crisi de tres segles, afermats l'experimentalisme i eli naturalisme de Galileo a Bacon, en ple desenvolupament la filosofia anticatòlica francesa i alemanya. Ell tendí, com potser no cap altre, a una palingènesi humana des del cementiri de la
història, traçant línies i emblemes per al temple viu de l'Esperit.
Filòsof dels instints i de les passions, tot senyal, tot fragment, tota
veu, s'anima per ell amb tot el sentit recòndit, emergeix en la revelació d'una preexistent idea legislada. Des del mite a la sèrie de pantomimes de l'antiga jurisprudència romana, ell reconstrueix tot un
món de voluntalts transcendents, de les quals és instrument inconscient, i per això mateix preordinat per una saviesa invisible,
el món dels instints i de les passions que hom diria un obscur geni
col.lectiu, en el qual res no es perd ni es desvalora.
La història es torna, així, una contínua teofania. L a gnoseologia
viquiana és també eminentment religiosa. Sols Déu que ha creat les
coses és capaç de conèixer-les. Déu és principi fecundíssim metafísic,
lògic, ètic, social: posada la temor de Déu, heus ací aparèixer el pudor, l'escondiment, heus ací l'altar nupcial, ele tribunals, les sepultures. També les lleis i les repúbliques són filles d'aquesta Idea, ombra
projectada sobre el món. L a tradició, cim de piràmide del sentit comú, oracle de la natura, és la millor prova de l'existència de Déu.
Però la limitació de l'home no produeix agnosticisme si bé li fa acotar el front. Déu coneix i engendra fora de temps. Heus aquí la Veritat increada. E l conèixer, per a l'home, és un fer, o millor un refer
(heus acú la veritat creada, el fet, el món de l'esperit, la història)
segons els elements de veritat continguts dintre nosaltres, però distints, creats en nosaltres per Déu. E l conèixer postula, doncs, la
creació i Déu. L a veritat increada és Déu-Verb. Religió i filosofia es
compenetren. Ni l'idealisme ni l'apriorisme no forneixen aquesta
concepció, o si es vol, ella és un idealisme que jo anomenaria ontològic i un apriorisme mínim no creador de categories, sinó escala de
relacions.
El món de l'esperit i el món de la natura es postulen mutualment
integrant-se. i la unitat del rea! és aconseguida en la síntesi creació?nista, sense la divinització de l'home celebrada per la nova filosofia.
Per què la transcendència que hom atribueix i desatribueix al Vico
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li havia de resultar una atmosfera irrespirable? No és compatible
amb el dogma catòlic la concepció de la història, si aquesta no és un
resignat recórrer una i altra vegada el solc obert per Déu sota l'ull de
Déu, sinó un drama que té en si mateix la seva raó d'ésser? Ara bé,
quina valor té la presència i persistència de la idea divina en el món,
el moviment que afadiga les coses en una contínua ànsia d'esdevenir
i esperona i enfebra ek esperits envers ascensions lluminoses? L a
saviesa de Déu que els doctes admiren i veneren, revelada primerament a nosaltres pels hebreus (el Vico fou un gran utilitzador de la
història sagrada constantment diferenciada de la profana, si bé no
sempre correctament interpretada en els detalls, per manca de cultura bíblica), i més tard pel Cristianisme, sols integral en el Catolicisme, aconsegueix que les accions individualss i col·lectives dels homes, avalorades per la gràcia, serveixin per a fins universals i designis de grandesa provident. la reconstrucció de la història ideal eterna és l'objecte de la indagació de l'activitat humana. Segons el Vico,
Déu és el governador dei món de les nacions. Però—i en això s'allunya dele teòlegs de l'Edat Mitja—Déu clares vegades intervé en la
història de manera directa. L'home, en el cor del qual és plantat el
sentiment de la justícia, és el ministre i el motor de la història; però
la llei de l'home és la mateixa llei del seu Faedor. L'home no és instrument passiu, sinó colJaborador lliure, per tal com és causa segona. Déu ha insuflat en l'home, individual i col.lectiu, el glatit faustià
de l'acció, i dels intermitents moviments humans treu—estupend
epíleg—les mudances històriques. E l diví i l'humà es concilien, doncs,
en la història, obra certament de l'home, però responent a una general teleologia divina que sols l'autor de l'home podia preordinar.
Aquesta espècie de naturahsme rehgiós implica imprescindiblement
la idea dialèctica d'una Providència-Ment, en la quali tant i tan polèmicament insisteix el Vico. I la idea altament idolatrada, pern de
tot el seu sistema, de Déu provident i operant, suprema transcendència i eficiència, és palesada en les imatges dibuixades i de tots conegudes que ell posa al davant de la Scienza Nuova.

Com nasqué la religió, segons el Vico? De feblesa i incultura? De
curiositat de comprensió i necessitat de pau? De terror centrífuga
pel cel tronant. Un origen, doncs, humà i grosser, confós amb el mite i deseixint-se com a resultant de forces naturals? Tot això i encara més fou atribuït al nostre autor, cregut així reu d'impietat i pare i cap d'escola dels tardans teoritzadors del mitisme religiós a la
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manera de Strauss, e!e quals li haurien manllevat i desenvolupat el
secret de les explicacions míiüques fent un pas o varis passos de la
història profana i religiosa natural a la història bíblica i al Cristianisme,
Però el Vico, al costat d'una teologia rústica i natural i civil, no
exclou una teologia dogmàtica i sobrenatural i revelada, la doctrina
del pecat original, la caiguda de l'home. L a raó i la tradició concorden en el camp de la metafiísica testamentària. L a revelació pr imitiva, dipositada en el poble hebreu, en els altres pobles es corrompé,
s'esmicolà i s'adulterà en fàbules i llegendes monstruoses. L'home, no
essent ja religiós per tradició i obsequi raonable, fou desvetllat i estimulat per l'esgarrifança del desconegut i per l'instint de sobreviure. D'aquí nasqué el mitisme i l'antropomorfisme pagà. L a degeneració humana, la irreligió gairebé universal, fou pèssima: d'aquí provingué l'estat ferotge, l'home bestiejat, mut, sense llei, desconeixent
de Déu. Cert que aquesta doctrina de l'enferotgiment humà és contrària a l'ensenyament de l'Església i dels 'Pares, des de Pau a Lactanci.
Ja el Pentateuc havia declarat que l'home, per tant que fos degradat, no havia perdut mai l'ús de la paraula. E l massa dilatat període fins postdiluvià, descrit pel nostre autor, d'animalitat triomfant i d'extinció de tota llum humana no és compatible amb el concepte d'una Providència vigilant «ordenadora de les famílies, de les
repúbliques, dels drets naturals de les nacions». E l ferotgisme viquià,
rebutjat per tota tradició catòlica, per més que Duni en la Risposta
opologetica (1766) n'intenti una defensa, obriria la porta al naturealisme de Rousseau, de Darwin. Cal, però, observar que el Vico volia parlar, no de la humanitat verament primitiva eixida de les mans
del Creador, sinó de la humanitat reculada i decaiguda, enfonsada
en l'isolament, castigada d'haver-se girat d'esquena a Déu i sollat en
el fang, i que es referí als gegants de qui parla la història sagrada i
als bàrbars de qui parla la història profana, exagerant i acolorint els
efectes de l'apostasia i de l'error dels Gentils, que alguns escriptors
eclesiàstics colpiren amb altroces invectives, presentant-los com a
aliats de l'obra demoníaca esclaus de l'instint de ferocitat i de luxúria. Altrament, no mancaven en els antics filòsofs confoses intuïcions d'aquest gradualisme que el Vico il·lustra tan acomplidament i
del qual treu tanta riquesa d'elements construdtius.

Estem en plena fervor de represa d'estudis viquians i jo crec que,
tal com en el seu temps els crítics catòlics dels segle XVIII reclama-

436

LA PARAULA CRISTIANA

ren la més ampla atenció sobre el gran i mal conegut pensador solitari de Nàpols, més adolorit i més exiliat que Dant, així també avui
l'autor de la Scienza Ntiova, instaurador d'una filosofia cristianament
itàiica pot trobar ample ressò enl es escoles catòliques.
Ell representa verament el més insigne ornament d'aquest Mezzogiorno, tan pobre d'esdeveniments polítics i de recursos mercantils,
però creat per a l'especulació, el qual, des dels pitagòrics a Ciceró, des
de Tomàs d'Aquino a Giambattista Vico, ha tingut encesa a la vista
de tot el món l'antorxa del pensament filosòfic...
I meridionals i napolitans en gran majoria han estat els que més
han contribuït a la difusió del seu coneixement i a la glorificació seva.
I jo, conciutadà del Vico, que he estat professor en el reial Liceu
que porta el seu nom i el darrer entre els ensenyants de la Universitat viquiana, formulo prop de la seva tomba el vot i l'auguri que els
joves coratjosos honorin la seva memòria estudiant-ne les obres amb
el culte desinteressat de la veritat, amb l'amorós glatit de la filosofia
que és, com ell digué, desplegament de la dignitat humana.
GUGLIELMO DELLÀ ROCCA
de la R. Universitat de Nàpols

UNA VIDA DE SAVI MALMESA (»)

F R A N C I S C O JOSÉ D E C A L D A S
E L PERÍODE M I L I T A R
CALDAS NO NASQUÉ P E R SOLDAT
Caldas, forçant la seva voluntat, hagué d'intervenir com enginyer militar en les operacions guerreres de la nova República; de
primer antuvi i amb repugnància, en la lluita civil entre centralistes
i federalistes, i després, i amb decisió, en la defensa contra la reconquesta empresa per la Metròpoli,
Caldas era tot el contrari d'un temperament militar; tota la seva vida n'és prova: és un home Ijímid que solfe es sent bé en el
treball silenciós i reposat, que no té dots de coanandament ni li plau
de confondre's amb les masses. Demés, home profundament cristià, més
aviat, per dir-ho en una terminologia d'ara, és pacifista.
Extrèiem d'una de les seves lletres de quan anava en l'expedició del govern centralista de Santafè, cap al Nord. aquesta escena
que conta amb una compenetració absoluta:
«En una de mis posadas di con un orejón de mucüa chaveta. y me hizo
reflexiones que tal vez no han venido a la cabeza de nuestros acakuados
estadistas.
—tA dónde va su merced?—me dijo.
—Yo voy a la expedición a donde va líaraya; soy ingeniero y sigo esa
tropa que pasó ha tres dlas.
—Dicen que van a conquistar a Tunja, Pamplona, los Llanos, así como
el amo Rlcaurte ha conquistado al Socorro.
—Asl dicen malas lenguas.
—Asl dicen todos los que saben.
—Yo no sé.
(1) Terç i darrer. Vegeu els dos articles precedents als nümeios IX i X
de LA PARAULA CPJSTIANA.
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Pues yo sí sé que desde que nos engafiaron con la libertad que crelamos que íbamos a ser bienaventurados derribando al amo Virrey y a los
sefiores Oidores, no somos sino desgraciades. Setenta afios tengo, y mis làgrimas no se habïan derramado hasta ahora. Tengo un lüjo, el único consuelo de mi vejez, el que cuida mis cuatro vaquitas, mis ovejas, el que me
haoía el mercado en Zipaquirà, el que ponia en orden todo mi pobre ranclio, el que me calentaba los piés por la noche, y a éste me lo arrancaron
para soldado.
Al buen viejo se le anudó la garganta, no pudo hablarme sino con sollozos y con làgrimas. Mi corazón partido, desgarrado de dolor, no pudo contenerse y Uoró con el vlejo. Mis làgrimas consolaron mas que rais razoncs
a este anciano desgraciado.
—iSu merced tiene Mjos?
—Sí, tengo uno en la cuna.
—Dios se lo guarde no para que lo vea i r a la guerra de cristianos
contra cristianos. (1)

De la seva correspondència durant aquella expedició es conserven tres lletres curioses pel seu to humorístic i familiar, úniques en
aquest gènere dins tot el seu epistolari. I, precisament, corresponen a aquest període en el qual s'inicià la guerra civil i ell n'era
actor.
Van adreçades al seu consoci En Benedicto Domínguez en l'empresa de posar una impremta, í a un altre amic, als quals anomena «lacedemonios». Responen, probablement, a una expansió del seu
ànim violentat per la missió desagradable del seu càrrec. Ho fa creure aquest consell que en la darrera els dóna:
«Vivan ustedos quietos, no tomen partido, y ruede la bola hasta que la
causa de la libertad pida muchos socorres. No expongamos nuestro reposo
por facciosos, y estudiemas para servir a esta pàtria querida, (2)

Però ell no ho féu pas així; portat per les circumstàncies, i potser mogut hàbilment pel general Baraya. que manava les forces, i
davant de la inconformitat de la major part del país amb el govern centralista de Santafè, coadjuvà eficaçment a què la seva expedició es posés al costat de la majoria federalista.
Aquesta col·laboració seva desencadenà les represàlies del govern
de Santafè contra els seus béns i la seva dona. Aquells li foren embargats i la muller guardada en ostatge. Amb tal motiu, passà un
seguit d'adversitats que culminaren en la seva fugida a Cartago,
després de la derrota de les tropes federalistes, en l'atac innecessari
de Santafè; innecessari perquè la ciutat es donava mitjansant una
honresa capitulació. Caldas fou dels qui s'oposaven a l'atac.

(1) C. de C. pàgs. 286 i 287.—(2)

C. de C. pàg. 289,
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«Después que Baraya tuvo el arrojo de atacar teinerariamente a San.
tafé, contra mi voto expreso y contra el de los raejores oficiales de la
Unión, yo no puedo vivir en ese suelo querido, però manchado oon la sangre
inocente do tantas víctimas sacrificadas a la obstinacifin y a la ignorància.
iBendito sea Dios! Mis votus fueron pacíflcos; no debo ninguna muerte de
las ejecutadas ei dia 9 en Santafé.» (1)

Li repugnava aquesta lluita i temia que en ella s'enterrés la
llibertat de la pàtria. 'Per això. desil·lusionat, escrivia a la seva esposa el 4 de febrer de 1813:
«Es uecesario, hija mía, abandonar esta pàtria que no puede ser libre
e ir a buscar lejos de aquí un asilo en que no vea corona, ni oiga el nombre de reyes. Yo me hallo en Cartago esperando la èontestación de Nacha, y
buscando algún fondo para trasladarte a Cartagena, en donde nos daremos
a la vela para olvidar este suelo que nos vió nacer y que no podemos ver
libre.» (2)

CALDAS, ENGINYER MILITAR D E L A INDEPENDÈNCIA
AqueSt projecte d'emigració no es realitzà. L'Estat d'Antioquia
el cridà per dirigir les obres de defensa contra la invasió reconquistadora que avançava pel sud. Nomenat coronel d'enginyers, els fortificà el passos del riu Cauca, aixecà la carta militar de la frontera
meridional i muntà improvisadament, amb el seu enginy i clar talent, un moií de pólvora, una fàbrica de canons i fusells i una fàbrica de moneda.
La part científica d'aquestes ocupacions, tot i que aquestes ocupacions són estranyes als seus gustos i al seu temperament, i el caràcter experimental i d'invenció d'una part dels seus treballs li fan
trobar gust i posar entusiasme en els nous quefers. Demés, la neixent llibertat de la pàtria està en perill i cal que cada u la defensi
amb el seu valer o amb les seves forces. Aquests mateixos conceptes
els exposava ell al seu amic Arroyo dos anys enrera.
E l president d'Antioquia. Juan del Corral, vertader home de govern, en un missatge oficial donani compte de l'èxit de les empreses del Caldas, el qualifica de «cèlebre», «llustre» i «hombre singular». Ja encaminat pels esdeveniments i pels seus èxits, ha d'ésser
fundador i director d'una Escola d'Enginyers Militars que inaugura
el mes d'octubre de 1814 amb un extens discurs en el qual assenyala als joves cadets les qualitats d'un soldat de la Repúbica.
Es una oració eloqüent, d'un fons cristià, sembrat de cites i
exemples clàssics, més moral que militar, més literària que tècnica.
(1)

C. de C. pàg. 419.—(2)

C. de C. pàg. 301.
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Ell, que, segons conía Lino de Pombo, inaugurà uns anys enrera la
seva càtedra de Matemàtiques, en el «Colegio del Rosario», després
d'un catedràtic nou que havia fet un discurset, amb aquestes senzilles paraules: «Senores: E l àngulo al centro es duplo al àngulo a la
perifèria» (1), davant dels futurs oficials parlà ben bé una hora
però... com a moralista (2).
Mai com ara s'hauria manifestat com a militar, si n'hagués tingut temperament. L'avenç de la reconquesta apaivagà les lluites intestines, i l'amor a la pàtria i a la llibertat féu generalitzar i coordinar els mitjans de defensa. Aleshores, Caldas fou cridat a Santafè
pel Govern general perquè organitzés una nova escola militar. Era
temps de guerra i hom no podia fer més que guerrejar.
Ensems, se li encarrega la continuació dels seus treballs de la
carta de la Nueva Granada, interrompiíts i abandonats feia cinc
anys. Luís de Pombo transcriu una invitació oficial, publicada en el
«Argos de la Nueva Granada», del 3 de desembre de 1815, demanant que els ciutadans que tinguin cartes i notícies geogràfiques les
comuniquin a Caldas (al qual quaüfica de «benemérito» pel «precioso fruto de sus trabajos geogràficos»), ja que el govern, persuadit
«de la importància del mérito de la obra, tuvo a bien disponer su
continuación, a que desde luego se prestaron gustosos el Coronel de
Ingenieros Caldas y el ciudadano Sinforoso Mutis, bajo cuya inspección han de trabajar los artistas de la Expedición Botànica». (3).
L A DESFETA
Aquesta disposició oficial devia fer que Caldas es sentís esperançat de reprendre els seus estudis i treballs predilectes, deixats
de banda per servir a la seva pàtria. Però aquesta esperança li havia de servir poc. Les tropes reconquistadores avençaven pel Nord,
pel Sud i per les Costes del Pacífic. Solament la immensa extensió
despoblada dels llanos s'alliberava del seu domini; i d'allí havia de
venir la reacció colombiana.
El «pacificador» Morillo marxava victoriós sobre Santafè, dient
als pobles, en una proclama del començament de 1816: «yo perdonaré al que se acoja a la clemència de Su Majestad, vuestras vidas y
^ienes seran protegidos, dirigíos a mi como hermanos; todo lo pasalo se olvida...»; però el seu pas era assenyalat tràgicament per
l'afusellament dels qui havien confiat en aitals promeses (4). Per
(1) C. de C. pàg. 407.—(2) O. de C. pàgs. 555-584.—(3)
422 i 423.—(4) H . de C. pàgs. 336 i següents.

C. de C. pàgs.

Segell del «GUmnasio Moderno» de Bogotà

Per honorar la memòria de Caldas inspiràrem Vadopció d'aquest segell, fa uns quants anys
(1916), quan dirigíem aquella escola. E l dibuix és de l'artista colombià Coriolano Leudo
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úxò el Govern republicà amb les escasses tropes que li restaven i
els patriotes significats de la capital, davant de la impossibilitat de
resistir, car l'ànim del poble era deprimit pels adversos esdeveniments, cercaren en la fugida la salvació: primer la de l'organisme
governatiu, després la de les seves persones.
Caldas j a va sortir de Santafè a últims de març amb el propòsit
d'abandonar el país, com es desprèn d'aquella darrera lletra adreçada a la seva esposa. L'esperança que junt amb altres patriotes tenia d'embarcar a Buenaventura. a bord d'un corsari anglès, es frustrà i foren fets presoners i emmenats a Santafè per ésser jutjats;
que ja volia dir que serien executats: car els Consells de Guerra,
amb apariència de sentenciar, no feien més que complir les ordres
superiors que tenien de Morillo, o d'Enrile, el seu lloctinent, cap de
la marina expedicionària. Aquells presos sabien, doncs, que anaven
camí de la mort.
CALDAS PRESSENT, HORRORITZAT, QUE VA A L SUPLICI
LA SEVA LLETRA DEMANANT CLEMÈNCIA
Amb quin estat d'esperit seguiria Caldas aquell camí que havia fet vàries vegades, sempre amb el cor content i el cap despert
davant de les belleses naturals que li oferien riqueses inexhauribles
per a l'estudi! Tant bé de Déu, malgrat de les negrors de la repressió, l'havia de decantar a creure encara en la bondat del cor
dels homes, i, com el nàufrag hauria esperances de salvació.
Però a mesura que s'acostava a Santafè, les referències, les veus
que arribaven als presoners, els feren perdre tota esperança de salvar la vida. Dominava un règim de terror. Solament a la capital
els «pacificadors» havien fet afusellar dotze dels prohoms, entre
ells els íntims amics de Caldas, Miquel de Pombo, Jorge Tadeo Lozano i Camilo Torres. E l cadàver d'aquest, amb la cara trossejada
per les bales, fou penjat a la forca i després li tallaren el cap i l'exposaren dins d'una gàbia.
«Para que el terror fuera mayor se dispuso la remisión de muchos condenadoe arauertea (Üferentes poblaciones, a fln de que allí se les ejecutase. Se enviaron de Santa Fe varios sentenciades que murieron en los patlbulos levantados en Tunja, Socorro, Mariqiíita, Neiva y otras partes. A las
viudas, huérfanas o hermanaa de los míírtires, sumidas en la misèria, se
les confinfi fuera de la capital, haciéndolas salir, hasta a pie, en el término
de horas. Se ultra.jaron todos los sentimientos.» (1)
(1)

Historia dc Colòmbia, pàg. 350.
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La capital irradiava, doncs, un ambient despietat. Caldas va
veure que la seva vida s'acabava, i que encara no havia donat els
fruits que ell se sentia a dins; que els anys passats en la lenta formació i en l'arreplega dels materials nombrosos, que totes les seves esperances, que tots els seus projectes científics, anaven a ésser
perduts.
Aleshores volgué salvar la seva vida per salvar la seva obra, i
la seva passió per la Ciència li desdoblà de nou el seu caràcter i
aparegué aquella debilitat que el feia contradir-se i rectificar-se en
ares dels seus nobles propòsits.
Dues jornades abans d'arribar en conducció a Santafè, en el poble de L a Mesa, adreçà una lletra a Enrile, el qual, per ésser un
home de preparació acadèmica i que "se jactava de entendido en las
ciencias matemàticas» (1), cregué el presoner que podria entendre
millor el seu plany. Aquesía lletra comença així:
«Un astrfinomo desgraciado se dirige directamente a Vuestra Excelencia sin otro mérito que el saber que Vuestra Excelencia profesa las ciencias
exactas y que conoce su importància y su mérito. Esta es una ventaja para
ml, y crinfiado en ella, ruego a Vuestra Excelencia pres te por un momento
su atencidn a un proíesor desgraciado y afligido.
Es verdad, sefior, que me dejé arrebatar del torrente contagioso de esta
desastrosa revolución, y que he cometido en ella algunos errores; però tatnbién es verdad que mi conducta ha sido la mas moderada; que no he perseguido a ningün espafiol; que no les he ocasionado ningfin perjuicio; que
no he sido funcionario, ni en el Gobierno General, ai en ninguna provincià;
que no he tornado las arni as ni salido a campafia contra las tropas del rey;
que no he asesinado, incendiado, robado, ni cometido ninguno de esos delitós
que llaman la venganza pública. Siempre pacifico, amigo de las ciencias y
ardiente cultivador, he amado el trabajo y el retiro, y he puesto los fun.
daraentoe a muchas obras originales que habrían hecho honor a la Expedición Botànica de quien dependía, y si mi amor propio no me engafia, creo
que habrlan llamado la atención de la Europa, si las turbaciones poíltlcas
no hubieran venido a turbar ml reposo.> (2)

Segueix una relació suscinta dels seus treballs i dels seus projectes, s'excusa en la impossibilitat que té de donar-ne una idea cabal—«infeliz presó, en caimino y sdn comodidad alguna»— i «cuyos
pormenores y planes van a pe recer con su autor si Vuestra Excelencia no lo socorre».
Tai com el nàufrag sobre la mar irada, s'aferra a tots els estrès que troba. Caldas enumera tots aquells treballs per veure si
la possibilitat de llur execució pot ablanir el cor del dèspota. Ara
li parla de tot el tresor reclòs en la casa de r«Expedición Botànica»:

(1)

H . de C. pàg. 322.—(2)

C. de C. pàg. 309.
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«El senor Mutis fué un sabio que mas moditaba que escribía, y es un
dolor ver tantas làminas precioeas .sin los escritos que las corresponden.
Este botanico conocifi bien oste vacío y i-esolvió Uenailo de esta manera.
En 1805, me llama con rapidez de Quito, cn donde me ocupaba en herborizar, medir y observar, y en la primera conferencia me explica sus miras y eran el de ocuparse seriamente en trasladar a mi espíritu todos sus
deacubrimientos y todas sus ideas. Tres anos y medio gastó este sabio en
imponerme de su Flora y en comunicarme su ciència botànica. Sus grandes
ideas sobre la reforma del sistema, sobre sus apotelogaraas, sobre las quinas, etc, solo estan depositadas en mi corazón.> (1)
Hi ha una contradicció evident entre això que diu ara Caldas,
de la participació que li donà Mutis en els seus reconeixements i
projectes i allò que, planyent-se del contrari, va escriure al Virrei
Amar. Però, sigui com vulgui. Caldas deia la veritat en afirmar
que era l'home que podia interpretar, ordenar i completar els materials aplegats durant més de quaranta anys per Mutis i els seus
col·laboradors.
Caldas encomia els seus treballs i els seus projectes, pensant
sens dubte que, tot avalorant el que ha fet i el que pot fer encara,
salvarà la seva vida.
«...perdone Vuestra Excelencia que tomo este estito clogiador de rais
ecsas, no es la vanidad el que me lo inspira, es; cl deseo de que Vuestra
Excelencia conozca k) que tiene encerrado mi corazón...»
«Sefior, Jefe ilustrado y sabio de un ejército victorioso, sefior, salve,
Vuestra Excelencia, en este desgraciado un cúraulo numeroso de descubriinientos de ideas feliws, y las se mill as de tantas obras importantes que
harlan honor al nombre espafiol, y raàs a Vuestra Excelencia que habla
sido su salvador. Arrànquerae Vuestra Excelencia con su autoridad del
seno de esta borrasca formidable. Yo serviré a Vuestra Excelencia, yo seguiré a Vueatra Excelencia a todos los puntos de la tierra a donde lo
lleve su glòria y su deber, yo consagraré todas rais fuerzas y todo rai genio en contribuir a la glòria de un Jefe tan ilustrado. Sefior, socorra Vuestra Excelencia a un desgraciado que està penetrado del màs vivo arrepentimiento de haber toraado una parte en esta abominable revolución; seflor.
yo conozco la parte raàs sublime del pibta.ie, y en el primer viaje habrà
formado Vuestra Excelencia un piloto que puoda servir a Su Majestad con
utilidad; tenga Vuestra Excelencia piedad de raí, téngala de mi desgraciada familia, y sàlveme por el Rey y por su honor.» (2)
L'HOME I E L SAVI I L A SEVA RETRACTACIÓ
Realment, aquesta lletra no és pas una lletra viril. No ho és,
ni ho podia ésser. Cal que analitzem la justa valor d'aquest acte de
Caldas. E n ésser coneguda la lletra per alguns historiadors colombians, ara fa quinze anys, no s'atreviren a publicar-la sencera, per
por que fos blasmada la memòria del pròcer i del savi.

(1) C. de C. pàg. 311.—C. de C. pàg. 312.
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Situem-nos, de primer antuvi, en aquell ambient històric, que
algú ha anomenat «el ano terrible de los patriotas colombianos».
Era un període de depressió patriòtica. Tot l'aparell de la força
planava sobre els ànims. Realitzada la reconquesta, la independència de la Nueva Granada, aparentment, era una cosa a no pensar.
Pels qui sentien profundament la idea de llibertat, perduda
tota esperança, la mort era un alleugerament, una alliberació. Per
això, aquells herois, com tots els qui s'han sacrificat amb convenciment per una causa noble, anaren al suplici amb dignitat
Però en Caldas la independència de la seva pàtria no constituïa
ni una idea essencial ni un sentiment fonamental, com ho eren, en
canvi, per tants d'altres patriotes. E l seu cervell i el seu cor eren
ocupats per la Ciència. A nosaltres, sempre, les manifestacions patriòtiques que coneixem de Caldas ens han semblat peL seu to, poc
sentides, externes.
Ja ho hem dit: era L'estudi, eren les ciències, era l'observació
de la Naturalesa que emplenaven el seu pensament i el seu sentir.
Per molt temps, cap altre concepte ni cap altra sensació no havien
pogut endinsar-s'hi; ni l'amor, persuasiu i subjugador, E l sentiment
cristià ja hi era abans que la ciència i l'estudi hi prenguessin lloc,
quasi diré que hi era de naixença: era connatural al seu temperament. Però les concepcions patriòtiques i polítiques s'hi havien posat circumstancialment, sense arrelar-hi. Després, per Caldas, la
mort era l'abandó de la seva obra apenes esboçada, era la inutilització de la seva vida de sacrifici i de treball, era no haver viscut.
L'anhel que el seu nom eixís entre els dels savis d'Europa, que el!
admirava, s'esvaïa per sempre,
Però encara hi ha altres motius interns del seu acte: Caldas té
ara horror a la mort. Això no fóra comprensible, sense anaützar-ho,
en un catòlic creient com ell; ell, que de la mort, n'ha fet un elogi.
No és el mateix la mort natural que la mort violent que ara té davant seu en perspectiva tràgica.
En l'estat d'esperit d'aquest home nerviós, fadigat d'aquell camí que a les darreries es torna camí de passió, la mort violent que
veu pròxima, res no té a veure amb la mort natural, fi normal de
la vida; es tracta del traspàs conscient del que esüà ple de vida, és
quasi el suïcidi, i ell és catòlic; heus aquí la font del seu horror.
Per totes aquestes raons no té res d'estrany, doncs, que l'horror
a la mort i l'amor a la ciència sobrepugessin o ofeguessin amb la
seva força, esdevinguda avassalladora davant de la imminència del
perill, l'ideal patriòtic—que no és pas l'amor a la Pàtria—, i el sentiment de la pròpia dignitat, i el portessin a blasmar la seva con-
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ducta cívica, i s'humiliés, per tal de salvar la vida, que era salvar
la seva obra.
Cada home és com és, i ell era així. Amb la seva lletra a Enrile, Caldas és conseqüent amb sí mateix, és l'home tímid de temperament que s'afebleix al pes feixuc de les circumstàncies tràgiques.
Recordant la seva vida, hem de convenir que no podia escriure
més que aquesta lletra. Confessem, però, que davant de la fatalitat
l'hauríem volgut veure més home.
Desgraciadament, per res no li serví la retractació.
L'AFUSELLAMENT
Es digué que Morillo s'inclinava a perdonar-lo, però que Enrile el convencé que no ho fés. Un criollo no podia tenir talent, pensaria aquest individu que es feia passar per matemàtic. Caldas, el
dia 29 d'octubre de 1816, amb altres tres companys de martiri, anà
al suplici. Hi anà, diu Pombo, «horrorizado y afligido». L'Arquebisbe
de Quito, Dr. Gonzàlez Suàrez, afegeix:
«Màndasele a Caldas que se hinque de rodillas en el suelo; conmovido, aterrado, obedece... Hincado de rodillas, con la cabeza profundamente inclinada y las manes recogidas sobre el pecho, orando, espera la descarga fatal... Corao traïdor debía ser fusilado por la espalda...; la terrible voz de mando se ha dado, la descarga suena... Caldas cae sobre su
rostro y, dando un alarido prolongado, expira...» (1)
Hom veu que l'horror a la mort l'acompanyà fins a l'últim asè
de la seva vida. Es que en aquell instant, terrible, de supra-sensibilitat, degué veure l'arreplec dels seus treballs, abandonats, inutilitzats, esparsos, morts també, per no haver pogut tenir cos ni forma
que els donés vida perenne.
Per això, sentSm el seu esgarip agònic com el xiscle llastimós
de la mare que veu la mort tràgica del fill de les seves entranyes
pel qual s'havia forjat ja tot un esdevenidor.

* * *
Vet ací una vida de savi malmesa, tallada, quan podia dar els
seus fruits madurs. E l seu talent natural, la seva formació consolidada, el seu esperit observador, l'ésser un treballador infatigable, i
l'arreplec abundós de material de tota mena que tenia, fan creure
que amb la seva vida es perderen futures obres dignes de figurar
(1) C. ile C , p:\gs. 440 i 441.
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entre les produccions científiques europees. I, si anés no, la qualitat dels breus assaigs que coneixem i el gènere de treballs començats ho fan suposar.
No direm que Caldas fos un geni, car li mancava aquell llampegueig de l'esperit que aclareix allò que són tenebres pels altres
homes, però sí que hauria estat un savli, perquè tenia la virtut del
treball constant i el talent d'encaminar-lo a construccions i a síntesis de valor científic.
Tots els historiadors han convingut en què els procediments dels
«pacificadors» donaren la independència definitiva a Amèilica abans
del que hauria estat. Però, demés, la duresa de cor d'Enrile i de Morillo, en no voler oir la súplica de Caldas, amb el savi i la seva obra
enterraren també el corpus científic que esperava el món europeu
de r«Expedición Botànica»; perquè sols ell podia ordenar-lo i interpretar-lo. Ells, mentre foren amos de Santafè, prou s'afanyaren a
enviar cap a la Península els materials que aquella havia recollit:
un centenar de caixes amb plantes, mostres, manuscrits i una collecció fastuosa de prop de set mil làmines (1); però, com si fos un
càstig de Déu, aquell tresor jeu, inexpressiu i eixorc, en el «Jardín
Botànico», de Madrid, perquè llevaren, despietadament, la vida a
l'home que'l podia fer reviure a la llum de la intel-ligència.
PAU VILA

(1)

B. de M., pàgs. 383 i següents.
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SAGRADA ESCRIPTURA
E l Judici

final
Sant Mateu, XXV, 31-46

Q

UAN vindrà el Fill de l'home en sa majestat i amb tots els seus
àngels, llavors s'asseurà en el soü de la seva glòria (1). I totes les
nacions seran congregades a sa presència i separarà els uns dels altres, igual que el pastor separa les ovelles dels cabrits. I posarà les
ovelles a la seva dreta i els cabrits a l'esquerra. (2).
Llavors dirà eli rei als qui seran a la seva dreta:
—Veniu, beneïts del meu Pare, posseïu el regne per a vosaltres
preparat des de la creació del món. (3). Perquè tinguí fam i em donàreu menjar, tinguí set i em donàreu beure, fui pelegrí i m'acollireu, despullat i em vestíreu, malalt i em visitàreu, encarcerat i em
vinguéreu a veure. (4)
Llavors els justos li respondran, dient:

(1) La segona vinguda de Jesús a la terra serà gloriosa, contrastant amb la primera que fou humil
i esdevingué encara ignominiosa. Primer vingué c o m a v í c ü m a , d e s p r é s vindrà com a Jutge.
(2) La mansuetud i puresa de les ovelles és un símbol apropiat dels bons. aixf com les qualitats
oposades dels cabrits els fa aptes per a simbolitzar els dolents. B é t i n d r à dret a fer aquesta separació
aquell B o n Pastor qui c r i d à t o t h o m al seu ramat i d o n à la vida per tots.
(3) Des del p r i n c i p i del m ó n c r e à D é u el cel per als àngels 1 els homes bons i c o m e n ç à a preparar
els camins i les gràcies que. havent de dur-los al terme predestinat, constitueixen la m é s gran de les
benediccions.
(4) C o m a exemple de les bones obres q u i ens mereixen la b e n a u r a n ç a eterna, el Jutge esmentarà
les obres de m i s e r i c ò r d i a , les quals compta c o m a fetes a ell mateix, per insignificant que sigui el germà
per qui hauran estat fetes. D'aquI es d e s p r è n la i m p o r t à n c i a de la beneficència i la dignitat dels pobres
dins els Cristianisme.
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—Senyor, quan us veiérem famejant i us donàrem menjar, ni sedejant i us donàrem beure? Ni quan us veiérem pelegrí i us acollírem, o despullat i us vestírem? Ni quan us veiérem malalt o pres i
us visitàrem?
I el rei, de resposta, els dirà:
— E n veritat us dic, cada vegada que féreu això a un d'aquests
germans meus, els més petits, a mi ho féreu.
Llavors dirà també als qui seran a l'esquerra:
—Aparteu-vos de mi, maleïts, al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. Perquè tinguí fam i no em donàreu menjar, tinguí set i no em donàreu beure, fui pelegrí i no m'acollíreu, despullat
i no em vestíreu, malalt i pres i no em visitàreu. (5).
També aleshores ells li respondran, dient:
—Senyor, quan us veiérem famejant, o sedejant, o pelegrí, o
despullat, o malalt, o pres, i no us assistírem?
Llavors els respondrà, dient,
— E n veritat us dic, cada vegada que això no féreu a un d'aquests més petits, a mi no ho féreu.
I aniran aquests al suplici etern; els justos, però, a la vida eterna. (6).

(5) Terrible contrast entre aquesta s e n t è n c i a i l'anterior. Els dolents, els durs dc cor, els qui no
es commouen davant del p r o ï s m e seran l l a n ç a t s de la p r e s è n c i a de D é u í de Jesucrist. ú n i c a cosa que
podria deslliurar'los de la m a l a u r a n ç a eterna. Aquesta és la maledicció defínltiva, ú n i c a que hauria d'espaordir-nos i que sols amb bones obres podrem evitar. Cal remarcar l'afirmació c a t e g ò r i c a que fa Jesucrist,
veritat infal·lible, de l'eternirat de les penes. Sí l ' e x p r e s s i ó foc e t e r n podia deixar algun dubte (l'argument
filològic que l'esvaeix no ès propi d'aquest Hoc), restaria exclòs pel paral·lelisme r i g o r ó s entre les dues
sentències, el q u a l reclama la mateixa durada per a les penes dels damnats que per als goigs dels elegits.
Única defensa contra les penes eternes é s , doncs, la puresa moral dc la vida.
(6) Majestuosa c o n c l u s i ó de la descripció, la sobrietat, intensitat i bella p r o p o r c i ó de la q u a l
a fan una de les p à g i n e s m é s belles, à d h u c literàriament, de l'Evangeli. Remarquem, encara, en aquest
darrer verset, l ' o p o s i c i ó entre e l s u p í í c í e í e m 1 l a v i d a e t e r n a que reclama igual significació del qualificatiu e í e m per als dos membres.
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SANTS PARES I DOCTORS
U n sol D é u
Sant Tomàs d'Aquino

D

'ENTRE totes les coses que deuen creure els fidels, aquesta
és la primera que deuen creure: que hi ha un Déu,
Considerem, doncs, què significa aquest nom: Déu.
Déu no és res més que el governador i el provisor de totes les
coses.
Per tant, aquell quo creu que totes les coses són governades i proveïdes per Déu, j a creu que bi ha Déu; però qui creu que totes les
ooses provenen do la casualitat, aquest no creu que hi hagi Déu.

No hi ha ningú de tan estúpid que no cregui que en les coses
naturals hi ha governació, provisió i direcció, com sigui que es
mouen dins un cert ordre i en temps determinats. Com de fet:
veiem com el sol, la lluna, els estels, i totes les altres coses naturals segueixen un curs delimitat; la qual cosa no fóra pas si tot
fos casual. Per tant, si hi havia algú que no cregués que hi ha
Déu, seria un estúpid (1).
Però n'hi ha alguns que, tot i creient que Déu governa i disposa les coses naturui-s, en canvi no creuen que Déu sigui el provisor dels actes humans; és a dir, creuen que els actes humans no"
són disposats per Déu. I la raó és: perquè veuen ells que, en aquest
món, els bons són afligits, i els dolents prosperen; la qual cosa sembla desmentir la divina provindència damunt ele homes (2). Però això
és molt estult; perquè, a aquests, eb passa com a aquell que, sense saber ni un borrall de medicina, veiés com el metge, a un malalt, li dóna aigua, a un altre vi, segons li dicta l'art de medicina.
Ignorant que és ell en l'art de medicina, creuria fet a l'atear allò
que és fet amb justa causa, això és: el donar a l'un vi i a l'altre
aigua.

' /)
D i u l ' i n s n u a l d i t » cl u u cor: N o n ' h i ha, de Déul ( S a l m 13, I ) .
(2)
E n boca d ' e l l s posa Job (22. l O a q u e s í e s paraules.- Els n ú v o l s l'embolcallen, i no hi veui
en passeja damunt la volta del cel.
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Així és en Déu.
Déu, doncs, amb justa causa i en la seva providència, disposa
les coses que més convenen als homes; i així, a uns de bons, els
afligeix, i a altres de dolents, els llança cap a la prosperitat. Per
tant. qui creu que això prové de la casualitat, és, de nom i de fets,
un insensat, posat que la raó de creure així, no és altra que la ignorància en què estià, de l'art; i dels motius pels quals es regeix la
divina providència (3).
fer tant, íerniament cal creure que Déu governa i disposa, no sols
les coses naturals, sinó també elsi actes humans (4).
Per tant, tot ho veu: no sols els pensaments, sinó també el sagrat
de la voluntat
Per tant, els homes tenen un especial deure d'obrar bé; perquè tot
el que pensen i fan, és palès als ulls de Déu (5).

II
També cal creure: que aquell Déu que tot ho disposa i regeix,
és un sol Déu. I la raó és: perquè tot complex de coses humanes on
hi ha una multitud ordenada i governada per una unitat, és perfecte, puix que una multitud de presidents sovint suscita dissensions entre els súbdits. Per tant, com sigui que el règim diví excel·leix de molt al règim humà, és evident que el reialhie del món
no és exercit per molts déus, sinó per un de sol.
Així i tot, hi ha quatre causes, per les quals els homes han estat induïts a creure en molts déus:
1. L a primera, és la imbedl.l'tat de l'enteniment humà.
Els homes d'enteniment imbècil, no podent-hd veure més enllà de les
coses corporals, tampoc no creien que lilí hagués res més enllà de la naturalesa dels oossos sensibles; i per això suposaven que els que, d'entre
aquells cossos, semblaven més formoses 1 més nobles, presidien i governaven el món; i els atribuïen i donaven culte diví. Tals són els cossos
celestes; això és, el sol, la lluna i els estels. Però, a aqueixos, els passa
com a aquell que va a la cort reial; que, volent veure el rei, es pensa
que qualsevol de ben mudat, o ben constituït en dignitat, ja és el
rei (6).
(3)
O h , s l e l l et revelava els secrets de la seva saviesa, i els r e c ò n d i t s doblecs dels seus de
signis! (Job, 11, 6 ) .
(4)
Diuen ells; D é u n o h i veu: el déu de Jacob n o s'adona de res... Veieu, doncs, e s t ú p i d s ülls
del poblel Insensats, quan és que posareu enteniment? A q u e l l que us ha donat orelles n o oïrà? A q u c l ! que
ha format els ulls, no hi v e u r à ? . . . D é u sap els pensaments dels h o m e s » . ( S a l m 93, 7, 11)
(5)
S à p i g u e n totes les nacions, que Nabucodonosor é s el D é u de l a terra; i , passat d ' e l l ,
no n ' h i ha d'altre. (Jadit, 5, 29).
(6)
D ' a q u e s t s t a l s , e n d i u e l l l i b r e de l a SatHesa (13, 2): « H a n mirat el (oc, el vent,
l'aire i m m ò b i l , el cercle dels astres, l'aigua impetuosa i els llantions del cel con a Déus que governen
'univers. —Alceu els ulls en l'aire, i guaiteu. Q u i és que ha creat aquestes coses? { I s a ï e s , 40. 26).
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2.

L a segona, prové de l'adulació dels homes.

Alguns, volent adular els dèspotes i els reis, els retien l'honor degut
a Déu, obeint-los i sotmetent-s'hS; tant, que. a alguns, els feien déus després de morts, i a altres, vivents, i tot, els titulaven déus (7).

3.

L a tercera, prové de Yafecte car•nal als fills i als consan-

guinis.
Alguns, a causa de l'excessiu amor que tenien als seus, els feien
estàtues després de morts; i d'àquí ve que, a aquelles estàtues, els donessin culte diví (8).

4. La quarta-, és la vialícia del diable.
Aquest, de bon començament, va voler equiparar-se a Déu (9); i
aquest propòsit, mai no l'ha renunciat, ans tota la seva dèria és de ferse adorar dels homes í que li siguin oferts sacrificis. No que es delecti
ell d'un gos o bé d'un gat que li puguin oferir; més aviat és delecta
que li sigui feta reverència talment com a Déu (10). Es per això, cabalment, que, ficats ells dintre els Jdols, daven respostes per tal de veure's adorats com a déus (11).

Per més horrible que això sigui, n'hi ha, però, alguns (i fins
molts) que freqüentment cauen en aquestes quatre causes; i, si no
amb la boca o amb el cor, amb els fets demostren creure en molts
déus.
1. Els que creuen que els cossos celestes poden influir en la
voluntat de l'home, i els que per fer les seves coses trien temps
determinats; aquests suposen que els cossos celestes són déus i que
dominen als altres, professant així l'astrologia (121).
2. Així mateix: tots aquells que obeeixen els reis més que no
pas a Déu (s'entén: en allò que no és lícit), ells mateixos se'ls fan
déus (13).
3. Així mateix: aquells que estimen els fills o els consanguinis més que no pas a Déu, amb els fdts donen a entendre que hi

(7)
Tot é s o u i esbatanat als seus ulls ( A l s H e b r e u s , 4, J3).
(8)
Els homes, al fibló de l ' i n f o r t u n i , o b é massa complaents amb llurs sobirans, varen donar
a la pedra o a la fusta el N o m Incomunicable { S a p i è n c i a , 14, 21).
(9)
Ell mateix h o d i u { I s a ï e s , 14, 13): Jo m u n t a r é al cel i p o s a r é el meu I r o n damunt els estels
de D é u ; m ' a s s e u r é sobre la muntanya de l'aplec d e b D é u s , dins les profunditats del S e p t e n t r i ó . Jo cavalcaré sobre els l l o m s dels n ú v o l s , i m ' a s s e m b l a r é a l ' A l t í s s i m ,
(10)
P e r a i x ò va d i r a l C r i s t ( M a t e u , 4. 9): Tot això et d o n a r é s i , postrant-te. m'adores.
(11)
Tots els D é u s dels Gentils s ó n dimonis ( S a l m , 95, 5), Les coses que sacrifiquen els Gentils,
les sacrifiquen f-ls dimonis i n o a D é u . (í.a a l s de C o r i n t , 10, 20).
(12)
N o us deixeu estemordir pels senyals del cel, c o m se n'estemordeixen els Gentils; p e r q u è
els costums dels Gentils n o s ó n m é s que buidor, (Jcremies, 10, 3).
(1J)

Cal pbeir a D é u primer que als homes, (Fetes d e l s A p ò s t o l s 5, 29).
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ha molts déus; com i també aquells que glateixen per la vianda més
que no pas per Déu (14).
4. Així mateix: tots aquells que entenen en metzines i eneantàries, creuen que els dimonis són déus. I la raó és: perquè demanen als dimonis allò que soís Déu pot donar; això és, la revelació
d'alguna cosa oculta, i la veritat de les coses futures.
E l primer, doncs, que cal creure, és: que Déu és un de sd.
Trad. d'ALFONS RAMÍREZ MORAGAS, prev.

AUTORS PIADOSOS

EL

SACRIFICI
Bossuet
Méditatíons sur l'Evangile

N

O vulgui Déu que oblidem la santa acció del sacrifici i el misteri
de la consagració! Jo veig un altar; hi van a oferir un sacrifici, el sacrifici dels cristians; aquella oblació pura de la qual s'ha escrit
que hom l'ha tfoferir des d'orient fins a ponent. Ja no és aquell sacrifici que solament podia ésser ofert en el temple de Jerusalem, en un
lloc particular elegit per Déu; aquest ho deu ésser en mig dels gentils, a totes les nacions de la terra. On són els preparatius del sacrifici? On és el foc? On és el coitell? On són les víctimes? Cent braus,
cent vedelles no bastarien per a donar idea de la grandesa del nostre Déu. Àdhuc als déus falsos els sacrificaven hecatombes, ço és. centenars de bous. De tot això, no en veig res.
Quina simplicitat, el sacrifici cristià! Damunt l'altar veig solament
un pa—alguns pans, a tot estirar—; al calze, un poc de vi. No cal res
més per a realitzar el sacrifici més sant, cl més august que hom pot
imaginar. No hi haurà, però, gens de carn, no hi haurà gens de sang
en aquest sacrifici? Sí; de carn, n'hi haurà, però no la dels animals
esgorjats; de sang, també n'hi haurà: la sang de Jesucrist; i aquesta
carn i aquesta sang seran místicament destriades. I d'on sortirà aquesta carn, d'on aquesta sang? Serà feta amb aquest pa i amb aquest vi;
vindrà una paraula omnipotent que transmutarà aquest pa en la
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carn del Salvador i aquest vi en la seva sang; tot quant dirà aquesta
paraula, tot serà acomplert al mateix moment de pronunciar-la; car
ella és la paraula que ha fet cel i terra i fa tot el que vol al cel i a
la terra. Aquesta paraula, pronunciada originàriament pel Fill de
Déu, convertí aquest pa en son cos i aquest vi en la seva sang. Però
no s'aturà aquí; digué als Apòstols feu això, i els apòstols ens han
ensenyat que això es farà fins que E l l vingui «donec veniat», fins al
Judici final. Així, una mateixa paraula repetida pels ministres de Jesucrist, tindrà perpètuament el mateix efecte. E l pa i el vi es transmuten; el cos i la sang de Jesucrist es posen en son lloc.
0 Déu! Damunt l'altar hi ha aquest mateix cos lliurat per nosaltres, aquesta mateixa sang per nosaltres vessada! Quina meravella! Ho
és, certament, per nosaltres; res té, però, de meravellós pel Fill de
Déu avesat a fer-ho tot amb la seva paraula. Diu: ets guarída, i dóna
la salut. Diu: ets vivent, i reté la vida qre fugia. Així mateix, en dir
ella: Això és mon cos, ja no hi resta gens de pa, hi ha sols ço que Ell
ha dit; en afirmar: Això és ma sang, j a no hi ha al calze més vi, hi
ha sols ço que Ell ha nomenat. Hi ha son cos; hi ha la seva sang; s'hi
troben separats; separats, sí; d'una banda el cos, la sang a l'altra banda: la paraula ha estat el glavi, el coltell tallant que ha obrat aquesta
separació mística. E n virtut de la paraula, allà restaria sol el cos
i sola la sang; si l'un es troba junt a l'altre, és degut a què d'ençà
que Jesús ressuscità són inseparables; de llavors ençà Ell no pot morir mai més. Per tal d'imprimir, però, damunt aquest Jesús, que no
pot morir, el caràcter de la mort que veritablement patí, ve la paraula i destria, sota senyals distints, cos i sang, a banda i banda. Aquí
el tenim, doncs, revestit del caràcter de la seva mort, aquest Jesús
que fou un dia la nostra víctima amb l'efusió de la seva sang, i ho
és avui encara d'una faisó novella, amb la partió mística establerta
entre aquesta sang i aquest cos.
Però, de quina manera es troben aquí aquest cos i aquesta sang?
Es possible que hi hagi un cos humà sota dimensions tan esquifides?
Si la paraula ho vol, qui pot dubtar-ho? L a paraula és totpoderosa. Es
l'espasa tallant que va fins a les darreres divisions; tallarà, si vol, fins
a despullar aquest cos de les propietats més íntimes, fins a no deixar-ne sinó la nua i pura substància. Amb el que deixarà, però, n'hi haurà prou; és a la substància que s'uneix el Verb diví, car la seva unió
és substancial; i és també mitjançant la substància de son cos i sang
que vol unir-se a mi. Ell ho ha dit, i així s'és acomplert al mateix
moment.
Però damunt aquest altar no veig res de noul Certament. E n trac-
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tar-se d'exerutar la nostra fe, la paraula sap substreure al sentit tot
el que vol. Quan Jesucnst ha volgut, ha esdevingut invisible; ha passat
en mig dels homes sense que el veiessin; dos deixebles que conversaven amb Ell, no el van conèixer fins i tant que Ell ho permeté. Maria, abans que Ell l'hagués desvetllada i amb la seva paraula li hagués obert els ulls, el prenia per un jardiner. Entra i surt sense que
se n'adonin; tal com vol, apareix i desapareix. Quin dubte hi ha, doncs,
que Ell pot tornar invisible ço que naturalment no ho fóra? L a paraula, aquest glavi tallant, és vinguda, i ha llevat d'aquest cor i sang
nq sols ço que podria fer-los albiradors als nostres ulls, sinó àdhuc tot
allò amb què podrien impressionar els restants sentits nostres.
Però, jo veig tot el mateix que abans ja veia; i, si he de creure els
meus sentits, no hi ha sinó pa i vi en aquesta taula mística. Hi és el
pa? Hi és el vi? No; tot és consumit. Un foc invisible ha descendit del
cel; la paraula n'és davallada i ha penetrait dintre d'aquest pa i d'aquest vi; al damunt de la taula no ha deixat altra substància que la
que ella mateixa ha nomenat; no hi ha res més que carn i sang. I
això com és? L a paraula cs omnipotent. Tot li ha fet lloc, i no ha
restat aquí sinó ço que ella ha enunciat. Tot ho ha transmutat en
ell mateix aquest foc; la paraula ho ha canviat tot en ço que ha dit.
Més, no veig jo les mateixes apariències externes? Sí, car la paraula ha deixat sols el més indispensable per tal que sapiguem on
ens cal anar^a rebre aquest cos i sang, i per velar-los, a la vegada,
als nostres ulls. No han aparegut àngels en figura humana? E l mateix Esperit Sant, no s'és manifestat en forma de colom? Doncs bé;
la paraula vol que el cos de Jesucrist ens apareixi sota apariències de
pa, per tal que no ens manqui un senyal que ens indiqui on el devem rebre. I„ tal com ella vol, s'esdevé. L a paraula ha consumit tota
la substància; el que veiem és com la cendra deixada per aquest foc
diví; o, millor, no és cendra, car la cendra és substància, mentre que
ço que resta d'aquest holocaust és sols l'embolcall sagrat del cos i
sang: és el que ens és romàs, per voler de la paraula, per assenyalar
la presència oculta, enc que veritable, d'aquest cos i d'aquesta sang,
que ella volia donar-nos en realitat i substància, però que no volia
mostrar sinó a la nostra fe.
No val més no passar endavant? L a resta és incomprensible, i
sols ho veu aquell mateix que ho ha fet.
Heus aquí el senyal que Jesucrist ens ha deixat, senyal que ens
obüga a reconèixer la seva presència veritable. L a paraula ho afirma.
No cal que ens preocupi la manera com fa ço que diu; en tenim prou
amb saber què significa. Té virtut en ella mateixa per fer tot quant
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vol aquell que la tramet. Ell ho diu prou: ha tramès la seva paraula, i
amb ella els ha guarits, i els ha arrencat de les mans de la mort. L a
seva paraula mai no esdevé inútil: ha fet tot quant ell li ha manat.
Escoltem encara aquest mot: Això és mon cos. Si ens hagués volgut
deixar solament un senyal, hauria dit: Akcò és un senyal. Si hagués
volgut que el cos coexistís amb el pa, hauria dit: Aquí hi ha mon cos.
No ens diu: aquí és; diu: Això és. Amb el qual determina ben clar
el que era i el que és. Quan, doncs, us demanin: Què és ço que hi ha
aquí? sols hi ha una resposta possible: això és son cos. L a paraula
ha fet aquesta meravella.
No s'atura aquí, però, la seva virtut. Eixida de la boca del sacerdot, ha realitzat, com la del mateix Crist, aquesta transmutació soore l'altar; immediatament, gira el seu poder vers nosaltres, els assistents al sacrifici, i apaga en el nostre ésser tots els sentits; ja no hi
veiem més; ja no gustem més en relació a aquest misteri. E l que ek
ientits ens mostren com a pa i vi, no ho és: és el cos, és la sang de
Jesucrist. Ja no creiem el testimoni dels nostres sentits; sols creiem
én la paraula; tot ho ha transmutat; i fins nosaltres mateixos no son.
ja el que érem, homes subjectes als sentits, sinó homes subjectes a
/a paraula. E n aquest estat, atansem-nos a l'altar; veniu, desitjat dei
meu cor! Mon ànima us sedeja. De quantes maneres us desitja lü
meva carn! Sí; !a meva carn pren part en el desig de l'ànima, puix
en ella s'acompleix ço que produeix en l'ànima aquesta exaltació: Mon
cor i ma carn s'alegraran en el Déu vivent; tots mos ossos cridaran:
Senyor, qui hi ha semblant a Vós? Qui us és semblant en bonesa i en
amor?
VIGENTS PIERA, prev. trad.

Preguem pels nostres difunts
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per
aquesta germana nostra que ens ha precedit en el/ senyal de la fe i
dorm el son de la pau: Na Rosa Eocabert.
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA farà dir una missa en sufragi
dels seus difunts 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 seves intencions.

LES BELLES LLETRES

POESIES D E JOSEP ML GARGANTA

L'Esposa del Mar
El Bucentaure, orgull de l'alta Senyoria,
majestuós avença al llarg del Gran Canal.
Les gòndoles s'aparten quan ve la nau ducal
portant al mar el Dux, que és arribat el dia
de la festa, en què d sd llueix més refulgent,
posant en els palaus tons d'or, nacre i evori,
i amb el mar que la banya Venècia armipotent
cada any renova el llaç del mític desposori.
Passa la comitiva seguint l'excelsa nau,
percudint amb els rems les ones escumoses,
que brillen i es decoren de verd, d'argent i blau,
en enviar-hi el sd cascades lltminoses.
Les flàmides onegen a l'aire del matí;
els navegants esguarden, els llavis emmudeixen
i càndides cdomes aletejant segueixen
com per nimbar la glòria de l'urbs del mar llatí.
1 ve l'hora esperada, l'histant sdemnial:
el Dux llença l'anell dins les aigües pregones,
i amb ritme de pregària, sobre les glauques ones
les frases pronuncia del ritu nupcial.
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Així l'alta Venècia totes les privtaveres
proclama aquell dovim que no li don ningú,
i arborant orgullosa él ceptre de Neptú
trimnfal'ment passeja l'estol de ses galeres.
I revestint sos actes de pompa i majestat,
mestra en l'art d'usurpar, com en la hipocresia,
sota un brillant mantell de gràcia i poesia
sap octdtar misteris de negra iniquitat.

L a font del monestir
Pels caminals ombrívols del delitós jardí,
que l'abril encatifa d'una verdor novella,
arriba Sor Cecília davant L· fontanella
que rega les erdes del clos del monestir.
Cascadejant les aigües, en la blancor dels marbres
posen randes d'escuma, i entre l'herbei del sòl
s'estenen juganeres en nítid rierol,
i en son cristall espillen el cel, les flors i els arbres.
I ara en un planell quietes formen un bassd dar,
ara per la pendent, en corbes sinuoses,
al pròxim riu davallen, i amb ses ones confoses
remorejant s'abimen dintre él pèlag llunyà.
Para un moment la dama vora la font gemada,
l'oreig son vel agita, la nimba el sol cadent,
i pensativa i presa d'un sant recolliment
mira fluir les aigües, absorta i encisada.
Després amb pausa avença pel jardí regalat,
vorejant el correntv qtie a meditar convida,
i veu en ell el símbol de nostra 'fràgil vida,
que neix en el misteri i va a la immensitat.

L E S BELLES LLETRES

Hroswitha
Rosa blanca florida en sdva aspriva,
estrella en nit obscura resplendent,
Hrosuntha, aroma i llum, de l'Occident,
polsava inquieta l'arpa primitiva,
Sa veu ingènua i pura, que ens arriba
com eco gemegós en nit silent,
ressona encar amb apagat accent,
que és d'un temps mort la sola cosa viva.
Al daustre insospitat, en el silenci,
ella alternant el plectre amb la pregària,
les aigües de Castàlia assaborí;
i, hereva de la .mtisa de Terenci,
des d'una cél-la oculta i solitària
fressà per l'art futtir un nou cami.

Ismael
Tinc set!, diu Ismael, sospira i plora;
i Agar amb idls negats fita i explora
l'immens sorral que en Vlioritzó se perd
i al lluny veu una densa nuvolada;
mes, ai!, és l'ardorosa bafarada
que crema les arenes del desert.
Cansats de caminar a la ventura,
extenuat d noi al fi s'atura
i sota una palmera cau retut;
Agar roman sdim en llunyania
i veu la mort brandant la falç impia
en mig de la implacable quietud.
No hi ha darrera d'ells cap esperança,
davant, sds d stmun que ja s'atansa
com un alè d'arenes i de foc;
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i la planura estàtica i encesa
no els brinda ni en mirctge la promesa
d'un llac, un riu, ni un fontinyol enlloc.
La mare resta muda i solitària
i el 0 eleva al cel una pregària,
segur que Jehovà l'ha d'exaudir,
i descobreix no lluny el Pou de Vida
en escampar la vista ddorida
per l'arenal que tanca son destí.

Amor
Tacendo il nome di questa genlilUsima
DANTE

Callant el nom d'aquesta bella dama,
no vull callar Vafecte que m'inspira;
per ella vibra sols la meva lira,
ella en mon cor encén la viva flama.
Delata l'emoció sempre al qui ama,
que és l'ardència d'amor foc que respira;
i quan l'enamorat ramadà mira,
lo que el llavi no diu l'esguard ho dama.
Es un turment per mi la seva absència
t un fat cruel segellxi. en sa presència
mos llavis, i m'aparta de sa via...
Si li pogués dir sds amb la mirada:
«Per tu poeta sóc, o bencmada!»
mai més a goig major no aspiraria.

LES IDEE5 I ELS FETS

VIDA RELIGIOSA I MORAL
L'Excel·lentíssim Sr. D r . Josep Miralles i Sbert, Bisbe
Coadjutor de Barcelona.— El. dia 12 d'octubre feia la seva entrada sdemnial al Bisbat de Barcelona aquest (Llustre Bisbe Coadjutor, procedent de la Seu de Ueyda, qui ve a alleugerir la senectud afeixugada de treballs i mèrits, de VavostòHc i bondadós Dr.
Guillamet.
L'acollida que K féu el poble de Barcelona fou càlida d'entusiasme i de esperança, com s'hauria vist poques vegades. E l Dr. Miralles,
home assaonat per la més profunda cultura i dotat d'un esperiz
senyorívol, és l'esperança d'aquesta difícil i vasta diòcesi, tant en
el seu aspecte de Bisbe Coadjutor, com en el de futur successor de
la feixuga herència que ara regenta, 1 aquesta esperança es manifestà ben palesa tant al Passeig de Gràcia com al Palau Episcopal.
Sabem que el Dr. Miralles en restà profundament corprès. La tremolor de la seva paraida emocionada, quan parlava ah poble, ho revelava abastament. Indubtablement l'esperança del poble i l'emoció
del Bisbe seguiran en perfecte concordança i un i altre es podran
felicitar d'haver-se insp:rat mutualment una simpatia i compenetració no mai moridora.
LA PARAULA CRISTIANA, que fou present en tots aquells
actes, saluda amb tota reverència el Bisbe Coadjutor i futur residencial i en retre-li l'homenatge de la seva més absoluta i cordial
adhesió, fa vots perquè el pontificat de l'Mustre Dr. Miralles sigui
gloriós i fecundíssim en fruits d'edificació cristiana.
A l a recerca de D é u : llibertat i P r o v i d è n c i a , catolicisme,
dogmes, moral. — Fa uns mesos, moria Jacques Rivière, fundador i director de la Nouvelle Revue Framaise. Arreu fou comen-
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tada la seva mort i la seva personalitat, rica i complexa. Moria cristianament després d'una vida de lluita contínua amb la idea del més
enllà i de Déu. Deixa escrites sobre aquest tema moltes pàgines vives que palesen els més profunds combats d'una ànima cercant les
petjades de Déu. Ara aquestes pàgines són a punt de sortir en un
volum, al qual posa un pròleg Paul Claudel, l'eminent escriptor,
ambaixador de França al Japó. Creiem molt interessant d'extractarne el contingut.

La idea—diu Paul Claudel—que veiem sorgir contínuament,
a través de tota mena de dubtes, d'esmenes i de represes, al llarg
d'aquestes fulles... és la idea que Déu i la veritat religiosa—de la
qual Déu és la font—, no són construccions del nostre esperit; Ell
és un fet, una persona, una realitat per dir-ho així exterior i concreta, que se'ns ofereix, que se'ns imposa amb l'autoritat, eL misteri, e! desenfarfec, l'aparença il.lògica i gairebé escandalosa per nosaltres dels éssers i dete fenòmens naturals. Una màquina que nosaltres hem muntada, nosaltres mateixos podem demuntar-la i remuntar-la indefinidament. Així hi ha ficciong filosòfiques elucubrades després de Descartes per una sèrie de fabricants famosos. Damunt el
paper, tot això pren un cert aire com de funcionar. Presenta una
mena de simetria falaguera alhora i sospitosa. Però quan ens trobem davant dun ésser real, les coses ja no són tan fàcils. Que es
tracti de Déu o d'un arbre, no ho podem abastar amb la nostra definició. Allò essencial se'ns esmuny. E l signe no és idèntic a la cosa
significada ni tan sols adequat. No és expressablfe en mots que tal
ésser existeix, que viu i que és causa d'una altra cosa. Un cos químic mateix,la ciència no acaba mai d'establir la llista de les seves activitats. No fa més que combinar paranys, inventarJi medis de revelació inèdits. Posat davant d'una dada, natural o sobrenatural,
l'esperit de l'home té dos recursos. Pot procedir, per via de deducció
lògica, de veritats l'evidència o la realitat de les quals se M imposen,
sense que la seva intel·ligència pugui enterament avarcar-les o penetrar. Això és el que fan igualment la Ciència i la Filosofia Escolàstica, que és una interpretació quasi-gramatical del fet. 0 bé pot
situar-se en front d'aquest conegut-inconegut en un estat ingenu,
de bona fe, de candor, de virginitat, de sinceritat absoiluta, i ensems
d'atenció apassionada. Es l'actitud que preconitza l'Escriptura quan
ens recomana que escorcollem, escombrem, netegem la cambra per
trobar el dracma perdut, que extenguem les mans per veure si arri-
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barem a tocar-lo (Sí forte attrectaverwius Enm). Aquesta inves.igació psicològica, bastant anàloga (sense el profund sentiment subjacent d'amor i de reverència) a la disposició del tècnic que copsa
un fenomen i del metge o de l'observador aferrissadament donats a
llurs estudis, és la investigació de la qual Jacques Rivière prova de
descriure alguns processos. Substiutir, per exemple, a la pura deducció lògica una mena de descripció o de topografia. Sobre això el
lector veurà, amb meravella, les pàgines d'una finor i d'una penetració prodigioses on Rivière parla de la localització dels misteris.
Per fer-me entendre millor, poso una paràbola.
Probablement no hi ha ningú dels meus lectors que no conegui
l'admirable novel.la de Juü Verne, que es diu l'Illa misteriosa. Uns
nàufrags són llençats a una illa desconeguda on es creuen ésser sols
i abandonats a llurs propis recursos. Al moment crític, els arriben
sccorsos no se sap d'on: un foc que es troba encès, una caixa amb
eines que cau damunt la grava, una corda que hom tira del cim
d'un espadat... Res no s'esdevé que, fet i fet, no pugui explicar-se
d'una manera gairebé tota natural, i els esperits menys exigents de
la colla ja en tenen prou de beneficar d'aquesta col·laboració oculta,
no es preocupen de cercar-ne l'autor. Però no així l'enginyer Cirus
Smith. E l veieu, en un gravat colpidor, suspès, amb un fanal a la
mà, al cap d'una escala de corda al fons d'un pou, vigilant l'aigua
negra d'on li ha semblat, a voltes, que eixien brogits i moviments
suspectes...
L'actitud de Rivière és anàloga a la de Cirus Smith. Sinó que el
misteri que a nosaltres ens envolta és força més gran que no aquell
al fons del qual han caigut els cinc Robinsons del Pacific... I els
senyals d'on la nostra apatia voldria desfer-se són de menys bona
composició que no aquelles miques de deixes damunt la sorra, els
gestos equívocs qui, per un moment, ens ha semblat que aclarien el
curs impassible del de cada dia. Ja no es tracta d'un somni, sinó
d'alguna cosa formulada ben abans de la nostra aparició, en lletres
gegantines sobre els lloms d'una muntanya, es tracta d'un cert absent que permanentment proclamen i afirmen, d'ençà de la Creació
del món, les generacions successives, Un absent afirmat, circumscrit,
definit, inevitable, irrecusable. I encara més eficient i administrat
per un cos d'intermediaris oficials. Rivière és un d'aquests esperits
sensibles que vénen aposta, de tan en tant, per desvetllar la nostra atenció vers el prodigiós interès d'una situació tan estranya. Hi
ha un mur. Més que discutir indefinidament sobre la seva construcció i sobre la naturalesa dels materials que el formen, no seria millor provar de franquejar-lo? I precisament s'ens diu que hi ha medi
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de passar. Hi ha medi de passar al davant de la mort i per fi el moment és vingut d'utilitzar les detallades instruccions rebudes per a
l'organització d'una empresa personal.
Però m'adono que la meva paràbola ens portarà massa lluny.
Rivière no era un místic, ni tampoc no era un filòsof. Per l'honestedat pregona del seu ésser, pel seu amor d'objectivitat, com diuen,
era més que res un savi; com jo alguns camins li deia, i semblava
que li era agradós. Més que la necessitat de l'expMcació, el que ell
tenia era el gust del fet, i els seus escrits, tant si es tracta de temperaments particulars com si es tracta de fenòmens generals, són
curulls d'anàlisis d'un abast, d'una delicadesa remarcables. Dels
grans observadors té la dolçor, la simpatia la paciència l'absència
de partit pres, l'art de qüestionar, la convivència del seu tema Però també sent la necesssitat de parlar-ne i de verificar-ho. No s'atura fins que li han sortit els comptes. Podem dir que per a ell, en un
cert sentit, una cosa és «vertadera» bon punt és completa, així com
un cavall existeix quan té quatre peus i tota la resta dels seus òrgans. E l que l'atreu vers la fe cristiana és la seva homogeneïtat amb
allò real, és la seva simpatia amb l'esdeveniment, feta del mateix
gènere d'evidències, d'enigmes, de suggestions i extravagàncies...
Els misteris s'expliquen menys per ells mateixos que explicant tota
la resta, com una làmpara es prova menys per la seva metxa que
per la seva llum. Es allò que Rivière volia demostrar en un dels capítols de la seva Apologia en projecte: «Més interessant que no demostrar la fe cristiana seria induir en temptació per fer-hi caure:
descriure-la prou detalladament, fer palesa la seva meravellosa cohesió amb una força taL que l'incrèdul sigui pres de vertigen i no
tingui més remei que precipitar·s'hi». Un conjunt tal que no se li
pugui escapolir. E n suma, la religió catòlica ha de demostrar-se amb
una demostració catòlica, és a dir total, i per aquesta mateixa totalitat. Es vertadera perquè és catòlica, és a dir completa, perquè és
la clau i el coronament de tot. No triomfa sinó oposant a cada moment a tota crítica parcial la seva massa indivisible.
«Simpatia amb l'esdeveniment». Per esclarir aquests mots, em
sembla que hi ha alguns accents a afegir a la teoria altrament admirable que Rivière ha establert de la Providència i de la pregària,
descabdellant en suma aquest text de Sant Pau: Omnia cooperantur
in bonum (totes les coses, amb al cristià, cooperen en bé). I Sant
Agustí afegeix: Etiam peccata (àdhuc els pecats). Si un hom compulsa, baldament només sigui que per deduccions sumàries, l'enorme dossier que constitueix la qüestió de la llibertat humana resta
colpit per aquest fet: a mida que hom s'eleva en la sèrie dels éssers
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(i jo crec que una certa llibertat no és absent enlloc i que les seves
arrels, si voleu només amb els noms de resistència i d'inèrcia, es
troben entrellaçades als fonaments mateixos de la natura), hom
s'adona que Iies causes o els motius que fan moure o actuar aquests
éssers són cada vegada més nombrosos i complicats. Una pedra
obeeix amb una passivitat relativa a lleis de les quals la física i la
matemàtica basten a donar-nos imatges rudimentàriament exactes a
la manera d'aquestes geometries ingènues que empren els nois per
dibuixar: aquest òval és la panxa d'un bon home, un rectangle és un
gos o un garrí... A mida que els éssers esdevenen més distints, hom
s'adona que no «caminen» ja solament de part darrera, que són
atrets endavant com per un buit que els precedeix: hom s'adona que
les necessitats soles, les atraccions resten ineluctables i que una
certa facuitat d'elecció és deixada al subjecte per a respondre-hi amb
medis cada cop més variats al mig d'un conjunt de cooperacions i
d'obstacles com més va més nombrosos i canviants. Un mol·lusc no
ha de fer sinó entendre-se-les amb problemes elementals, mentre la
vida de cada carnívor és una mena de novella personal. Finalment
en el cas de l'home, la situació esdevé encara més complexa i l'apreciació instintiva dels casos particulars ja no és prou. L'aprensió
d'allò general, l'esguardar vers la causa permanent esdevenen indispensables per als afers més simples de la vida. L'òrgan d'allò general és la intel·ligència i el seu instrufinent és la llibertat que permeten a l'home d'arranjar-se i de restablir-se al mig del tumult que
l'envolta i que ha deixat d'ésser un clapoteig confós per esdevenir
un corrent, un ritme i un drama. Exerceix una activitat autònoma
en un ambient sotmès a necessitats cada camí més invariables que
se superposen fins al límit pur on regna la matemàtica sola. L'home
és lliure en mig d'un món que no ho és. Ha de concertar el seu propi moviment amb una multitud de moviments que no depenen d'ell.
Té sota els seus peus, en mig d'una multitud de companys, un empoetissat en marxa. Col·labora amb una Providència que, com una
vessant, s'enduu els endeveniments, que regula el sentit i el ritme
de llur progrés, però que no prescindeix per a la realització dels
seus designis de la intervenció de l'home, dotat de voluntat i que
tracta amb ell per un delicat sistema de refusos i de provocacions ( l ) ·

1) Estic segur que si c a d a s c ú esguardava els esdeveniments de la seva vida com j o , des del punt de
vista d'allò que l i é s necessari, h i hauria una conducta, una p r e m e d i t a c i ó de cada instant que l i revelaria
la mà de D i u amb una l l u m esplendorosa. P e r ò hom n o veu res p e r q u è mira sempre pel c a n t ó del benestar. Es corprenedor de considerar com la vida de c a d a s c ú í s estretament ritmada, com es descabdella,
en un moviment com m é s va m é s r à p i d , com m é s va m é s clos, a mida que s'acosta a la fi. En la infantesa
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Es més fàciL de donar-se compte del paper i de l'eficàcia de la
pregària, si hom es representa el fet no pas com el resultat forçós
d'una sèrie d'operacions mecàniques, sinó com el lloc on es troben,
en un punt de l'esdevenidor, tot de forces atretes pel fi i dotades de
graus diversos d'autonomia, o més aviat com un resultat a atènyer
per diversos medis, com una harmonia que exerceix sobre la nostra
llibertat una seducció latent. Sols un cop fixades, les línies amb les
figures apareixen en un submissió obligatòria a la geometria. Es un
davallament general. E l davallament per mil camins, sobre tot el
perímetre d'una conca, de les aigües creades, cap a la deu eternal.
Es la resposta a una invitació, resposta que en el mineral té per
nom pes, en l'animal instint, i en l'ànima de l'home, il·luminada per
la raó i la fe, amor (1). La forma essencial de la pregària és «Faci's
la Vostra Voluntat» (2). Per ella, ens comuniquem a la Voluntat divina, però també, com remarca profundament Rivière, la Voluntat
divina comparteix la nostra (3). Arriba en nosaltres amb la seva
llum i la seva eficàcia. Havem deixat d'ésser una resistència per esdevenir una coLliaboració. Hi ha un punt de la creació en què Déu
és lliurement, voluntàriament i conscientment acceptat. Nosaltres
establim un acord amb ço que hi ha de millor i per consegüent amb
ço que hi ha de millor per nosaltres. Desitjant el bé, li permetem en
aquest punt de realitzar el millor. Ens gaudim de totes les cooperacions benefactores que la nostra invocació a Déu, el nostre moviment directe vers Déu, ens permet determinar i canalitzar al voltant nostre. Constituïm el poderós nucli d'un acord:SicMí Creator,
ita moderator... Velut rmgnum, carmen ineffabttis viodulatoris (Sant
Agustí). L a pregària és l'esbadiament suprem de la nostra llibertat
relacionant-se ella mateixa pels seus més secrets filaments amb els
tropismes dels vegetals o dels insectes i amb les reaccions dels cossos
químics.

* • *
Dels esboços de Jacques Rivière, el de més alta volada i que
més bé es resol en el seu conjunt és l'estudi titulat le Catholicisme et
h i ha allò de la d n c u r a n ç a . de l'atzar, de l ' a v e n t u r a . P e r ò a mida que hom fa anys. tota els cops toquen; ja
n o ve res que no precipiti l ' à n i m a vers la seva d e s t i n a c i ó , que no l'empenyi, que no l'expediï en el seu
sentit». ( C o m e t a ) .
1) A m o r meus p o n d u s m e u m .
2) F i a t v l o u n t a s t u a . - E l F i a t de la creael* i participant a la »«va p u i x a n ç a ,
3) « E n s demana una mica de la nostra fehlesa per a suavitzar els seus volers, per a donar-los m é s
delicadesa i ajustament al detall. Ena manlleva el que ell no té dret de posseir entre les seves qualitats: la
parcialitat, la preferència per això o per a l l ò . les consideracions sentimentals. Es el sentit d'aquestes preg à r i e s que nosaltres entenem que reclama, que de nosaltres vol tenir.» ( L a m e n t a l i t é d u c h r é t i t n vue de
l'intérieur)-
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la société. Hi descabdella idees que semblaran subversives a molta
de gent, però que avui més que mai calia exposar. Millor dit que calia
oposar, no com la veritat absoluta, sinó com l'anti-tesi necessària a
una tesi no menys deficient pel fet de prendre en certs publicistes
—amb recança ho veiem—la valor d'un principi i d'un fet incontestables. Quantes de nicieses, quantes de tirallongues nauseabundes no
hem hagut d'absorbir pertocant a la valor social delí Cristianisme, a
l'ajut que aporta a l'ordre establert i a la sacrosanta «tradició», a
la pau que forneix als patrons i als propietaris, a la seva aliança natural amb els Poders Constituïts! Amb quin incrïble to de condescendència hom li consent, al Cristianisane, d'obrir-se lloc al costat
d'August Comte entre les Cariàtides fetes venir per aguantar el
tron de la Deessa Nació! Per certa gent, l'ordre social no és una cota mal tallada, un compromís precari i mediocre, amb injustícies
massa albiradores, però que es justifica en la pràctica, perquè tanmateix serveix a Déu, perquè aporta al major nombre una certa
pau. i per les modestes facilitats que dóna a l'únic afer important
de la salvació: la Conservació, el bé del ric és per aquesta gent el
principi primer, una cosa tan segura i tan bella que la religió en
treu allò més selecte de la seva virtut i de la seva veritat. Certament, aquí hi ha vers la fe una ruta que no & del tot inadmissible,
puix que ha pogut provocar originals del gènere de Ferdinand
Brunetière, però no hi ha gaire cosa més repugnant.
Rivière assenyala, després de molts altres (*), que l'Esgliésia
s'acomod{i indiferentment amb tots els règims, sols li deixin la llibertat de seguir la seva vocació divina. Però no pot estar-se de posar el dit sobre un fet molt significatiu: ço és que, d'ençà de la seva
institució, l'Església catòlica no ha deixat de tenir, a tot arreu del
món i en tots els moments de la seva vida, dificultats amb totes les
formes de la Societat i de l'Estat, àdhuc d'aquelles que semblaven
manllevar-li els principis constitutius. Que es tracti dels Emperadors Romans o Bizantins, o dels Prínceps Bàrbars, o dels cabdills
feudals, o dels municipis, o dels reis cristianíssims, o de la Revolució, o de l'Emperador Napoleó, o de Lluís-Felip, o de Víctor-Manuel,
o de la República francesa, o dels tzars, o dels bolxevics, o dels sobirans protestants, o dels Xinesos, dels Indis, dels Japonesos, dels
Alarbs. dels Turcs, dels Pells-Roges, dels salvatges de l'Africa i de
l'Oceania, hi ha hagut sempre alguna cosa que no collava i que finia
en disputes, persecucions i martiris. Diríeu que passa a la Societat

•
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el mateix que a l'individu, i que la idea de perfecció és com un
principi rosegador que no li deixa més repòs. Mall qualificatiu! Diguem-ne més bé un llevat que furga sempre la nostra peresa interior, un principi de moviment, d'adquisició, d'arquitectura i de vida, però també un principi de descontent. «El reialme de Déu és en
nosaltres». S'obté, no com suposen els tirans, els fabricants de sistemes i de constitucions, per una superposició de materials inerts
o per una juxtaposició enginyosa d'òrgans mecànics, sinó per una
mena de descàrrega contínua o de sacrifi fet en ell pes o en la tensió interiors. Les societats cristianes són totes una cosa treballada.
Ens les hem d'haver contínuament amb quelcom que viu. No cal si
no comparar la història de les Societats Orientals, aquesta sèrie monòtona de munts i de ruïnes, de dinasties exactament pariones l'una
a l'altra, amb el* seguit viu de la civilització cristiana, per compendre el que vull dir. Rivière no té, doncs, prou raó d'afirmar que la
idea d'evolucó i de progrés és estranya a l'esperit cristià. Aquests
mots són simplement mots impropis per expressar el fet del desenrotllament com el defineix Sant Agustí: Aperitur quod daumm erat
et cognosc:tur quod L·tebat. Cal que els designis de Déu es descabdellin.
Es, doncs, evidentment inexacte de dir que en el Cristianisme
hi ha un principi antisocial. Hauríem de dir més aviat que conté un
principi arquitectònic tan enèrgic i tan vast que cap societat actual no és capaç de contenir-lo i d'aixoplugar-lo completament, de
fornir a la nostra ànima l'habitació permanent que necessita.
I encara això no és del tot exacte. Jacques Rivière no desconeix
en les seves pàgines (que són, com aquestes meves, no afirmacions,
sinó proposicions) les qüestions que es posa un esperit en marxa
vers la veritat, ans posa perfectament en evidència els profunds
principis de pau social actual que constitueixen idees com les de la
fraternitat en un IPare comú, de comunió en una taula única, d'acceptació del present i d'atenció al futur, i d'un ajornament general
de les nostres personals satisfaccions. Cap forma de govern no repugna als cristians, però, ço que és pitjor, tota forma de govern els
troba en fons indiferents, Qualsevol règim experimenta la sorda irritació de sentir que en una ànima cristiana hi ha alguna cosa que no
és per ell i que en fons se li esmuny (1). Se sent colpit, humiliat al

(1) «Si h i ha una veritat que hem de tenir present i que M . de Momy acaba de retreure amb una justa
insistincia al Consell General de Puy-dee-D6me, és que res important no es pot fer legalment a França
sense l'autorització p r è v i a de l ' A d m i n i s t r a c i ó . S i . c o m diu m o l t b é M . de M o m y , n i n g ú n o p o t moure una
pedra o fer un clot sense p e r m í s de l ' A d m i n i s t r a c i ó , amb m é s r a ó n i n g ú no pot sense el seu perrais constatar uo miracle n i organitzar una p e r e g r i n a c i ó . Quisvulla que s'ha ocupat d'assumptes religiosos... sap
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més profund de la seva essència provisòria. No és pres seriosament.
Es troba que ja no és el ver sobirà, sinó una mena d'intendent o
d'ecònom per als interessos materials, que un hom n'accepta els serveis
amb una resignació no sempre difícil de confondre amb eL menyspreu.
Funciona en una atmosfera d'ironia. Però ni, sota de les formes provisòries de l'Estat, aquests grans principis damunt els quals reposen els pobles: honor, família, pàtria, propietat, la religió no els
accepta sense reserva i sense control, coneix com poden apassionarse fàcilment es proclama més gran i més forta que ells, nega llur
caràcter a priori, creu que sols de Déu trauen llur caràcter august i que cap relació humana no pot prevaler contra el
sagrat lligam que uneix la creatura al seu Creador. Quan una idea
com aquesta és introduïda a les Societats Orientals, edificades totes
damunt la idea despòtica de la famílfia, un hom comprèn que trontollin de soca-arrel. Però el paper de! Cristianisme ha estat sempre
de fer aparèixer com una cosa vetusta, caduca, artificial, al costat
de la sea eterna gerdor, de la seva eterna novetat, així les tradicions més velles com les invencions més recents de la moda. El veïnatge de l'eternitat és perillós per a tota cosa moridora i el veïnatge de l'universal per al particular. I, com els fidels canten cada diumenge davant e! «Sol»:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui (1),
Heus aquí el principi secret de lluita, i també de renovellament
que, sense que ho sàpiguen sempre, és el remei i la salvació de les
Societats Cristianes, i que els permet de sobreviure a llurs formes
momentànies.
Un punt on encara em sembla que el pensament de Rivière ha
d'ésser explicat, és quan parla del poc gust del Catolicisme per les
«reformes» en el terreny social. De fet, en això es comporta el catolicisme com en l'ordre morall, s'estima més sempre un mètode positiu que no el mètode d'interdiccions. E l principi de la moral cristiana fou posat per Sant Agustí quan promulgava la seva famosa
màxima: Arm et foc quod vis (Ama i fes el que vulguis). Es tracperfcctamcnt que l'autoritat administrativa t i , no pas un medi, sinó deu. no u n article de la llei, sinó vint
o trenta que l i confereixen tot poder en aquestes m a t è r i e s . *
P t é v o s t - P a r a d o l al fournal des D é b a t s de 3 de setembre de 18S8, a p r o p ò s it dels miracles de
Lourdes.
(1)
Vefusíaíem novilas
U m b r a m fufial v e r i t a s
Noctem l u x i l t u m i n a t .
(Himne del S a n t í s s i m Sagrament)
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ta de plantar un principi tan poderós que agavelli i conformi poc a
poc totes les forces de l'ànima com el llevat que s'empara de la pasta; elimina tot construint. I, així, davant els abusos socials, a una
oposició directa prefereix o una mena de trascolament de les passions pernicioses, o el descabdellament d'institucions o de virtuts incompatibles amb el desordre, que s'atrauen la vida i l'interès. Es,
en suma, aplicar la recomanació de l'Apòstol: Non aemidari in molia, sed vincere in bono tmium (no competir en els mals, sinó vèncer en el bé eL mal).
En fi, hi ha un punt sobre el qual no estic de cap manera d'acord amb Rivière: és quan atribueix als cristians (empro arreu
aquest mot, entenem-nos, com ell mateix, com a sinònim de catòlic)
una resignació, una submissió,, una indiferència a llur dret, que la
Història no ens mostra, precisament. No hi ha professor del carrer
Soufflot que no estigui disposat a demostrar-M, al contrari, com la
teologia ha aguditzat i descabdellat el sentit jurídic. L a idea que domina la teoria cristiana sobre aquesta qüestió, és la de l'Adm'nistració, és la idea que en l'home res, ni el/ seu mateix cos ni la seva
ànima, ni amb més raó la seva família i els seus béns. no li pertanyen, que tot és de Déu i per a Déu al qual haurà de retre comptes exactes. Si tot això li pertanyia, podria mostrar-se conciliant i
remas. N'hi ha—i més que no sembla—que, per indolència natural»
estarien disposats a abandonar tot el que volgueu. Però, precisament perquè res no li pertany, el cristià, si no ha fet una remissió general i prèvia a les mans del seu Creador amb el consegüent descàrrec, eL cristià no pot cedir res, si no és per raons fortes
i per una mena de dispensa. No es tracta d'una conveniència momentània, es tracta d'una responsabilitat eterna. Per això, al revés
de totes les teories socialistes, el cristià està tan unit a la matèria
dels seus drets cívics, als seus béns, als seus fills, a la seva pàtria.
No és ell qui depèn de lot això, és tot això que depèn d'ell. A ell no
a un aítre Déu ho ha encarregat. Ell transposa en el terreny dels
interessos materials, santificats per llur fi, aquesta obstinació inflexible de la qual la seva Església li ha donat tants d'exemples
magnífics, a través de totes les generacions de Sant Llorenç i Sant
Tomàs Becket fins als màrtirs de la Revolució i d'Innocenci fins a
Pius. Compareu el servilisme abjecte de les Esglésies cismàtiques i
protestants en front de llurs tirans (1) amb la intrepidesa dels

( I ) Servilisme sols comparable • llur pusil lanimilat llastimosa davant les teories m é s extravagants,
de Dam-in fins a Freud, que se'ls presenten amb el caràcter d ' ú l t i m a moda.
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grans Papes i comprendreu quins poden ésser els sentiments d'uns
homes que, de petits, han rebut lliçons com aquestes i han estat
educats en aquesta escola de llibertat cristiana. L a resta és Tolstoi,
L a u n i ó de les Esglésies a R o m a . — Han aconseguit un ressò mundial les anomenades «converses de Malines» en la tasca empresa per a la unió de les esglésies dissidents a Roma, en la qual l'eminent Cardenal Mercier. Arquebisbe d'aquella diòcesi, té part tan visible.
En quin ambient es desenrotllen aquestes tasques, amb quin esperit hom conrea aquesta Unió? D'una manera sumària i claríssima
ho trobem en el discurs fa poc pronunciat a la Conferència per a
la Unió de les Esglésies, a Bruselles, el dia 25 de setembre, el text
del qual devem a l'amabilitat del canonge Dessain, secretari de Sa
Eminència, que ens l'ha fet trametre expressament, i que a seguit
extractem.
E l nostre Sant Pare Pius XI—diu el Cardenal—proclama qut
l'obra per exceLlèncga del seu Pontificat ha d'ésser la unió a l'Església-de Rama dels nostres germans cristians que se'n són separats.
En ocasió del terç centenari del martiri de Sant Josefat, va adreçar al món, als dissidents i a tots els fidels una apremiant crida a
la unitat.
En la seva al.locució consistorial del dia 24 de març de 1924, on
amb tant d'interès encoratjà les «Converses de Malines», el Sobirà
Pontific toca el tema de les Esglésies d'Orient i el precisa: per part
dels Orientals—diu—i per part dels Catòlics d'Occident, hi ha nombroses causes d'incomprensió mútua: cal apHcar-se a fer desaparèixer
els prejudicis, a esvair les falses concepcions doctrinals, les errors
històriques que entrebanquen l'obra de reconciliació. «Aquesta reconciliació—diu el Pare Sant—no pot intentar-se amb legítimes esperances d'èxit, sinó amb una triple condició: quant és a nosaltres,
cal desempallegar-nos d'errors corrents, acumulades en el decurs dels
segles, pertocant a creences i instlitucions de les Esglésies d'Orient;
cal que els Orientals, per la seva banda, s'apliquin a considerar més
detingudament la identitat de fe de llurs Pares amb la dels Pares
llatins; i cal, en fi, que de l'una i l'altra part hi hagi canvi d'idees
en un esperit de caritat germanívola».
En ocasió del centenari del Concili de Nicea, el Pare Sant, en
una lletra al Cardenal Tacci, datada a 4 d'abril de 1925, renova la
seva exhortació i invita especialment els homes qui estan més al
corrent de la història i de la litúrgia de les Esglésies orientals, a
instruir amb llurs publicacions i amb conferències l'opinió pública.
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En la seva al·locució consistorial del dia 18 de desembre de 1924.
demana i tot que a les Universitats i als Seminaris llatins hom destini un lloc per a les ensenyances Orientals i les diverses ciències
que s'hi relacionen.
A fi de donar de bell antuvi un abast pràctic a l'orientació del
seu pensament, l'august Pontífic, tenint present que la vida monàstica, tan en honor encara avui en dia a les Esglésies d'Orient, de
l'Orient ens és vinguda, ha posat els ulls en els fills de Sant Benet,
Patriarca dels monjos d'Occident, i ha confiat al Primat dels Benedictins, Reverendíssim Dom Fidel Stotzingen. la realització d'un magnífic programa d'acció per al restabliment de la unitat de tots els
cristians en una mateixa Església catòlica.
I el Reverendíssim Dom Fidel Stotzingen, bon coneixedor dels
homes i que ha pogut apreciar bé la tasca realitzada durant anys
al Col·legi de Sant Anselm de Roma per Dom Albert Beauduin, ha
fet a Bèlgica el gran honor de posar-hi el breçol de la institució, o,
més ben dit, del conjunt d'institucions destinades a realitzar progressivament la concepció genial del Pontífic que presideix amb tanta de saviesa i de serenor l'obra de la Unió de les Esglésies.
Newman, en un dels seus meravellosos anàlisis, escruta Fessència d'allò al qual devem la nostra civilització, i pregunta quina és
la característica del prodigiós apòstol de les nacions. „. i quin és, per
consegüent, el secret, humanament parlant, de la fecunditat del seu
apostolat. I Newman, respon que. per ell, aquesta característica és
la «simpatia» del Sant.
La «simpatia» vol dir aca, segons la significació etimològica de
la paraula, el do de comprendre i fer seus els sentiments d'altri...
La simpatia porta el contacte, desvetlla la confiança, provoca
desigs d'intimitat i d'unió. D'on ve la nostra fe cega en les mares,
més que de l'experiència que posseïm que elles ens endevinen, ena
comprenen, s'expliquen en bona part tot el que els confiem, es fan
sempre una joia de pledejar per nosaltres i de perdonar-nos?...
Cal anar als nostres germans dissidents, ens hi hem d'atansar
amb respecte; no forcejar el sagrat de les consciències, esperar que
lliurement n'obrin l'accés.. • Cal sembrar, i cal regar, però no tenir
la pretensió de collir a l'acte el fruit del treball: cal, confiats en Déu.
saber-lo esperar amb paciència.
Els cristians d'Orient, sobretot, es mereixen una atenció especial. Es ervident que no sels ha d'amagar la veritat íntegra, i en
primer lloc la Primacia universal, de dret diví, del Patriarca d'Occident, el Papa de Roma; però quisvulla que entri en relacions religioses amb ells, deu tenir ben en compte el fet que els Ortodoxos re-
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coneixen i reben vàlidament tots els sagraments, que senten gran
veneració vers la Mare de Déu; que serven, per la seva banda, un
gran respecte vers la jerarquia catòlica, i que molts d'ells ignoren,
en fons, els motius que els tenen allunyats de l'Església romana.
Així el Papa insisteix particularment a recordar-nos que espera, sobretot, de nosaltres un treball d'atansament que consisteix a «arrasir
l'atmosfera», com diuen els nostres amics Anglicans, ço és as saber
a esvair malentesos, a alliberar-se, els uns i els altres, dels seus prejudicis, a restablir la veritat històrica. Treure, com més bé sapiguem, noses a la Unió és la nostra tasca.
Entre els obstacles a la Unió, n'assenyalo un; potser el principal és la idea falsa o almenys inexacta que molts de fidels d'Occident
tenen dels ritus religiosos de les Esglésies Orientals. I l'error a la
qual ens referim és tan més perniciosa per ço que per molts Orientals ritu i religió, pietat i veritat, són, si fa no fa, una mateixa
cosa.
Lleó XIII, en una Lletra Apostòlica, «Orientalium dignitas», de
30 de novembre de 1894, deixava ben clara la doctrina i la disciplina de l'Església Romana quant a les tradicions i als ritus sagrats
de cadascuna de les Esglésies d'Orient.
Per vella i autoritzada que sigui, la litúrgia llatina no exclou
les Litúrgies Orientals, ni és presentada per l'Església romana com
una litúrgia privilegiada.
L'Església romana honora els ritus Orientals, hi veu una manifestació esclatant de la catolicitat i de la divina unitat de la nostra fe.
«Apar—diu Lleó XIII—que no hi ha res millor per revelar al
món la catolicitat de l'Església, que 1/homenatge únic retut a Déu
sota formes tan diferents, en llengües venerables per llur antiguitat,
i encara ennoblides per l'ús que n'han fet els mateixos apòstols i,
després d'ells, els Pares de FEsglésia. No és veritat que sembla que
hom hi torni a veure la forma expressa del culte fet al Crist nounat, el diví Fundador de l'Església, pels Màgics vinguts de diverses
regions de l'Orient per adorar-lo?»
Així l'Església romana vol que aquests diversos ritus siguin integralment conservats. E n diferents avinenteses, han estat donades
instruccions als missioners llatins, prescrivint-los que observin aquesta consigna severa i que vetllin perquè sigui puntualmente executada.
Els fidels Orientals que passen a l'Església catòlica romana són obíigats, ara com adés, a conservar llur ritu d'origen, a menys d'una
dispensa que sols pot atorgar el Sobirà Pontífic.
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Demés, el nou Codi de dret duu el Cànon terminant: «Es prohibit als clergues de fer adoptar pels llatins un ritu oriental o pes
Orientals un ritu llatí.»
Després de recomanar, una altra vegada, una norma de conducta
inspirada en aquests sentiments, l'il.lustre Cardenai retreu, per acabar, unes altres paraules del mateix Papa Lleó XIII (de la Lletra
Apostòlica «Preclara gratulationis» de 20 de juny de 1894): «Germans dissidents, qualsevol que sigui el vostre ritu, el nostre cor s'obre a vosaltres. Mediteu aquestes ardents i greus paraules que Bessarion adreçava als vostres Pares: «Què respondrem a Déu, quan ens
demanarà compte d'aquesta ruptura amb els nostres germans. Ell
qui, per ajuntar-nos en la unitat d'un mateix redós ha davallat del
cel, s'és encarnat, ha estat crucificat?...
Que es digni de retornar-vos a aquesta fe una i santa... el dipòsit de la qual els vostres avantpassats servaren inviolablement,
aquella fe que amb l'esplendor de llurs virtuts, amb llur gran geni,
amb l'excel.lència de llur doctrina, il.lustraren a més no poder els
Atanasi, els Basili, e!B Gregori de Nazianza, els Joan Crisòstom, els
dos Ciril i tants altres grans Doctors la glòria dels quals és verament
l'herència comuna de les dues Esglésies, la d'Orient i la d'Occident.»
L ' A r t i l a natalitat. — El problema de la natalitat—aquest
gran problema moral—que eminents tractadistes agafen íntegrament i posen sota la llum de la doctrina cristiana, per deduir-ne les
conseqüències fonamentals, per proposar-hi les solucions de més garantia (que són alhora les més generoses i dignes), partint de les
arrels substantives de la qüestió, és sovint considerat sota aspectes
fragmentaris, àdhuc potser amb tendències laïcitzants, més o menys
declarades. Tot i llur fragmentarisme, aquestes consideracions no
deixen d'oferir llur interès, moltes vegades, i a voltes no deixen d'ésser ben suggestives. Com, per exemple, les que extrèiem d'un escrit de Le Temps, de París.
L'articulista, que signa V., fa una glossa al marge de l'Exposició
internacional de les arts decoratives. Diu que els artistes es desinteressen, generalment, dels problemes sociològics. Assenyala com
llur especialització els fa, automàticament, girar l'esquena a l'estudi
d'aquests problemes. Si dèieu, per exemple, a un dels dibuixants industrials de l'Exposició que el primer deure que té consisteix a lluitar amb totes les seves forces contra el maltusianisme i a predicar
la repoblació, us consideraria potser com un bromista de mal gust.
No tindria raó.
Els psicòlegs i els economistes—diu—han denunciat temps ha
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les incidències morals, socials, militars, demogràfiques o sentimentals
del sistema del fill únic, seguit per massa famílies franceses, però
fins ara hom no havia considerat les conseqüències que podia tenir
aquesta situació en el domini de l'art. Era reservat a un home de
negocis, d'esperit realista, qui escriu per als lectors d'una revista
comercial, establir les relacions insospitades que uneixen la restricció dels naixements i les tendències estètiques d'una època.
Precisament l'Exposició d'arts decoratives ha inspirat a M. Maurici Duvin aquestes interessants deduccions. L a gran fira internacional de mobles i d'arquitectura posa de relleu, per contrast, l'aferrament pregon de les famílies franceses a les fórmules plàstiques
més tradicionals. Bell punt us atanseu a una habitació de la vella
França, a uns interiors suecs, austríacs o danesos—i la demostració
encara seria més esclatant si poguéssim comptar-hi un interior alemany—, us sentiu colpits per l'avenç extraordinari que han aconseguit els estrangers, vista França, en ordre a la novetat i a la recerca sistemàtica d'un confort científic que no troba noses en escrúpols
històrics. Quan els francesos, diu, arriben a l'art modern a través
d'un seguit de prudents i sàvies modulacions de línies i de volums,
tenint en compte les últimes voluntats dels segles morts l'herència
dels quals havem recollit, els altres pobles es llencen a l'inèdit amb
una ingenuïtat sense fre i una joia creadora que ens sorprenen i
ens encandalitzen.
Quan els nostres arquitectes introdueixen sols tímidament, i
encara amb prudents dissimulacions, les innovacions científiques c
industrials que imposen un estil a la nostra època, quan nosaltres
fem encara, deeorativament, de la bombeta elèctrica un modest succedani de l'espelma els tècnics estrangers ja han fet llur submissió
oficial a les divinitats novelles i han explotat els miracles de la màgica electricitat, de les màquines elevatòries, i dels «gulf-streaïm
d'aigua calenta que circulen per les artèries del immobles moderns.
En comptes de dissimular porugament aquestes conquestes novelles
del treball modern, ho han sacrificat tot per traure'n un màximum
de rendiment. D'aquesta manera s'han fet, amb una rapiditat sorprenent, un novell estil que els nostres aitistes qualifiquen sovint
de bàrbar, però que respon molt més lògicament que no pas els nostres a les necessitats quotidianes de l'existència d'un home d'avui
en dia.
Amb raó o sense—comenta l'articulista—, un francès s'imaginarà sempre que un moble o un objecte d'art no serà digne de respecte i admiració «si no es vincula, pel conjunt de les seves línies,
de les seves escultures o de la seva decoració, a una de les grans
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èpoques classificades de la història de l'art». Això és el que ha fet a
casa nostra la foituna inaudita i durable dels fabricants de mobles
històrics de nyigui-nyogui i dels vulgaritzadors d'una estètica a bon
preu que hom fa passar per Lluís X V i Lluís XVI,
Però no rau ací, segons aquest escriptor, l'única raó del nostre
tradicionalisme decoratiu. Si els estrangers se són guarits més aviat
que no pas nosaltres de la mania de les còpies i dels pastitxos dels
estils antics, és perquè no coneixen la crisi de la despoblació. A França, essent els fills poc nombrosos, el mobiliari familiar es transmet
integralment per herència. Si hi ha dos o tres beneficiaris, com a
màximum, cada un d'ells, partint-se els mobles de la família, ha de
fer un esforç poc considerable per completar-lo. Es comprèn, ho
completarà a base de l'estil que li és imposat. Com més reduïda és la
prole, més exerceix la seva tirànica influència aquesta cèl.lula decorativa inicial. Així és com, de generació en generació, els interiors
francesos se succeeixen i s'assemblen.
En una família sueca o alemanya, quan els vuit o deu fills posen casa, els cal, evidentment, adquirir un mobiliari tot nou. No
havent de tenir compte de cap servitud d'ordre artístic, econòmic o sentimental, poden adoptar espontàniament les novetats que
els són ofertes i crear conjunts lògics, equilibrats i pràctics.
La natalitat ha vingut a aquests països en auxili dels artistes, mentre a França el fill únic és responsable de la voga obstinada
del menjador Enric I I .
E l renovellament dels estils no pot nàixer més que del renovellament del personal familiar. E l decòrum de la vida s'empobreix i
s'encongeix igual que l'esperit i la sensibilitat en una família massa
egoista. Heus aquí un argument més per la lliga en favor de la repoblació que podrà enrolar tot seguit sota la seva bandera, en nom
de llurs interessos professionals, tots els creadors de l'Exposició de
les arts decoratives, per a les quals el maltusianisme ha esdevingut
un enemic

L a d i l u c i ó de les esglésies nacionals. — Amb motiu del
llibre publicat per Ludvig Holstein, un dels millors literats de Dinamarca, sobre el sentiment reldgiós (el llibre es titula «El camp verdejant»), el filòsof Harald Hòffding escriu a Gans damke Magasin, de
Copenhague, una glossa que constitueix un altre document per on
veiem el procés de dilució que segueixen les anomenades esglésies nacionals. Diu que l'ànima humana és el camp verdejant on creixen totes les plantes de la vida de l'esperit, les religioses i les altres.
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El protestantisme no és per Holstein més que una cosa mediocre quan vol exercir Fautoritat. Els conseqüent amb si mateix quan
es funda sobre la llibertat de consciència. Cantem salms—diu—, però no podem cantar tots els salms de l'Església. No sabem a quin monument duem carreus; no podem mirar darrera la cortina. L a conclusió del poeta és: deixem sonar les campanes i dormir els dogmes.
Aquests darrers mots pinten amb justesa els sentiments del poble danès. Hom no vol que les campanes callin, hom s'abelleix a sentir-les, l'esperit és d'acord amb elles i amb la litúrgia delí servei diví.
Però no es vol sentir a parlar gaire de dogmes. L a història dirà quant
de temps podrà durar una situació així. Els que formen part de
l'Església nacional i els qui no en són. segueixen atentament aquesta evolució.

CULTURA

GENERAL

A remarcar.—Els dos volums que amb l'exemplar regularitat
acostumada han aparegut el passat Octubre de les Obres completes
de Bàbmes són el VI i el XVIII de la col·lecció i l'interès llur resta prou indicat dient que el VI continua la gran obra baimesiana
El Protestantisme comparada con el Catdicismo, i el XVIII acaba
l'altra gran obra de l'eminent pensador català Filosofia fundamental.
La col·lecció, amb els seus catorze volums publicats, ja comença
a adquirir aquell aire de monumentalitat que els seus editors segurament es proposaven i a la qual és tan creditor el nostre massa oblidat filosòf. Ella es té ben guanyat l'èxit editorial que, segons tenim
entès, va obtenint.
— E l bell llibre de Ramon Rucabado Entorn del Sindicalisme,
recull del articles publicats a La Veu de Catalimya, des de maig de
1920 a maig de 1921 sobre aquest tema. Bell espectacle el de l'altura moral, propera a Ifheroisme, amb què el nostre admirat amic
adopta una posició fonamentalment cristiana en aquest conflicte que
fou, i temem que no tardi a ésser, agudíssim. Poques sensibilitats
com la seva han rebut la percussió que en la consciència ciutadana de
Barcelona produïa la devastació moral, més que material, de l'època
dels atemptats que, amb una excessiva pulcritud eufemista, anome-
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nàvem socials; cap veu com la seva no l'ha expressada amb paraules apostòlicament inflamades. Rellegint aquestes pàgines calidíssimes de caritat, hom se sent més ciutadà i més cristià, car més fortament es desperta cor endins la consciència de la solidaritat natural i sobrenatural que ultrapassa chisses, estaments i pàtries. A
ésser llegides de tothom, el simple contagi de caritat de Déu i de
caritat de pàtria que produiria fóra gairebé suficient, àdhuc prescindint de les solucions que defensa, per guarir les plagues morals
de què el nostre patró i el nostre obrer malaltegen. Gosaríem a dir
que en l'amic Rucabado, ànima genuïnament apostòlica, s'opera una
inversió psicològica interessantíssima, de la qual coneixem altres
exemples: no és la idea qui encén ei foc de l'entusiasme proselitista: és l'abrandament de l'amor qui ilumina la intel·ligència. Hom
pensaria en un parentiu espiritual amb Ramon Llull.
Aquest regent d'esperit excepcionali a tot arreu, potser més encara a Catalunya, i per això mateix fortament interessant, per torna de les grans qualitats d'ardor comunicativa, d'eloqüència persuasiva, d'intuïció instantània (tot ço que, depurat per treball d'eliminació, forma el temperament artístic), exposa aJs perills de ITintegriame, que l'amic Rucabado sap defugir prou perspicaçment, mercès a la seva deixondida intel·ligència, a la seva extensa documentació i a una experiència llarga i assaonada. Tanmateix, alguna vegada, • • No és pas afer nostre el de criticar, i menys en aquesta secció, però voldríem dir.que quan E n Rucabado sembla condemnar en
absolut la vaga com immoral, temem que no passi la ratlla. No som
els primers a dir-li-ho, i per això ens hi atrevim· L a vaga és un
mal, com ho és la guerra. Cal que sigui el remei darrer i suprem
després d'intentats de bona fe i sense èxit tots els remeis pacífics,
Llavors, encara, cal rodejar-la de condicions cauteloses: gran probabilitat d'èxit, unanimitat relativa, respecte a la llibertat individual,
sense parlar j a de la justícia de la causa; amb aquestes condicions,
no sabríem condemnar-la—i no anem pas sols—en nom de la Moral
catòlica, Que, així i tot, és perillosa? Ho és, certament, com ho és la
defensa individual' en cas extrem, com ho és la guerra· De perillós
a il·lícit, hi ha una enorme distància. Quan la connexió entre una
causa i uns efectes immorals no és necessària, sinó voluntària, la
causa no n'esdevé il·lícita· Ara. els efectes immorals de la vaga que
senyala E n Rucabado (odi als esquirols, represàlies, etc^) no són pas
necessaris, ni absolutament inevitablesTot això volem que sigui dit amb la més efusiva cordialitat i
sense minva de la gran admiració que sentim pel nostre insigne sociòleg i per l'admirabte obra moralitzadora i pacificadora que va
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desplegant en aquesta Barcelona, camp d'assaig durant tant de
temps de totes les teories subversives. Alguns moments d'heroisme
que li sabem ens imposaran sempre el deure d'una profunda veneració envers aquest cristià exemplar, si ja la seva alta intel·ligència
no el fes creditor a tots els respectes.
— E l terç deb Opuscles dogmàtics del Canonge Alfons M." Ribo,
dels quals tenen coneixement els nostres lectors, tracta de L a ideologia dels misteris. Un tast anticipat d'aquestes pàgines denses de
doctrina i admirables de precisió teològica pogué ja ésser fruït pel
lector en el número de setembre d'aquesta revista. L a difícil matèria
és tractada per l'illustre canonge amb aquella competència i severitat professional que el fa creditor a l'èxit més falaguer.
—Es tot un goig el darrer fascicle, de caràcter extraordinari, de
La Revista dels Llibres, dedicat especialment a la Biblioteca de Catalunya. Si els treballs que l'integren es fan llegir per llur qualitat
l'exquisida presentació de tot ell es mereix les més sinceres lloances.
Jordi Rubió, Mossèn Higini Anglès, R d'Alòs-Moner, F. Martorell i
Trabal, J . Givanel i Mas, J. Massó Torrents signen els estudis de la
Revigta, evidentment recomanable.
— E l noetre il·lustre col·laborador Mr. Georges Dwelshauvers
ens escriu que és a punt de sortir una obra seva «Les Mécanismes
subconscients», on ha recollit els resultats dels treballs fets al Laboratori de Psicologia Experimental de Barcelona sobre la imatge
mental i els seus moviments. Serem molt joisos de llegir-la i donarne compte als nostres lectors.
En la mateixa lletra ens assabenta l'il·lustre psicòleg que ha estat nomenat Professor de Psicologia experimental i encarregat d'organitzar i dirigir el Laboratori de Psicologia a la Universitat Catòlica de París, i encara Professor de Filosofia al col·legi Stanistas, un dels
principals i més antics Liceus d'aquella ciutat. Ensems ens anuncia la
remesa d'un article sobre el primer volum de la nova edició de ia Summa Thedogica de Sant Tomàs, empresa per la Revue des Jeunes.
No cal dir amb quina joia acollim les belles noves del bon amic
absent i com ens trigarà de rebre el seu treball per oferir-lo als lectors d'aquesta Revista que ell tant demostra estimar.
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L'EDUCACIÓ I I/ESCOLA
Els dos ensenyaments primaris de França.—Els dos d ' E s p a n y a i el batxillerat. — A França hi ha hagut fins ara—
i hi serà fins que no s'hagi fet l'adaptació dels mestres a les noves
ordenacions—dos ensenyaments primaris oficials distints, amb programes i mestres propis i posats sota diverses autoritats:
L'ensenyament primari pels fills dels obrers i menestrals que
en sortir de l'escola aniran a I/obrador o a la botiga o a l'escriptori, i l'ensenyament primari anex als «lycées» i col·legis de segon
ensenyament, que prepara l'alumne des de petit als estudis i mètodes de l'ensenyament secundari.
Aquest ensenyament secundari és considerat com un ensenyament universitari amb una organització completa i un fi determinat que ha de començar a perseguir-se des de la primera infantesa,
per la qual cosa el pla d'estudis que l'infonma comença ja a la classe «enfantine» (la nostra classe de pàrvuls), segueix amb la preparatòria i l'elemental (que vénen a ésser el nostre ensenyament primari de preparació a l'ingrés del batxillerat) i acaba amb els set
anys del primer i segon cicle d'estudis (que podríem equiparar al
batxillerat espanyol). Els professors de tots aquests cursos i de les
diverses disciplines—àdhuc els de les classes primàries—deuen posseir un diploma especial d'aptitud, i tots són nomenats per les autoritats universitàries de les quals depenen.
Les escoles primàries elementals (podríem dir-ne les populars)
tenen un pla i un programa i uns mètodes propis i distints de les
anteriors; tenen eh alumnes fins a l'edat de 14 anys—límit escolar—i es lliguen amb les escoles primàries superiors o amb les complementàries que preparen per a les arts, els oficis o el comerç. Els
mestres i mestresses d'aquestes escoles no depenen de 1/autoritat
universitària sinó del prefecte departamental (1) que és qui els nomena. De fa més de mig segle, els mestres clamen per ésser integrats al cos universitari, i segurament ara es creien ésser prop de
conseguir-ho, donada Ja circumstància d'ésser ministre d'Instrucció
pública M. de Monzie qui havia fet declaracions en aquest sentit. No
gens menys, no sols no ho han conseguit, sinó que els únics mestres
(1)

€Agent politic del govern en cada d e p a r t a m e n t » , paraules de Mr. de Monzie en el seu llibre

•Les reformes scolalres» publicat el 1908.
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primaris que estaven fora d'aquesta dependència política, hi han estat incorporats, car la darrera disposició de Mr. de Monzie, separa
els mestres de les classes primàries dels «lycées» i col,}egis d'ensenyament secundari de la jurisdicció universitària, i els posa sota
la dependència i el nomenament directes del prefecte departamental.
Així, doncs, amb la disposició de M. F . Albert (2) unificant els
programes de les dues menes d'escoles primàries, i la de M. de Monzie posant-les totes sota una mateixa jurisdicció (la més afectada
per la política), hom ha donat un gran pas devers la unitat escolar
primària francesa.
•

'k

No ens interessa d'escatir ara els avantatges o inconvenients
que per a França i els francesos pugui tenir la nova organització,
però el cas de França ens porta de la mà a considerar el cas d'Espanya, més ara, que havent començat el nou curs escolar, tots els
problemes que s'hi relacionen són proposats més vivament.
A Espanya no hem tingut ni tenim oficialment dos ensenyaments primaris, però els tenim oficiosament. Són els mateixos que
fins ara hi ha hagut a França. No és que l'Estat Espanyol hagi previst la necessitat de coordinar un ensenyament primari amb el batxillerat, constituint un tot orgànic, no; ha estat la disbauxa del batxillerat actual que ha creat la necessitat d'un ensenyament primari que prepari les criatures per poder aprovar (no per poder aprendre o assimilar) amb més o menys èxit, les assignatures del batxillerat.
Així ens trobem que totes les institucions privades—laiques o
confessionals--que es dediquen a l'ensenyament secundari, han creat
unes classes primàries que obeeixen a aquesta necessitat i algunes
com la dels Pares de la Companyia de Jesús—molt comprensiblement—no admeten alumnes de batxillerat si no han passat per les
seves classes elementals.
L'altre ensenyament primari és de les Escoles Nacionals i particulars a les quals concorren els que després nodriran de treballadors el camp, la fàbrica i l'obrador, o de dependents el comerç. Per
a aquestes, l'Estat no té, fins avui, un cos de doctrina que exposi el
seu pensament en quant a mètodes, programes, extensió de les as-

(1)

Vegi's L A PARAULA C R I S T I A N A c ú m , 4, p è g . 384.
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signatures, organització interna, etc. com tenen altres països (França, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, per citar només els nostres veïns).
Aquest ensenyament, en certs aspectes, és preferible al primari de les escoles secundàries, perquè no té el peu forçat d'uns exàmens i uns textos que li absorbeixen el millor temps, si no li absorbeixen tot, i es pot dedicar més a l'educació dels seus alumnes
dins un pla orgànic i propi. E l mal està en què peli fet d'ésser més
fàcil l'altra llei de treball, els mètodes de l'escola per al batxillerat
junt amb els mètodes per a l'escola de motllo a base de professors
anònims i ramats d'alumnes—que avui són els que plauen a la majoria dels pares—han contagiat ^escola popular primària.
De portes enfora, tots hem blasmat l'Asenyament primari condicionat pel batxillerat, l'abús memorístic que comporta, la poca importància que dóna a la comprensió, a l'espontaneïtat i a l'expressió peisonal i pròpia, la poca assimilació intellectual dels que hi són
ensenyats, però reflexionant un xic, hom es veu obligat a concloure que davant la perspectiva d'un batxillerat com el nostre, amb tota la seva complexitat de textos, de discursos,, d'opinions, de negocis i de materialitats, i amb la inconsciència dels pares que als 10
anys aboquen els seus fills als paranys d'aquest batxillerat mediocre (per quahficar-lo amb un adjectui beninge), no cap gaire cosa
més que aquella preparació primària posada a l'unissò del batxillerat, amb tots el seus defectes, que ni les provatures més ben intencionades han pogut millorar.
EI dia que s'organitzés un segon ensenyament sobre unes bases més racionals i més en consonància amb les necessitats psicològiques i biològiques del noi, desapareixeria automàticament aquest
pseudoensenyament primari d'internats i Idceus.
No ens passa per alt que ni els pares ni els mestres poden arreglar gran cosa en aquest afer, mentre acceptin passivament, i encara donant-hi el seu concurs, aquest estat de coses; el que no comprenem és ccm aquest any. com l'altre i com l'altre i com elfi que
vindran, s'hagi pogut començar el curs escolar sense haver-se aixecat una protesta viril, potent, irresistible—la suma i la concreció de
les protestes individuals que sentim cada dia, i una de les protestes
més patriòtiques que podrien fer-se—contra l'estat actual de l'ensenyament secundari.
Perquè no ens puguin titllar d'exagerats, farem només un parell de consideracions.
Primera. Hom ha pensat alguna vegada què representa per
a Barcelona tenir un sol Institut de segon ensenyament? Si tots els
alumnes que fan el batxillerat haguessin de fer els seus estudis en
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p.quest Institut, quina seria ia matrícula anual de cada curs? Hi hauria catedràtic, per bo que fos—encara que fos el millor del món—
capaç de fer-hi classe? Avui no arribem a aquest extrem perquè la
manca d'Instituts la supleixen bé o malament les institucions privades, de règim combinat amb l'establiment oficiai, i amb la matrícula lliure, però això no satisfà de bon tros, ni resol el problema,
puix que hi ha encara una matrícula exorbitant d'alumnes oficials que
no tenen altre pa inteldectual que el discurs del professor, engegat
a una distància física i espiritual que el fa inassoüble, i la lletra
d'un text que en molts dels casos no respon a les necessitats pedagògiques de l'alumne, quan no sembla escrit amb l'únic fi de fer-se
incomprensible.
Segona. Per què ha de començar el batxillerat als 10 anys?
Es pot admetre que un infant als 10 anys hagi acabat ja el seu ensenyament primari? Donada l'organització actual dels Instituts, com
s'explica que un noi de 10 anys—ni que fos de 12—pugui ésser subjectat a la disciplina d'uns programes i uns textos, en una institució únicament instructiva, on no es té cura de la seva educació, on
el professor no coneix l'alumne, on en fi, no hi ha una vida escolar
organitzada ni sense organitzar^
Si no fos indispensable el títol de batxiller per seguir estudis
ulteriors, quants se'n passarien i en canvi aprofitarien aquests anys
per formar-se una cultura més sòüda i més eficaç! Però el peu forçat del títol de batxiller, mata tota possibilitat d'acció. Dues o tres
vegades en el reflorir de la cultura nostrada s'ha intentat
l'organització d'un ensenyament secundari veritat, per tenir no
un passaport per a una facultat, sinó un sòlid ensenyament, però
no se n'ha sortit. Únicament quan s'ha tractat de les noies que han
pogut prescindir d'aquell requisit, una de les nostres institucions
cabdals ha pogut organitzar bàsicament i intensament una cultura
femenina^
Le$ escoles nacionals.— Luís Bello, en un dels articles pedagògics que publica periòdicament a «El Sol» de Madrid—el del dia
7 d'octubre—titulat «El cerco de Madrid; una escuela en domingo»,
esmentava, planyent-se'n, el poble d'Alcobendas, situat a 17 Km. de
Madrid, el qual té dues escoles, una de nois i una de noies. L a de
nois té capacitat per a una trentena d'alumnes i se n'hi encabeixen
cent vint-i-cinc.
«Utios bancos relativamcnte nuevos—son dc fiues del siglo pasado—. Y
»otros donde aprendieron a escribir los nifios que vieron entrar al duquc
»de Angutema.. • Està cuidada. La han limpiado cuanto pucde lirapiarse
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»una escuela vieja; del niismo modo que se pasa y rcpasa el cepillo a una
•>.americana dcmasiado usada. Quizà el lustre sea peor que el polvo. Tieuc
»el misrao aire triste, cansino, de la escuela de nifias, y no despierta—ésta
#es la rigurosa verd ad—sino Ideas humildes y míseras, acomodadas al pe
>bre ambiente que flota como un vaho mclancólico entre las cuatro parc*des. Amplia y despejada, oemo digo, para treinla o cuarenta ninos. iPero
svan ciento veinticinco! La matrícula llega a ciento cincuenta, cifra que
»ininca se completa en la clasc, por fortuna para don Emilio y pai'a los
muchachos.
»—Y icómo se los intala? Dónde?
»—iDónde? Aquí. Los que pueden se sientan y los que uo pueden se
squedan de ple. Ya tengo clicho m&s de una vez a los inspectores que esto
»no es una escuela, sino un encerradero. Como nos ahogamos, necesito
>abrir las ventanas, todas, de par en par. Así estamos en pleno invierno.
»A la entrada del aula, en un rincón, cuatro tablitas que no levantan
»veinte centímetros del suelo marcan el sitio de los pàrvulos. Estan al ple
»de una ventana y detràs de la puerta. Se criaran fuertes, no hay duda.
»Si salen, es que son de hierro.»

Nosaltres no hem d'anar a 17 Km. de Barcelona per trobar escoles per l'estilk Ni tan sols ens hem de moure de la ciutat per trobar-les amb profusió. L'article de F . Maspons i Anglasell sobre «Les
Escoles Nacionals de Barcelona», inserit en el número anterior de la
nostra Revista, ens donava dades potser més tristes que les al·legades per Luís Bello. I ara ens ve a la memòria la campanya feta uns
quants anys endarrera per un entusiasta de l'educació popular que
després ha representat un dels principals papers en l'enlairament de
la Cultura de Barcelona, qui en la premsa, en la conferència, i en
gravats i projeccions ens féu veure tota la lletjor de les escoles barcelonines. Fruit d'aquella campanya s'aixecaven uns anys més tard
en diferents indrets de la ciutat, sengles edificis destinats a grups
escolars que la fatalitat ha interromput quan ja havien pres cos i
auguraven una nova era de llum, de netedat, d'espai, de bellesa, als
infants de Barcelona.
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LES ARTS PLÀSTIQUES
B e m i n i , Puget, Godecharle. — E l recull d'Actes — no repartit fins ara — del Congrés d'Història de l'Art que a París tingué
lloc l'any 1921, conté entre moltes importants comunicacions, una
sèrie relativa a l'escultura occidental en els segles XVII i XVIII que
permet fer jocs de pensament sobre les influències d'ordre tècnic i
d'ordre ideològic que hi va haver entre algunes nacions. Els tres noms
que encapçalen aquestes ratlles els hem posat com a centres qualitatius de tals influències., prenent peu d'altres tants treballs del Congrés: «El classicisme de Gian Lorenzo Bernini i l'art de França» pel
Sr. Achille Bertini Calosso, «Pierre Puget a Gènova» pel Sr. Mario
Labó, «Influència de l'escultura francesa en l'escultura flamenca del
segle XVIII» per la Srta. Marguerite Devigné.
Gian-Lorenzo Bernini fou un admirador de Miquel - Àngel i de
l'art antic. Del Buonarroti ço que més estimà fou l'arquitectura; de
les estàtues clàssiques, Bernini ho adorà tot. Sols després d'aquest
gran amor va poder abandonar-se a la seva originalitat, ben distinta
de la de Borromini, titllat per ell d'extravagant «perquè va deduir
les seves ^ proporcions de Quimeres i no del cos humà com deu fer tot
artista». Bernini no treu del classicisme únicament les proporcions
de les figures; en treu també tot el sentit de magnificència que hi
hagi en les grans construccions. Quan li encarreguen d'omplir segons
la seva fantasia l'espai que hi ha entre el Louvre i les Tulleries, concep l'erecció d'un amfiteatre a la manera del Coliseu i del Teatre,
Marcel. «Que no em parlin de res petit», va dir com a conclusió de
les seves paraules en ésser presentat a Lluís XIV i manifestar la seva intenció que el nou palau que el rei li demanava fos <tot el méz
sumptuós possible». Volia erigir ell «un palau a la romana», és a dir
d'una tal magnificència com mai a França no s'hagués vist.
Bernini vol transmetre tota la grandiositat de la Roma dels Cèsars i dels Papes a la França dels liuïsos i això no s'ho podia proposar ningú com ell, perquè Bernini era com hem dit, un gustador i
un entusiasta de tots els grans moments clàssics — i àdhuc classicitzants — i així com admirava les magnes creacions de l'ant'c Imperi
i la pintura de Rafael, sabia apreciar també tot el que hi ha de substància clàssica en Poussin i en Annibale Carracci. (Segons ell, en
Poussin s'uneixen al dibuix de Rafael les coloracions del Ticià). E l
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paper estètic i fins moral que per l'artista té el dibuix, Bernini l'expressava amb aquestes paraules lapidàries: «Un artista que excel·leix
en el dibuix no deu, en fer-se vell, tenir por de mancar .le vivacitat
o de tendresa, perquè la pràctica del dibuix és de tal eficàcia que
amb ella n'hi ha prou per suplir la fallida dels esperits quan, en
la decrepitud, llangueixen».
Com fonamentalment en l'escultura, Bernini mai no es separà
d'un concepte clar de l'harmonia en les seves creacions arquitectòniques, d'un dibuix i d'una potencialitat en allò essencial, repetim-ho,
ben clàssics. Tant passà això en la façana del Palau Barberini com
en la decoració de les lògies ocupades pels personatges de la família Cornaro a Santa Maria de les Victòries, en la columnata de Sant
Pere — construcció digna dels millors moments de l'antic Imperi — í
en el projecte per a refer la tribuna de Santa Maria la Major. I quan
no és tan romanitzat, recorda la seva alta preferència, Miguel-Angel: vegi's, si no, com fa pensar en el capitoli el seu Palau Chigi de la
plaça dels Sants Apòstols.
Gian-Lorenzo Bernini, diu el Sr. Bertini Calosso, és clàsssic per
haver vençut el manerisme insincer i menyspreable fins quan mecànicament reprodueix les apariències de l'art antic; ho és perquè va
saber posar tota la seva habilitat i tota la vigor del seu talent en
l'estudi dels models del món grec i del món romà, abstenint-se sempre
d una imitació servil i tendint cap a la realització de noves possibilitats expressives». Quan Bernini s'aparta aparentment del classicisme, en realitat el que fa és donar-li nou alè. «Aquell que mai no
surt de la regla, deia ell, mai no la sobrepuja».
Bernini insufla el seu pensament en el programa d'estudis per
a l'Acadèmia de França a Roma. El seu sentit artístic classicitzant
influencia doblement l'art francès: amb l'exèmple de les seves obres
(reflexades durant l'últim quart del XVII i en el XVIII) i amb l'organització de l'Acadèmia suara esmentada, que Lluís X I V instituí
l'any 1666.
Per aquest temps arribà a Gènova un escultor francès, Pierre
Puget, quan allí precisament mancava un artista de nom per enllestir la imatgeria de la Madonna di Carignano. L a serena basílica,
que havia construïda Galeazzo Alessi, acollí les estàtues de Puget,
però no l'altar major que per a ella projectà, posposat — no sabem
el motiu — a un de Giacomo Quaglia. Com tampoc no es portà a
realitat un dibuix de façana per a l'Oratori de Sant Felip Neri, també obra de Puget, com ho és la imatge de la Puríssima J'a.(uesta església.
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Puget rebé a Itàlia les influències de Bemini — l'art puixant
del qual impossibilita a tants escultors de poder-s'hi sostreure — i
així tenim una tercera acció de l'obra berninesca: ço és, en un escultor que anava a Itàlia a «exercir» i no com a estudiant de l'Acadèmia de Roma. Bemini encarrilà Puget no sols en la plàstica i en
el virtuosisme, més també en els mateixos principis fonamentals, servant sempre una elegància ben francesa però no arribant mai a aquella expressió del paroxisme que Bemini assolí en el «Rapte de Santa
Teresa» de l'església romana de Santa Maria de les Victòries.
Puget deixa indiferents, amb son estil, molts dels escultors que
a Gènova treballen, entre altres Tommasso Orsolino, que nosaltres
crèiem del segle XVI, peró que de l'estudi de Lahó es dedueix que
visqué en el segle XVII. (1) E n canvi, en Parodi i Solaro es manifesta la influència de Puget, tot i no haver-lo tractat el darrer d'aquells
dos, precisament deixeble de Bemini. Es a dir que es fonen en Solaro la influència directa de Bemini i la influència de Bemini a través
de Puget. D'aquest es veuen certs indicis al llarg de l'escultura del
XVIII i el tipus de Madonna que ell creà fou adoptat, a Itàlia, en
la imatgeria popular.
Bemini i Puget s'aclimaten a Flandes per l'art de Pierre-Denis
Plumier i, amb major afrancesament, però amb una exquisida perfecció, en l'art de Gilles - Lambert Godecharle, que havia estudiat a
Roma i a París i representa millor que ningú la flor de l'estil francès
eclosa als Països Baixos.
JOSEP-F. RÀFOLS

(1)
Eo fer aquest petit comentari ens referim a l'Orsolino autor de la Verge del Roser que guar*
ora eis pares predicadors de Barcelona en llur capella d'Auxíàs-March, i per a la qual esl i construint uo
altaret el nostre boa amic Raimond j>re Ja
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MOVIMENT INTERNACIONAL
L a C o n f e r è n c i a de Locarno: una data històrica: una n o vella E u r o p a . — El dia 5 d'octubre s'inaugurava, finia el dia 16, la
Conferència de representants de les grans potències europees reunits
a la petita ciutat suïssa, per tractar de l'arranjament de les divergències polítiques que fins a l'hora present, sobretot d'ençà del
tractat de Versalles, dividien l'Europa. L a feina, segons totes
les apariències, haurà estat molta, ràpida i bona. L a Conferència
havia pres una importància tal que tota altra cosa era deixada a
segon terme. Poques vegades els resultats d'unes converses hauran
estat objecte de tan extraordinària expectació. Afortunadament, sembla que aquest cop el mons parturiens no haurà defraudat.
No cal dir amb quina íntima joia subratllem aquest esdeveniment
i amb quin desig en demanem les més venturoses conseqüències.
Feia moH de temps que no podíem registrar una nota plenament
optimista entre el nodrit complex de les qüestions cabdals de la vida
dels pobles, Avui ho fem, i esperem de no haver de rectificar.
Es clar que la dura experiència aconsella de no lliurar-se incondicionalment a esclats de joia tals que puguin semblar infantils. Potser l'unànime repic de campanes a què hem assistit ha estat dut un
xic més enllà per un principi de reacció ara com mai explicable. Malauradament, resta enfora, d'aquesta assemblea germanívola, la República dels Soviet^, els més característics representants de la qual
s'han expressat en termes de visible hostilitat i menyspreu per l'obra
de Lorcano. Però tantes provatures han estat fetes, costa tanta
sang i tantes angúnies la fatricida actitud en què eren posades les
nacions europees, hom respirava un ambient tan saturat de malfiances i de perills, que potser sí que és arribada l'hora, que la providència divina ha assenyalat per començar la reconstrucció de tantes ruïnes, per posar els fonaments a la futura unitat moral d'Europa.
Nosaltres, que en donar tota la importància que tenen als descabdellaments històrics i al treball dels homes, no escatimem ni no
oblidem mai l'altíssim govern d'Aquell del qual eL poeta ha escrit:
Qui enfonsa o alça els pobles
és Deu que els ha creat,
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som particularment en situació d'esperançar una bona collita. Per
nosaltres això assenyalaria, encara i per damunt de tot, el pas magnífic de l'Any Sant, la seva data fóra computada amb la d'aquest
Jubileu gloriós presidit per la Santedat de Pius XI. I si a aquests
auguris de la unitat moral d'Europa, que vol dir la pau del món, s'ajunten els auguris del retorn de les esglésies dissidents a la dvina
unitat de Roma, tenim que el primer quart del segle X X haurà assenyalat el pas a una etapa històrica, els fruits de la qual poden
ésser extraordinàriament satisfactoris.
Cinc grans passos han estat resolts a la Conferència de Lorcano:
Tractat de mútua garantia i seguretat entre Alemanya, Bèlgica,
França, Anglaterra i Itàlia; c<mvenc:ó d'arbitratge entre Alemanya i
Bèlgica; convenció d'arbitratge entre Alemanya i França; tractat
d'arbitratge entre Alemanya i Polònia; tractat d'arbitratge entre Alemanya i Txecoedovàqida.
Ja d'ençà del primer moment, la Conferència es guanyà una confiança gairebé definitiva. Es la primera vegada, en la llarga sèrie de
les conferències internacionals de després de la guerra, que hom, veu
unes negociacions particularment delicades mantenir-se en una atmosfera igual i no conèixer aquests alts i baixos que fan passar l'opinió
pública de l'optimisme més fàcili al pessimisme més negre. Sense aventurar-se pel terreny de les previsions, hom pot constatar que avui hi
ha la sensació que la reunió dels ministres de negocis estrangers té
serioses probabilitats d'arribar a un acord de principi, que els Parlaments dels diferents països interessats en la bona solució del problema hauran naturalment de ratificar abans que el pacte de seguretat esdevingui una seguretat.
En aquesta actitud es trobava l'opinió francesa, la més pregonament interessada sens dubte en l'afer, davant la Conferència de Locarno, segons el testimoni de Le Temps, que és ben representatiu.
A mida que es desenrotllaven les reunions dels ministres, hom
comentava el procés de la Conferència, sempre en termes esperançats i d'agut interès. Amb l'ingrés d'Alemanya en la Societat de les
Nacions — deia el Comte Sforza, eL cèlebre polític italià — començarà una era de qüestions menys agres i avorridores, però potser més
greus. L a Societat de les Nacions no és avui la força que podria i
deuria ésser, no sols perquè hi manquen algunes grans Potències, ans
també perquè s'hi ha vingut accentuant allò que en podríem dir el
seu caràcter estàtic; mentre en la seva mateixa llei escrita és expressada una possibilitat de força dinàmica que cal, és cert, emprar amb
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gran prudència, però que seria una imprudència més greu encara de
voler atrofiar.
Finalment la clausura de la Conferència coneguts els seus resultats, fou seguida d'un veritable esclat d'optimisme, amb expressions
tal volta un xic ditiràmbiques, però no pas buides d'un profund significat. E l mateix títol que posem a aquestes notes és reproducció del
que s'ha dit.
«Les esperances suscitades per la Conferència de Locarno... no
s'han vist decebudes, L a Conferència ha reeixit. L'acord ha estat fet.
Briand ha tocat el veire amb Luther. L a xica i somrient ciutat del
Cantó Ticd donarà probablement el seu nom a un esdeveniment històric — si no enganyen certes promeses que es dibuixen a l'enllà, més
enllà i per damunt de Locarno, en aquesta simbòlica serenor autumnab> — escrivia el Corriere delia Sera.
Vandervelde, representant la Bèlgica, a la sessió de clausura assenyalava l'escaiença d'ésser ell, dels membres d'aquesta conferència,
l'únic que va signar el tractat de Versalles. Vaig signar-lo —deia—
en plena satisfacció de consciència perquè consagrava per al meu
país la independència reconquerida i el seu dret a reparacions legítimes. Però, al) cap de sis anys, encara tinc la visió d'uns homes,
amb el mateix ideal social que jo, que aportaven l'adhesió d'Alemanya
sota la pressió de la necessitat. Avui, al contrari, concloem aquest
tractat en un comú sentiment d'aiegrança.
Però també, segons el testimoni d'Stresemann, a la mateixa sessió,
els delegats alemanys accepten el text del protocol,., no sols sincerament, ans també joiosament. I afegia que per importants que siguin els acords que acaben de prendre fonma a Locarno, aquests tractats tindran la profunda repercussió que els pertoca en la vida de les
nacions amb la condició que Locarno no serà un fi, sinó el començ d'un
període de col·laboració confiada entre les nacions.
Chamberlain, per l'Anglaterra, sostenia aquesta mateixa tònica, i
Briand, per la França, exclamava:
«Si aquest gest (de la conferència de Lorcano) no correspon a un
esperit novelK si no assenyala el començ d'una era de confiança i collaboració, no produirà els grans efectes que s'esperen. Cal que de
Locarno surti una novella Europa»,
La frase ha estat feliç i j a ha creat tota una literatura.
L a Societat de les Nacions no s e r à res, si no é s damunt
l a base de l'arranjament d e l'economia internacional.—Amb
el desequilibri general de la postguerra i amb la qüestió dek deutes, el
desgavell econòmic d'Europa sembla arribat a límits àlgids, un car-
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reró sense sortida on diríeu que hom ha de deixar tota esperança de
redreçament i de retorn a la normalitat. Almenys aquest és el punt
de vista fermament adoptal per França, compartit, a proposta d'ella,
per molts d'altres països europeus.
E3 nacionalisme econòmic tal com es concep en certs països,
és per molts una forma minimitzada de patriotisme, un patriotisme
de segona zona. No són pocs els qui diuen i rediuen encara que el
nacionalisme econòmic ha jugat un paper importantíssim, sense parió, de vint anys ençà. Proves: la voluntat dominadora i l'apetit dels
industrials alemanys foren—hem diu—una de les causes cabdals de
la guerra europea. E l proteccionisme alemany priva avui de concloure tractats de comerç. L'agavellament de riquesa pels Estats Units,
amenaça de destruir Europa i àdhuc de trabucar els Estats Units
mateixos. I per aquest estil, altres al.legacions.
França, segurament la més afectada per aquest desgavell, la qui
més en pateix, potser la més desenganyada, després de tantes promeses, sempre la més castigada, és la qui ha plantejat aquest cop la
qüestió, i afirma que ia Societat de les Nacions no serà res, o ho serà
damunt la base de l'arranjament econòmic de tots plegats. 1 era França qui, per conducte de Louis Lucheur proposava a aquest organisme
l'estudi d'una convocatòria de Conferència internacional econòmica.
Deixem parlar al mateix Lucheur, que n'escriu a L'Europe Nouvelle:
«La delegació francesa a la Societat de les Nacions ha posat davant
l'Asserablea el greu problema de la pau econòmica.
Fins ara l'obra de la Societat de les Nacions ha comprès la qüestió
d'arbitratge, seguretat i desarmament. Si sorgeixen amenaces de
oon•flictes, les parts afectades han de sotmetre llurs diferències a l'arbitratge, totes les nacions afiliades a la Lliga donen llur garantia solidària a
l'obeervança de la sentència amb sancions econòmiques 1 militars subsidiàriament.. .
Però amb aquests procediments hom no va de dret a les arrels mateixes del mal. Es una miea com si un metge es contentéi, en una malaltia greu, de fer baixar la febre amb l'aspirina sense combatre els orígens
de la malaltia.

Entre les causes que poden dur guerres, poden ésser classificades en
primer terme les divergències econòmiques.
La lluita per la vida és entre els pobles com és entre els individus
d'una mateixa nació. Un gran país com Anglaterra, que no produeix en
el seu territori més que el terç dels gèneres alimenlicis. necessaris a la
subsistència dels seus habitants, es veu obligat a vendre a l'exterior mercaderies en quantitat suficient a fi que el producte d'aquesta, venda pu-
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gui permetre-li d'adquirir dels països productors de cereals els aliments
que li calen. D'on ve la necessitat absoluta per Anglaterra de trobar
mercats exteriors en els quals pugui col·locar les seves mercaderies.
Abans de la guerra, el carbó formava una part important de les exportacions de la Gran Bretanya. La puja dels salaris dels minalires, consentida durant la guerra i mantinguda, si no més. pronunciada encara
després, ha augmentat en proporcions considerables el cost de la producció del carbó. A causa d'aquest alt preu, el carbó anglès no té tanta
sortida com tenia abans; per altra banda topa amb la concurrència del
carbó alemany, 1 del carbó americà, i aquesta crisi de l'exportació d'hulla
anglesa crea ensems una crisi de nòlits. E l que diem del carbó podem
dir-ho quant a la producció metaLlürgica als diversos països d'Europa.
La qüestió dels sucres que abans de la guerra havia tingut una solució
a bastament satisJactòiia amb la Convenció de Brussel·les, ha d'ésser posada novament en estudi per tenir en compte noves fronteres.
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En fi, a totes aquestes causes de malestar europeu, cal afegir encara
el desgavell monetari, la inestabilitat de les transaccions comercials deguda a la variació diària de la valor de les divises i de les dificultats
de trànsit, conseqüència del manteniment de mesures de guerra que la
situació de 1919 ençà no ha permès de suprimir. Tot això i moltes altres
raons encara feien necessari que els governs, deixant apart llur egoisme
nacional, consentin a asseure's al volt d'una mateixa taula i a examinar
sense reticènc'ies la situació econòmica, que s'avinguin a plegar un xic
llurs doctrines pròpies davant la necessitat d'assegurar alhora la pau 1
la mateixa existència dels pobles que representen.
Ho comprendran?
No vindran les dificultats precisament de part dels qui tenen el més
gran interès eu la millora d'una situa<oi6 que esdevé com més va niés
tràgica? Estic persuadit que no serà així. E l primer deure dels governs
és d'assegurar treball a tothora.
Combatre l'atur forçós, suprimir-lo per tot, és la tasca més important
dels homes d'Estat. Aquesta tasca no pot ésser empresa sinó després d'un
examen fet en tota confiança de les causes reals del mal i de la recerca dels mitjans adequats a guarir-lo. Cal emprendre aquest esforç sense
dissimular de cap maner-a les enormes dificultats que comporta».
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