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UTOPIES
M .A utopia és senyal de mblesn d'esperit, per tal com és desig
- * - * i e perfecció. Sota cada utòpic, hi ha sempre un idealista. Però
aquest s'és talment arborat en el flam de l'ideal, que la deu interna
de l'activitat serena i constant se li és eixugada. Hom diria que la utopia és la comoditat.
La vida és una senda aspra, eriçada de neguits, afeixugada de
problemes, sotraquejada de lluites. E l pas normal, sense reculades
ni caigudes, no s'obté sinó amb un treball continuat, enèrgic, serè.
Als homes forts, a les ànmes fermes, no ds estemordeix aquest
viatge feixugós, qui en la seva aspror té tanmateix una delícia recòndita. L'utopista, però, vol estatuir un règim social que resolgui d'un
cop tots aquests malastres. Serà capaç, si tant és que calgui, de fer
un gran sacrifici per atènyer aquest sistema perfecte que, no deixant cap escletxa a la dolor, estableixi en aquest món el regne de
la felicitat. Però una activitat que vrdgui esmerçar-se tota d'un cop
en un esforç heroic per després poder jaure a tota hora, és sempre
de malfiar. Es l'activitat dels peresosos. L'heroisme, en aquest heroi
professional, hauria d'ésser llei constant de la vida. E n l'home sa,
l'acte heroic és o el començament o l'acomplimeni d'una vida d'esforç normal.
Per arribar a aquella terra de l'ensomni, a ningú promesa, l'utopista ha de començar per contradir la naturalesa humana, per
negar el pecat original, aquesta realitat tremenda que ens és denunciada tothora per la resistència de la nostra naturalesa a la seva pròpia llei. Per aquella única resistència que* tot i poder ésser
vençuda per un fort regent moral, no mor ni després d'haver envellit
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en la lluita, isenyal evident que el nostre desordre intern és nadiu i
per tant originari. L'utopista voldria suprimir aquesta penalitat
humana aanb un tractament terapèutic d'ús extern: una organització social, política, econòm'ca, que 'fes impossible la delinqüència,
llevant tot motiu d'atracció al delicte; una igualtat entre els liomes
que fes desaparèixer l'orgull dels uns, l'enveja dels altres, l'ambició
de tots; una cominitat de tota classe de béns que deixés sense objecte totes les cobejances.
Però abans ja d'arribar a aquest estat, la naturalesa violentament retallada revinda amb l'alçaprem de totes les rebel·lions: els
més forts (que no són sempre els més intel·ligents, i molt menys els
més justos) no s'avenen a la igualtat amb els febles, d dret innat de
l'home al fruit del seu treball redania una major benestança per als
més actius (que no són sempre els més aptes) i suprimida la jerarquia tradicional' de la societat, s'estableix tirànicament la jerarquia de l'audàcia.
E l Cristianisme, considerada la perfecció a què vol dur la humanitat, es pot prendre també en certa manera per una utopia. No
lia existit, no existirà mai una societat integralment cristiana· Els
segles cristians que hom sd invocar foren soílats pels més nefastos
crims de la societat i de l'individu* Però entre aquesta utopia i la
utopia de la secta, hi lia diferències essencials·
La principal diferència no serà admesa ni entesa dels forans, tot
i ésser una realitat fecundíssiïna. Es la possessió d'una energia sobrehumana, més encara, sobrenatural, d'ordre diví, que té d nom de
gràcia. L'existència i eficàcia d'aquest element dintre la psicdogia i
dintre la història és testimoniada per l'estd incomptable de màrtirs
i de tota mena d'herois de santedat qui lian dut a bella realitat els
ideals, naturalment inabastables, de l'Evangeli. Quan Jesíis prometia
la benaurança als pobres, i als mansuets, i als pacífics, i als perseguits, i als abnegats, hauria estat cregut utòpic per qualsevd que
hagués ignorat com al bell dessota del consell hi havia l'energia moral per a realitzar-lo· Quan la secta, per contra, promet la benaurança als vidents qui arrapant allò que és d'altri instituiran en d món
la igualtat, no compta més que amb els baixos instints de l'home, capaços de destruir, però no d'edificar. Per això d Cristianisme ha tingut i té i tindrà sempre una realitat que basta tota sola per redimir4o de la nota d'utopia, tot i qufi el seu ideal és mdt més elevat
que el de la secta. L'devoció del Cristianisme és una puja de to
de la natura humana tal com ella és; el sobrenatural lliga perfectament amb el natural i aquesta fosc. íntima i liarmunica entre ells
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dos forma l'home regenerat i elevat, molt més excels que no podrien,
no sols realitzar-lo, però ni imagmar-lo les més arriscades fantasies
de la pensa hmnana.
Per atènyer aquesta perfecció, o per acostar-s'hi, d Cristianisme—i aquesta és una altra diferència, essencial—no pressuposa mandrosament, sinó que fa la purificació de l'home. No és una recepta
externa que amb la sola aplicació mperficial produeixi efectes meravellosos; CB una disciplina de l'esperit qui ordena, enrobusteix i posa
en vigor totes les energies de l'hame, des de la carn i la sang a
les més acimades potències de lumnui. Ell sap prou que si per una
banda la vera benaurança, de Vliome es troba en la perfecció de l'ideal cristià, per altra banda, aquesta perfecció no és assolible sinó
en Valira vida, que, a fi de comptes, és la vida definitiva. Per això,
ni que en aquest món no sigui totalment realitzable, ni individualment, ni socialment, la seva futura realització en l'altra vida i la
seva incoació en aquesta li lleven tot caràcter utòpic. Una utopia
que es va conquer'nt com un ideal inexliaurible de perfecció és el
do més gran que Déu ha pogut fer a la humanitat.
Una darrera diferència que volem assenyalar entre l'aspiració
cristiana i la utopia sectària és el divers capteniment d'ambdues en
esguard de la llibertat humana. La secta no respecta la llibertat:
no sap altre camí cTirwposar-se que l'eliminació dds qui resisteixen
al seu domini. E l terrorisme ós un capitd negre que ensutza sempre les provatures de la secta utòpica. E l Cristianvme, en canvi, sap
d respecte que Déu té a la llibertat de l'home i que aquesta llibertat li allunyarà sempre mdts individus humans i aturarà nwAt enrera en la via de la perfecció la major part deia seus seguidors mateixos. Així i tot, ell no s'imposa pas pel terror, s'nó per la persuasió i pel sacrifici propi. Els fonaments de la Ciutat de Déu\ foren
amassats amb sang de màrtirs. L a utopia humana mata per sahar-se
dia, la utopia divina mor per salvar els altres. Heus ad d darrer
exponent de la gran diferència.
El Cristianisme, en plantar el seu ideal de perfeccó en mig del
món., sap que no és una fónmda social taumatúrgica, sinó una disciplina individual purificadora ço que lia de salvar l'home. Educar la
seva llibertat, elevar-lo moralment i atansar-lo cada dia més a l'ideal
que no és base, sinó meta de l'esforç: aquesta és la misff'ó del Cristianisme que reuneix tots els avantatges i evita tots els inconvenients de la utopia sectària.

LA QÜESTIÓ DE SÍRIA

EXPLICACIÓ PRELIMINAR

L

A qüestió de Síria és part d'una altra més vasta: la reacció da
l'Islam contra l'acció europea. Dic europea i no cristiana perquè el que mou els musulmans no és el sentiment religiós- sinó el de
repulsió al domini armat, a la tutela que sota pretext de civilitzar,
imposen les nacions europees més puixants a les comarques on hi ha
importants riqueses. L'Europa actual no és proselitista. No es proposa ara, com en tomps de les Croades, de redimir de mans dels infidels el Sepulcre de Crist; vol dirigir per compte propi, i en profit
propi, l'explotació de les riqueses delí Planeta, peir bé que el prestigi
i la força que a l'última gnaerra ha perdut l'han desposseïda d'autoritat als ulls de races ftns ara inertes però que ha fetcis despertar mesclant-les a llurs querelles. E i despertar d'aquestes races ha estat produït:, primer pel contactei als camps de batalla, on els tinguts per inferiors han vist d'aprop els defectes i vicis dels anomenats superiors;
acabat pels contactes naturals resultants de la més gran facilitat de
les comunicacaons; per l'acció cada dia més intensa dci la premsa de
llengua àrab, la mateixa a tot l'Islam i mestressa de medis avui ja
del tot europeus (rotatives, telègraf, telèfon, etc,); per la cultura quo
als Centres científics cristians reben els musulmana on. sense desislamitzar-los, hom els inocula la noció de pàtria tal com nosaltres l'havem
heredada de grecs i romans i que en ells existia d'una manera vaga.
sense força per obrar, supeditada a la idea religiosa i rediuïda als
conceptes de tribu i dei lloc.
Aquestes forces, l'iuna circumstancial i recent, la guerra universal, d'altres d'acció constant (contactes més intensos per la major facilitat de comunicacions, propaganda impresa- peregrinacions a la Me-
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ka, agitació de ke Ordres relilgioses, exacerbada pels susdits contactes
i pels nous directors espirituals molt al corrent tots de la ciència i la
política europees) han produït ja aquest resultat: la insubordimació
de les races fins ara subordinades a la civililtzació occidental, tant els
grocs indifereíits en rehgió, com els semites mahometans i Uure afins;
la reacció d'aquests, com a més immediats, és la que més afecta la política europea. De la Pèrsia al Marroc, passant per la Turquia l'Irak.
la Síria i l'Egip'te el fenomen és el mateix i té caràcters generals
idèntics, només variem les circumstàncies locals.
Passem a estudiar les de la qüestió de la Síria que és la que aviui
ens interessa.

n
NOTICIA GEOGRÀFICA
La Síria (Súria en les inscripcions babilòniques, Suristan dels
turcs, Ech-Cham o «Terra de l'esquerra» dels àrabs, perquè mirant a
Oriemt de l'Aràbia estant, cau a aquest cantó) ocupa uns 280.000 quilòmetres quadrats del Taure a l'Egipte, inclosa en ella la Patetilna
que geogràficament li pertany, però que la diplomàcia la hi ha restada, bo i posant-la sota la tuteía de l'Anglaterra. Entengui's, doncs, que
aquesta comarca resta fora de la nostra descripció.
Dues gran serres orientades de Nord a Sud la creuen: el Líban,
amb no gaire més de 3.000 metres d'alçària màxima, i l'Amti-Líban,
a l'Est, amb gairebé 2.900. Bis estrebs del Líban van cap a la mar,
deixen entro ells petites valls regades per riuets. Entre les dues serres passa el Nahr Kasimiye, que mor a la Mediterrània, prop de Tir,
i neix, més cap al Sud, el Jordà, tributari de la Mar Morta. Pel cantó
de Llevant d'aquest doble sistema de muntanyes s'ef?tén cl desert siri;
pel cantó oposat les platges de la Mediterrània. A la Palestina la perllongació del Líban forma, tocant-hi, eí fames munt Carme!'. Les aifeües
d'aquestes muntanyes fertilitzen la terra i creen, per la banda del desert, riolers oasis, com el de Damasc. Terra i productes són purament
mediterranis. Síria recordant les costes d'Espanya i del Marroc i les
illes Balears o Sicília. L a regió més fèrtil és el Hauran, grup orogràfic orieintal. al Sud de Damasc, on sobre una planícia d'un terme mig
de 600 metres d'alçària s'aixequen pics que arriben fins a 1.800 metres. L a part Nord és el Yebel, ço és assaber la muntanya pròpia-
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ment dita (yebel en àrab vol dir muntanya, d'on muntanyenc es diu
yebailia) i la part Sud el Yebel Drusi, o Serra dels Drusos. Eli clima
ós temperat. E l blat de la regió el més bo de la Síria. L'ordil abund'i
i és exceUent. Hi ha molts fruiterars i ben productius pels volts de
les ciutats.
A la Síria no hi ha més que dues estacions: la plujosa o hiverni l'eixuta o çtttíkl (de juny a setembre). A Dama.sc i Alep soli nevar.
Hom comprèn que les serres en raó de llur alçària, conserven neu
gran part dc l'any. Per això hi ha una relativa abundor d'aigües bones i fresques, i el principal dels rius que reguen l'oasi damasquí s'anomena Uad el BaradOf o Riu Fred.
Aquesta comarca dóna cereals (la Síria del Mig. o Cele-Sírià, que
és la vall quci he dit que era entre el Líban i l'Anti Líban, i el Hauran,
van ésser un dels graners de Roma)' produeix també ceps. moreres,
cotó, olivers- figueres, nogiucres. tarongers, palmeres de dàtils, garrofers- etc. Entres les espècies forestals són famosos els cedres del Líban, malauradament destruïts.
'Però la Síria deu la seva importància política a la seva situació
geogràfica més que no pas a la seva pròpia geografia. E n ella es troben il s'enllacen l'Orient i l'Occident: el continent asiàtic i la Mar Mediterrània, camí vens les terres hespcriques. 1 aquest conflent s'escau
al punt mateix on l'Egipte, cap dc l'Africa i punt de partida del camí do terra (Bcrberia) vers els indrets hespèrics. s'avença i diríem
s'associa a aquesta unió tot completant-la. Així. en aquell encreuament de les avingudes princilpals del triple Vell Continent es trobaren
i compenetraren els grans imporis antics i nasqueren les més altes
creacions de l'esperit humà, en primer lloc la noció de la imitat de
Déu- coneguda primer pel poble escollit del Senyor, revelada a la luumanitat de bell nou en elí sacrifici sublim del Gòlgota. i adaptada sis
segles després al carècter de la raça àrab per Mahoma, marxant aventurer i reformador al llibre del qual bé prou que són paleses les petjades de l'Antic i del Nou Testameíit.
I de la mateixa manera que en aquesta plaça central del món es
confonen les creences (vegeu al mapa com són aprop l'un de l'altre la
Meka. el Skiaí. Jerusalem, Nazaret. Damasc on Sant Pau rebé la flingantada salvadora de la Divina Gràcia), així també es confonen les
races per ellen guiades i inspirades; àrabs, siris, turcs, europeus, armenisi grecs, agrupats en mahometans, jueus, cristians i drusos. Poso
els drusos apart dels mahomeitans perquè se són allunyats tant dei
Koran en creences i constitució social que. al meu parer- és una error
d'inoloureTs-hi. ni ells mateixos no s'hi inclouen, nil els musulmans no
els accepten per tals.
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Es habitants de la Síria són en conjunt uns 2.800.000, dels quals
un mica més de 2.000.000 mahometans; la resta cristians i jueus. Els
cristians es divideixen en catòlics, grecs anomenats ortodoxos, maronites> caldeus unilts, nestorians ortodoxos, armenis gregorians, protestants, etc.
Els turcs havien dividit la Síria en 5 Vilayets (no comptat el de
Jerusalem) denominats de Beyruth Suriya, Líban, Alep i Zor. Les
principals ciutats sóm Damasc amb 250.000 habitants, Alep amb
200.000, Homs (Emesa) amb 70.000 i Beyruth amb 50.000.
Damasc és la dei més importància històrica- per haver estat cap
del prilmer imperi àrab; ei fundat pel Muauiya, poc després de mort
Ali, gendre de Mahoma i quart Califa. Recordem que de 711 a 756,
ço és assaber per espai de gairebé mig segle» va ésser Damasc la capital d'Espanya, governada per virreis que els califes damasquins nomenaven, i que sols va recuperar la independència quan Abderrahmanúnic Ommiada qiuei s'escapolí de la fúria exterminadora dels Abasildesaconseguí d'ésser admès pels espanyols musulmans i proclamat Emir
d'Occident. Completem el recOrd dient que el Califat Occidental el va
proclamar Abderrahman III el gener de 939.

III
ORÍGENS D E L CONFLICTE ACTUAL
D'ençà dels teimps de les Croades, la França es va creure amb
drets preferents damunt la Síria» inclosa la Palestina, es va atribuir
el paper de cap de la Cristiandat a l'Orient. Als acabaments del segle
XVIII. Napoleó. no content dels seus Iloreirs egipcis, va venir a cercarne d'altres a la Terra Santa i va derrotar els turcs en Ja batalla del
Mont-Tabor. L'any 1860 va tornar França intervenir a favor dels
cristians del Líban, trametent una expedició militar protectora, dei la
qual va resultar üa constitució de la província autònoma del Líban,
governada per un cristià que rebia eL poder per cinc anys, prèvia l'aprovació del nomenament per les grans potències.
En tot aquest període, les maniobres diplomàtiques de la França
per consolidar i eixamplar la seva autoritat en aquestes regibns de
l'Orient, foren sempre avantatjosament contrarrestades per Anglaterra; però l'any 1916, aliades ambdues contra l'Alemanya, Àustria,
Bulgària i Turquia, es repartiren la presa asiàtica; a la França li tocà
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del repartiment la Síria amb Palestina i l'alt Eufrates, i el Tiferis fins
a Mosu! inclòs. Hom al·legava la necessitat d'alliberar ells àrabs dej
poder dels turcs, i les potències alliberadores acabat s'atribuïen Ifobligació d'educar els alliberats en ete principis fonamentals de la nostra
civiOitzacio; ensenyar-los de govqrnar-se i d'administrar-se per ells
mateixos. Mentre aprenien una assignatura tan difícil, els tutors tindríem el dret de posar en circulació les riqueses del sòl i del subsòl,
d'on els indolents habitants no feiqn gaire cas. preferien nèciament
la calma pobra a l'agitaciló rica: diues fórmules contradictòries de la
felicitat humana a la Terra. Cada una d'aquestes fórmules caracteritzava una de les dues civilitzacions en contacte.
A Versalles es vàrem alterar els límits de les zones d'influència
(així s'anomenen els trossos que els repartidors s'atribueixen), foren
per a l'Anglaterra eli Mosul i la Palestina. Al Mosul es proposava d'explotar els petrolis. A la Palestina crear un Estat jueu. Clemenceau.
wio dels destitns de la França aleshores, no sabia què donava donant
el Mosul. i quan va saber-ho exclamà consirós: «Ah! Si j'avais su!»
L'Estat jueu. concepció sense base real. va fracassar davant l'oposició
de la majoria dels pobladors de la Palestina, que no són israeíítes. Però fet el novell arranjament franco-anglès, resta la França consagrada tutora de la Síria, després del report d'una comissió enviada per
Wilson a aquells indrets.
L a novella tutora va entrar en funcions immediatament. E l setembre do 1920 l'Alt Comissari, general Gouraud, va proclamar la independència de l'Estat del Gran Líban, cristià, i dels Estats de Damasc, del Yeibel Drus i dels Alauites; i el juny de l'any 1922) els va
confederar; restava apart el Gran Líbam. el qual va declarar que no
volia res amb musulmans. Va semblar que el govern francès aplicava
la sabuda màxima romana: divideix per dominar.
De qui havib, rebut poders peir a exercir aquestes funcions?
De no ningú. E l Consell de la Societat de les Nacions no va atorgar el seu mandat a la França fins al dia 24 de juliol del susdit any
1922. I la Societat dc les Nacions- ide qui el tenia i el té? A aquesta
pregunta que fan el siris i altres orientals tutelats, encara no ha respost ningú. L a Itàlia, sense discutia- la validesa dels poders va oposar
algurtes objeccions que varen endarrerir la legalització dels de la
França, la qual no començà a exercir-los amb autorització de la Societat de les Nacions fins al dia 29 dei setembre de 1923. En l'article
primer el mandatari deia al seu delegat «que haviía d'afavorir les autonomies locals tant com les circumstàncies li ho permetessin». Hi
havia- doncs, conformitat entre els propòsits de la Societat de les Nacions i la conducta del govern de París.
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En juny de 1923. havia sigmat el nou Alt Comiesari. general
Weygand. el decret d'organiltzació dels serveis federals. L a capital de
la Confederació, que havia de residir a Damasc i Alep. un any a cada
una. acabà per romandre a Damasc.
Acabat s'advertí que Facció francesa pecava d'excés d'intervencionisme i de gal·licisme, és a dir que França es posava en tot, creava una màquina burocràtica molt complexa i coetosa. i afrancesava, o
pretenia afrancesar, les socitetats tutelades.
I tot aquest edifici cilvilitzador derrúer cri descansava sobre errors
que aviat la realitat geogràfica i èttnica va palesar.
1.er Comptar amb la passivitat dels orientals. Ja he dit la causa o causes, de la desaparició d'aquesta passivitat.
2. n En l'apti-tud regeneradora de les fórmules administratives.
Aquesta és la iLlusió principal de les burocràcies.
3. er L a ignorància del poder immens de les forces geogràfiques
(naturals) obrants espontàniament i constantment.
4. rt L a fe cn la novella xarxa político-admiinistrativa, considerada superior a la molt rudimentària existent i que al capdavall els
naturals d'aquells llocs agraïrien com un immens benefici, sense adonar-se el legislador, pobre il·lús, que la xarxa desmuntada per ell era
la que anava bé a la senzillepa del cos social, i que tenia, encara, el
mèrit enorme d'ésser infinitament més barata.
Ben just començat a funcionar el novell òrgan, sorgiren mil entrebancs i topaments que suscitaven un disgust generaK
Costava 27.000.00 francs a í'amy. quei per la Síria era molt, i només servia (segons deien els siris) que per mantenir una munió de
funcionaris, la major part inútils. L'administració de justícia era un
cacs, per la ilncompetència dels jutges i per la multiplicitat de jurisdiccions, diferències d'aplicació dei les lleis a gent de tan diverses categories, costums, religions. Els Alauiltes; als quals ham havia promès
que no formarien part d'un Estat àrab, volien retilrar-se. E n canvi
Damasc il Alep, separats en dos Estats, no volien saber res de separació i deimanaven que hom els deixés juntar-se. E l consell de l'Estat
d'Alep votava per unanimitat la unió a Damasc el dia 7 de desembre
de 1923. E l de Damasc votava, també per unanimitat, la unió amb
Alep. E l dels Alauites votava la separació. E l dia 15 de gener de
1924, les Delegacions d'aquests Estats, composta cadascuna de 5 indiviidus, confirmaven davant l'Alt Comissari aquests vots que tendeixen
a trabucar tota l'obra laboriosament feta pel govern francès.
E l general Weygand se'n va a França per l'abril per tal d'exposar
de viva veu la situació als polítics dei París, i toma pel juny amb la
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reforma demanada; els Alauites esdevenen independents i els Estats
de Damasc i Alep units (Decret dei 5 de desembre de 1924).
Però parpi-'elament a la temptativa d'organització inspilrada en
el model francès, es descabdellava el procés de les reisistències indígenes. E l primer a dirigir-lo fou Faysal, fill del Chej de la Meka (Husein), el qual es proclamà rei dei la Síria; per poc temps, però; car els
francesos el derrotaren a Meiselun el dia 24 de juliol de 1920, a seguit
entraren en Damasc. Al cap de poc, Faysal s'enteinia amb els anglesos i aconseguia que eii nomenessin Emir de li'Irak. D'aquesta manera
vingué a regnar a Bagdad, la rival de Damasc, la qual cosa no deixà de
tenir conseqüències polítiques importants.-! sabia molt de greu als damasquins que els de Bagdad tinguessin reil i ells no. i dia i nit an
parlaven pels cafès, zaui-es, i altres llocs on es reunien musulmans; i
com que al mateix temps AbdaWà, un altre fill de Husein, fundà un
reialme a la Transjordània. veïna a la Síria, amb capital a Ammam.
aquest exemple va acabar d'enardir els avalotadors, i ensems el novell reialme servia d'asili per als descontents i de focus de propaganda islàmica i d'intrigues antifranceses. I encara s'empitjoraren les
coses quan va presentar-se a Ammam el mateix Husein. amb eí fill
gran, Alí, futur successor seu al Pontificat; per ço que de seguida començava una violent campanya contra el mandat francès i a favor
d'Alí. al qual hom volila donar el tron de Síria costés el quei costés.D'aquesta manera, mentre Husein exercia el Pontificat sobre tots els
musulmans, els seus tres fills remarien: Alí a la Síria. Faysal a l'Irak,
i Abdal-là a la Transjordània. L a sort de la família restava àmpliameint assegurada! L a premsa àrabe emprenia una vigorosa propaganda antieuropea; es creuaren missatges amb moltes signatures entre
les Confraries il tota mena de societats isWnitzants; hom treballava
ardidament a captar la voluntat de personatges influents i famílies
poderoses; a la Transjordània es formaven escamots que, penetrants
en terres gíries. mantenien la inquietud o atiàvem els indecisosi tot
això dirigit per Huseiln i els seus fills d'Ammam estant, ajudats per
Faysal de Bagdad. E h esdeveniments en aquest tomb- s'esqueia la
destitució del Califa Abdul Medyid per Vassemblea d'Angora, que el
despullava no sols de la sobirania temporai però també de l'cspiritual·
abolia el Califat (7 de març de 1924). Aleshores Husein eixampla les
seves aspiracions il presenta ta seva candidatufli dn Comanador dels
Creients, ço cs assaber per ai Pontificat islàmic, com a Koreischita.
descendent de Mahoma. Surten insinuants niazbatas (missatges) cap
a tot arreu; rartilleria periodística cs fa .més forta en les seves descàrregues pan-islàmiques. Però precisament d'aleshores ençà comença a
minvar la influència de Husein. Els francesos la combaten per medi
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d'àrabs de gran prestigi, sobretot Said, nét d'Abd-elv-Kader, el qual
proposa que la qüestió del Califat siguil sotmesa a una assemblea general. Els imana de les mesquidee no es decideixen a ihvocar (llevat de
rares excepcions) el nom de Husein, i adrecen l'oració impersonalment,
és a dir em nom dd Califa. E ! president de la Societat M-AJízar d'El
Caire publilca un .manifest als musulmans on declara ilegal la destitució del Califa^ i proposa també la reunió d'una pssemblea dels musulmans de tot el món. Demés actuava poderosament contra Husein la
seva notòria connivència amb la política britànica. Un musulmà que
servia a una potència cristiana no podia ésser Calilfa. Ni àdhuc no podia seguir com a Cheu de .'a Meka. i fins i tot d'aquesta dignitat fou
desposseït per la reacció islàmica, la qual produïa a la mateixa Aràbia una insurrecciló puritana (la dels vahabites) que el va expulsar
i el va obligar a refugir-se en territori anglès.
La derrota de Husein era un triomf peir a la França des del punt
de vista de la seva rivalitat amb l'Anglaterra per la preponderància
en l'Islam (aquesta pugna ja ve del temps de les Croades) ; però dee
dei punt de vista de la seva influència en l'Islam la derrota de Husein era tot el contrarií perquè l'actitud que ara l'Islam prenia suposava la formació d'un front únic contra totes les ingerències europees,
fossin les que fossin. Es reproduïa també la sitiuació de l'època del
Saladino: els cristianis desunits en front dels musulmans formats en un
nucli compacte.
La França, apagada momentàniament la seva perspicàcia política no troba el tomb que li) convé de prendre, i oscilia entre la tradició de gran potència cristiana o la nava orientació que la mema a posar-se a la davantera dejs musulmans com a gran potència musulmana: entre Godofred de Bouillon i Lyautey, segons una frase molt expressiva d'un escriptor francès.
Afegeixo que aquest paper importantíssim de directora i protectora dei 250 milions de musulmans, no l'ha pogut pretenilr la França
més qiue per deixament d'una altra potència imfinitament menys hàbil que no pas ella i ignorant dels seus propis destins històrics, i segueixo.
En cinc anys la França ha tingut a la Sirià altres tants Alts Comissaris, i a cadascú correspon una oscil.lació en la marxa civilitzadora, sempre dins del criteri assimilista i l'ideal burocràtic que he exposat. Que foe cristianitzant (favorable ate cristians siris) o que fos
islamitzant (de cordial simpatia envers els musulmans), el concepte
de l'acció emiment i tutelar de l'Estat, amb totes !cb intromissions,
despeses i perpetues desavinences amb les autonomies locals, ha estat
el concepte francès. Si Weygand. peir exemple, semblava de seguir.
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per bé que amb moderació, ia ruta històrica, el seu successor va haver
de desvilar un xic el tomb. atès que a la Síria per cada cristià hi ha
quatre musulmane. Un governant, si vol governar, ha de sotmetrei els
seus sentiments a Ja dura realitat contra la qual tota lluita és impossible.
D'ençà dels seus primers passos, veiem com la nació mandatària
ensopega amb l'entrebanc de la resistència drusa. Els drusos són un
conjunt de famílies feudals en perpètua rivalitat entre ells. Cap no
vol sotmetre's a les altres. Només s'uneixen contra l'enomi; exterior.
Calia evitar que ara aquesta unió es fes contra la França, car el Yebel Drus és la clau de la Síria Oriental i del seu Cap. Damasc. E l coronel Catroux va conc«bre el pla de governar els drusos per mitjà
d'un dels seus capitostos religiosos, i es fixà en Selim Atrache. de la
família Atrache. la més respectada de totes les del Yebel. Fou admès,
no sense dificultat, pel gener de 1921. però va morir l'any següent; la
seva desnpariciló suscitava novelles dificultats que es varen ajornar,
no pogueren ésser arrasides, el va succeir interinament el cap d'intèrprets Trenga. i després el capità Carbillet. E n marxar el general Weygand. a darreries de 1924. regnava, aparentment, la pau.
Aparentment, perquè les influències externes, Bagdad; Angora;
la Transjordània; el Caire, tentacles del monstre pan-islàmib, seguenxen actuant sobre el descontent intern ï fomentant el nacionalisme
naixent. L'aristocràcia síria dc Damasc, A'ep. Homs i Beyruth, somia
en la resurrecció del gloriós Califat de Damasc, estimulada per l'exemple de Bagdad. Aquest cas de reaparició d'una ànima col·lectiva que
semblava jaquida per sempre a les fondàries de la Història és dels
més interessants, per bé que no pas únic. al qual hem pogut ésser
presents en els temps moderns, i hauria de fer pensar molt als homes
reflexius.

IV
LA CRISI FINAL
El general Sarrail, successor de Weygand, va trobar ei's conflictes
abaltits, però no extingits, al contrari: a punt de tornar-se encendre
i esclatar al més petit topament. Ja no cap en el present article un
estudi complert de la polítifca d'aquest general. Altrament potser seria
prematur, car tantost comencen ara a arribar notícies certes i impar-
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cials. L a cosa que sí que podem dir de la seva admiíustració, és que
va afegir a les errors ja comeses, d'altres de la seva pròpia iniciativa
i, pef tant, de la seva exclusiva responsabifiitat. La cosa difícil en
aquests moments és de destriar les responsabilitats de tal manera
que cadascú es carregui amb les culpes pròpies, i no amb alguna part
de les dels altres. Oh, l'ardu problema de les responsabilitats! E n
atenuació de les pròpies podrà dir el general Sarrail que a les causes
del fracàs del Mandat ja actuants (que ja hem anumerades) cal afegir-ne d'altres de noves i no pas menys poderoses: l'enorme efecte
moral de les vibtòries turques sobrei eh exèrcits grecs — instruments,
a la fi rovellats i romputs, de la penetració anglesa—, que revifen la
fe dels musulmans; l'acció dels soviets, j a ferms i constituïts, contra
les potències capitalistes occidentals, i quci s'extenia fins al Marroc; i,
per fi, la repercussió de les victòrites d'Abd^el-Krim sobre eb cristians
a l'Occident, ccmplen ent de les de l'exèrcit d'Angora, i novell estimulant
de les ja molt obertes esperances dels Creients en un pròxim triomf
del Korà. Amb Sarrail o sense, aquests esdeveniments liaurien agreujat la crisi dei tots els Mandats concedits per la Societat de les Nacions,
perquè venien a sacsejar, com sacseja un terratrèm l'escorça de la
terra, tota la societat musulmana, de dalt a baix.
Hom acusa Sarrail, general Uiurepensador, segons pública fama,
d'haver desdenyat l'element religiós del problema siri, en mortificar
alhora cristians i musulmans, i en patrocinar il tot temptatives de
modificació de !a condició social de la dona; imprudència greu. perquè
tocant aquest pimt trabucava tota la constitucilS Korànica, ço que no
podia deixar de produir-ne una vivíssima repulsa. Encara que, en si
mateix, el propòsit fos lloable, no pot hom negar quci era més de
missioner que no pas dc governamt, i que els perills qae en tals moments suscitava excedien molt d'allò que no haurien estat en circumstàncies normals. Aquesta política ja no era la de Godofred de Bouillon,
ni molt menys la de Lyautey, sinó la d'un imprudentíssim filòsof nmb
comandament. Una calamitat gran!
Un altre pecat d'on acusem el general' Sarrail és d'haver volgut
organitzar un partit popular, oposat a les aristocràcies àrabs imperants, com si a la societat musulmana existissin els mateixos antagonismes i conflifctes que a l'europea; el que feia amb aquesta equivocació era de crear uns altres conflictes que han vingut en dany
per ell i per la França.
Amb Sarrail veiem per primer cop l'Europa progressiva i irreligiosa en front de l'Islam estàtic i creient. Fins aquí les topades entre l'Occident i l'Orient havien estat produïdes abans que res per
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l'antagonisme entre ÍIOG Credos:, entre l'Evangeli i ql Korà. D'ençà
del que s'ha esdevingut a Síria, comença a veure's que la cosa que
més essencialment divideix avuil els homee de l'Himalaya cap ací (de
l'Uifrialaya enllà, ço és assaber, a la Xina i al Japó, les qüestions
religioses són secundàries) és la fe en Déu o la negació de Déu. Cristians, mahometans i jueus afirmen l'existèncta d'un Esseir Suprem,
Creador de tot, Ommipotent i Justicier, que tots hem d'acatar i témer. Existeix, aibeí, un fons de veritat comuna, alguna cosa que
enllaça la religió vera amb les altres dues. Però entre aquestes religions i el materialibme anti religiós de les sectes, quina aliança pot
haver-hi? quina transacció? quina treva?
Heus aquí un altre aspecte interessant de la qüestió de Síria.
E l concepte materialista del socialisme contemporani europeu ha
llençat el guant al concepte relifeiós i espiritualista, qué té el breçol
a l'Asia. E b asiàtics ho saben i ho proclamen i ens ho llencen a la
cara. No sou més que uns mercaders! ens diuen.
En la descomunal batalla començada,, ha tocat de perdre al geíieral
Sarrail. Començaren l'escomesa els drusos, proclamaven cabdill un
dels Atraches. Assetjada Sueida, una ciutat petita de 1.200 habitants,
i vençut el general Michaud (quei anava a socórrer-la) amb pèrdua
de quasi tota la seva gent i de tota la seva artilleria, bagatges i
aeroplans, l'aixecamejnt va estcmdre's pertot, a l'hora crítica que l'escomesa d'Abd-el-Krim a les línies franceses del Guarga i de Tazza, obligava la França a retirar tropes por dur-les al Marroc. Ara el rebrt)tament de la insurrecció obliga a tremre-les delí Marroc per remetreles un altre cop a la Síria. E n temps dels generals Weygamd i Gouraud, l'efectilu de l'exèrcit francès era allí dei 70.000 homes. Va arribar reduït a 20.000. Ara n'han estat demanats 50.000 amb urgència,
i ja hi són trameses algunes tropes, per bé que els 50.000 no crec
que hi vagin.
L'opinió pública francesa no aprova una guerra de conquesta a
l'Asia. Les angúnies finacieres són tan pregones, que ningú no veu
amb bons ulls que els escassos recursos de la nació es consumeixin en
l'adquteició de fum i llorers. Molts demanen que el setembre de l'any
vinent la França torni a la Societat do les Nacions el Mandat rebut
per tres anys, que vencen aquella data. Però d'altres invoquen contra
els abandonistes els interessos creats per les indústries seiricícola i
cotonera franceses, així com l'avantatge que és per la França de
trobar-se situada, d'ençà que és a la Síria, sobre 1& via mes curta
vers les índies, que és la que va de Beyruth per Damasc, iPalmira.
Deires. Za. sense adornar-se que amb aquest argument és desmentida
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la missió civilizadora, i es palesa la filagarea de l'interès purament
material de Focupació.
Ara bé, com que aqueeta guerra costosa, llarga i d incalculables
complicacibns tanmateix resulta un pèssim negoci, 010 seran les raons
crematístiques les que la justifiquin. Sortiran cars als francesos el
cotó i la seda siris! Capíssim, com si fos d'or, el camí de terra de
l'índia! Per això crec que el probable és que la França faci allò més
enraonat, que és de resi|gnar el Mandat rebut i deixar la nació síria
que es constitueixi segons la seva tradició i !a seva voluntat.
Un dia o altre ha d'ésser. Doncs com més aviat millor.
GONÇAL D E REPARAZ

NOMS DE LLOC I NOMS DE SANTS
DE L A PROVÍNCIA TARRAGONINA

E

LS noms de lloc formen la més rica de les nomenclatures de
la llengua usual. Un diccionari dels noms de lloc de ia provincià
eclesiàstica tarragonina contindria certament molt més de cent
mil noms. Cal només pensar en la riquesa de noms de llocs habitats,
masos, accidents topogràfics, rius i muntanyes, etc. La nomenclatura
continguda en el cadastre és immensament rica.
Aquest vocabulari no és pas el resultat d'elocubracions més o
menys arbitràries, com és la nomenclatura cierflífica; ni és l'obra
d'algunes generacions; té per autors tots els pobles que han vingut
a establir-se successivament en el nostre país, totes les races que hi
han passat victorioses i vençudes, la barreja de les quals ha produït
el nostre poble.
Els elements heterogenis que integren el vocabulari dels noms
de lloc tenen divers origen i la significació també diversa. Tan aviat
indiquen la configuració del sol, diverses espècies d'animals o vegetals
que hi viuen o que hi creixen, com la destinació que d'aquests llocs
han donat ete homes, fent sovint memòria d'antics esdeveniments,
d'homes que van fundar una població, e(tc.
En els noms de les nostres ciutats, viles i llocs s'ha condensat la
quinta essència de la nostra cilvilització. Aquests noms ens parlen de
diferents correnís de pobles que ens han deixat llur substràtuon de
cultura fos flòrida, fes rudimentària. Es tan fort l'encuny que guarden els noms de lloc, que la superposició d'una llengua diferent necessita més de mil anys per esborrar-la Per això podem observar que
en les regions pirenenques es conserven els noms d'una llengua preromana que han restat inesborrables durant més de dos mil anys.
Per altra banda, el uom de lloc és el document més autèntic que es
pot estudiar per aclarir la història, gloriosa o humil, de tota població,
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:a seva antiguitat i el seu origen. Aquesta valor del nom de lloc és de
tothom sentida i reconeguda.
L'estudi dels noms de lloc es troba al marge de grans disciplines
científiques, i n'esdevé un auxiliar admirable. L a Goegrafia, la Història; l'Etnologia, la Lingüística poden resoldre molts problemes
apel·lant al seu ajut.
L'origen dels noms de Hoc està íntimament lligat amb ei magne
problema d'aclarir quins pobles i quines civilitzacions han pres peu, en
la nostra terra, donant noms a rilus, muntanyes, selves, plantes i camps.
Dos són els aspectes sota els qua'n es poden estudiar els noms de
lloc: agrupar-los ideològicament i destriàr-los cronològicament. Podem
agrupar els noms de lloc provinents de noms d'home (noms de família, de sants, mals ncms); noms de lloc trets de la fauna i de la flora;
noms de lloc trets de la topografia (puntes, valls, muntanyes, colls,
coves, rius, estanys, etc.), noms procedents de la cultura i activitats
de l'home (habitació, construcció, indústria, conreus, utensilis, etc.)
noms d'origen eclesiàstic, noms d'origen divers, noms d'origen desconegut.
Si estudiem els noms de lloc seguint la seva procedència, per
ordre cronolègic, podem veure quins són els elements pre-romans,
(ibèrics, ligúrics, celtes i grecs) que han sobreviscut en el nostre sol
fins a l'època present; per medi dels noms de lloc podem refer l'àrea
d'acció de la civilització romana podem veure si la ihfluència dels
visigots fou molt intensa a la nosítra terra; podem estudiar ï'expansió agrícola en l'època romànica i la intervenció que ha tingut l'Esg!ésia en la civilització dels diversos països, etc; per medi de l'estudi dels noms de lloc d'origen eclesiàstic podem saber l'influència de
l'Església en b cotonització i, sobretot, es pot aclarir si fou molt intensa en 'es diverses contrades la dominació musulmana, aquest fet
tan transcendental, potser eL més important dei tota l'Edat Mitja per
la història de la cultura dels pobles llatins.
Els Ligurs. Festus Aviennus, escriptor de!i segle IV p. Ch., que
va utilitzar documentació d'om segle posterior a l'època de la fundació
de Marsella, diu que els ligurs (d'on deriva el nom de Ligúria) arribaven fins al Rozer i, a la vegada, tenien colòrties a l'Andalusia, cosa
que es comprova amb el nom Polís Ligustdque. Gregori de Tours, en
son llibre De glòria martyrum, cita amb el nom de Ligúria una plana veïna a la ciutat de Narbona. Hesiodorus en els seus Fragmenta
també fa esment dels lifeurs en la nostra península.
Els creadors de la ciència prehistòrica en la nostra terra han
volgut veure una població primitiva extesa per tota la península, de
procedència ligura, influïts per les teories de Schulten exposades en
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la seva obra Numantia. Els noms de Hoc, en canvi, reis no ens diuen
sobre aquesta població primitiva, si tenim en compte el lèxic predominant en les regions ligures. Skok, Lognon, Meyer-Lübke i Philippon donen com a característics delí ligur els noms de lloc acabat en
ase, usc, osc; que abunden en la documentació antiga i en la toponímia moderna de les regions de iProvença i Ligúria; son, en canvi, escassos en la regió llenguadociana i a Catalunya. E l nom de Benasc,
pronundat benàs, que compareix aïlladament, no prova res.
Entre filòlegs i prehistòrics, hi ha obeiria una interessant polèmica sobre si el basc és una continuació de l'iber o és una llengua diversa i, a la vegada, si ds bascs es van estendre per tota la península
baixant del nord o si, al revés, representen una darrera supervi/vència d'uin poble ibi; vingut a Espanya pel nord de l'Africa. Filòlegs i
prehistòrics militen a l'un i l'atre bàndol, sense tenir raó, provablement ni uns ni altres, fet que s'evidemcilarà el dia que s'aclarirà
l'origen de la llengua basca.
Els noms, però, d'origen ibèric abunden extraordinàriament a la
província tarragonina, sobretot en aquelles contrades on la romanització va ser menys intensa. Noms d'origen ibèric es troben al camp de
Tarragona i al Rosselló, a l'Alt Pallars il a la contrada de Tortosa. Els
noms acabats en ABIS (comp. SAETABIS) són d'origen ibèric: Ordino. Canillo i Alendo d'Andorra pertanyen a aquesta categoria; els acabats en EGIA, tals com Enveig. Osseja; Saneja de la Cerdanya, els
terminats en I L : Isil, Taravil, els acabats en UI: Beranuy, Azanuy,
Tendruy, L·lessuy, sufix estès per totes' les terres ibèriques. Els acabats en RRi Andorra Norra, Lladorre. Garrós, Algerri, Genü, els
formats amb l'arrcJ IBE: Ibarra, Ivorra, Ibans, Ibi. Eivissa, etc. Es especialment interessant la supervivència de l'article ibèric TA (bereber T ) comprovada per la toponomila; tal és en el nom de la ciutat
de Tarragona aJi costat del vasc Arrgona, Eivissa al costat de Tivisa,
Ibi (Alacant) al costat de Tibi, Boada al costat de Taboada. La prova
que aquest TA és un article ibèric la tenim en el doble article
dels noms de lloc Talavera (nom molt abundant en la toponímia ibèrica) i en el de Talamanca, els quals noms ens provaríem que l'article
ibèric convivia amb el llatí en Kèpoca en què els demostratiíus van piendre la funció d'articles.
Un nucli ben important de mots d'origen ibèric és el de l'arrel
GARR que compareix tan* abundosament em noms de lloc com Garraf
i Garriga, estès, aquest darrer, per tots els indrets de Catalunya E l
nom topogràfic SERRA, tan abundant per a designar una filera de
petites muntanyes il per extensió, per donar nom a masies, és també
d'origen ibèric. I el nom topogràfic PENYA amb tota la gran quanti-
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tat de noms de muntanya, formats amb aquesta arrel, (recordi's el
nom de Prenafeta, lingüísticament tan interessant) és de procedència
ibèrica.
En tPomponi Mela i en l'Itinerari d'Antoni trobem citades dues
ciutats de l'època preromana: Una a l'altra banda defe Rlrineus (Elna) , l'altra a Andalusia (Granada) amb el nom de ILLIBERRIS, les
quals porten el eujix ERR que hem donat com a característic de la
llengua ibèrica; és molt possible que quan els estudis de toponímia i
de prehistòria de la península estaran més avançats, haguem d'admetre una certa unitat limgüística preromana per a tota la península.
Entre les llengües preromanes que han desaparegut, de cap no
estem tan ten informats com de la llengua celta, llemgua paral·lela
al grec, llatí, germànic il lituà, com ho és el català actual fii castellà;
francès, italià, rumanès i portuguès... Per les inscripcions, pels escriptors com el Pseudo Plutarc pel glossari gàl-lac De nominibus gallicis, per Sant Jeroni i per la Vita sancti Germani, tenim dades ben
precises sobre la llengua dels germans de raça dels irlandesos i bretona, escampats un dia per tot alló que avui es França, Riberes del
Rin, Càrpats, arribant fins al Mar negre, com ens ho testimonien
l'Epístola de Sant Pau als Gà'ates il Sant Geroni. Lognon i Dottin han
reunit les arrels cèltiques que la crítica més severa ha admès fins als
darrere temps, com Holder va reunir totes les inscripcions i noms
d'oiligen cèltic en VAltceltischer Sprachschatz. De les moltes arrels
celtes gairebé cap no compareix a Catalunya. Llegim en les Acta
Sanctorum. juliol, VII; 241.
Lugdunum celebrant Gallorum famine nomen.
Impositum quondam, quod sit mons lucidus ídem.
Lió per tant significativa muntanya resplendent; el DUNUM vol
dir castell, muntamya. Escassos són en la toponímia catalana eis noms
que tenen aquest- sufix: Besalú, Verdú, Salardú, poden comptar-se
entre els noms d'aquesta categoria.
Meyer-Lübke (BDC, XI, 7) compta entrei els sufixos de procedència cèltica el sufix AVO que compareix en Aneu (Vall d'Aneu) i
en Salou de Tarragona i de la Vall d'Aro. EL Salavue Vicus de la
Cilvitas Pictaviorum ens fa creure en l'origen celta dels dos Salous
que, per trobar-se un i altre en platges magnífiques podrien haver
estat molt bé colònies cèltiques a Catalunya. Aquesta suposició és
més versemblaoit si es té en compte que les colònies gregues de la
costa mediterrànea occidental són filloles dfi Marsella.
Altra nota distintiva de mots d'origen cèltic és la desinèncïa AG,
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molt estesa en la Toponímia francesa i molt limitada en els noms de
lloc catalans: Vilac de l'Aran es pot dir que ja és en territori gàl-lic.
Els quers en significat de pedra, semblen ésser d'orifeen cèltic per
tenir la K representada per P. (petra) en llatí; Queir, Queralps, Querigut, Querforadat, Querol, Querós, Querrubí, Cadaquers són noms
de lloc amb l'arrel quer provablement d'origen gàl-lic. E L V E E A «riu»
tani abundant en la Toponímia castellana, oi trobem solament en
Talavera.
Encara un advertiment cal fer sobre elB noms cèltics estesos
esporàdicament per la província tarragonina; és molt possible que
siguin d'ilmportació tardana. Així com els noms de ciutats espanyolets de les repúbliques americanes, no ens diuen res dels primers pobladors d'aquelles terres i solament són testimonis d'una colonització
tardana, aixi és també molt possible que, molt endins de l'època romànica, aquests celtes hagin penetrat a la nostra terra. E n tenim una
prova en «1 mot gàl-lic boima molt abundant em la toponímia del nord
de Catalunya. Aquest mot no és pas una deixalla dels celtes, sinó simplement una introducció recent, presa del Migdia de França, provocada per l'impossibililtat de conviure els mots cova «baima» i cove «paner» per haver-se confós a l'època en què no es distingiren les vocals àtones finals a i e.
Les petites reminiscències de cultura cèltica que en el nostre país
descobreix la prehistòria no són pas suficients per a provar unes
invasions ilmaginàries en la nostra terra dos o tres segles abans de
Jesucrist. Per nosaltres, fantic poble cèltic colonitzava per les costes
de l'Atlàntic i l'ibèric i el ligur per les costes del Mediterrani.
La influència grega a Catalunya ve de Marsella, on els greos es
van establir uns sib cents anys abans de Jesucrist, fundant la colònia de Massalia, i d'allí estant es fundà el iPortMs HerciMs Monoeci,
l'actual Mònaco, Nikaia, l'actual Nice, Antibes; Agde, Afrodisiàs; nom
que Esteve de Bisanci dóna a Portvendres, Rodas que ha sobreviscut en l'actual Roses i Emporion les ruïnes de la qual s'han descobert
en l'actual Empúries, i, molt provablement, el nom de la cilutat de
Tortosa portat pels grecs cap a l'Orient, a la Síria, davant l'illa de
Antaradus, i, a l'occident, a la desembocadura de l'Iberus.
Com es pot veure, ells grecs establien les colònies amb predilecció
allà on ds rius donaven a la mar; trobem noms d'aquestes colònies a
la boca del Rozer, de la Tet, de la Muga i de FEbre.
La influència romana fou tan intensa a la província tarragonina
que, juntament amb l'Andalusife, constitueix !a regió més romanitzada
d'Espanya. Això es tradueix en una gran riquesa de nomenclatura
tropogràfica treta de noms personals romans, de reminiscències d'an-
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tigues poblacions, de santuaris, de vies romanes, de llocs habitats, de
monuments megalítics, de balnearis, d'aqueductes, d'indústries, de
noms d'arbres i boscos, de corrents d'aigües, etc. EÜs romans nomenaven sovikit les propietats rurals amb els noms de llurs propietaris,
la qual cosa ha ocasionat la presència d'abundcsos noms de pobles i
masos provinents de gentilicis romansri Albanyà Albinyana, Avià, Cabrianes, Clarà, Comià, Fluvià; Foixà; Gavà, Marsà, Moya, Poünya,
Torà, Teyà, &, són noms d'origen personal.
La reminiscència d'antigues poblacions, la tenim en els noms de
Lleida amb la tribu dels Hergetes, Berga amb la dejls bergadans (Bergitani), Ausona amb la dels Ausetani i Cerdanya amb la dels Caeretani.
Els aioms d'antics santauris dedicats a divinitats paganes han sobreviscut fins als nostres dies. Es possible que el nom de lloc JOU
(Sort) i Colldeijou (Falset) siguih supervivències de JOVIS, divinitat
pagana- com ho són sens cap dubte els noms de Vendrell i Portvendres,
deixalles d'un culite a Venus. Els noms de muntanyes Montseny i Cadí
CASA DEI són noms d'aquesta categoria, com ho és el de la ciutat de
Dénia, recordança de DIANA.
Les antigues vies romatnes han deixat rastres encara en els noms
de lloc: el nom Quart dei prop Girona ens recorda segurament el» Quart
Müiítari. Balari (Orígees, 681), cita una sèrie de noms de Síraío (via
romana) que han sobreviscut fins a nosaltres amb els llinatges i noms
de masos Estrada i Calçada.
Els llocs habitats pels romans han donat una nomenclatura abundosa a la ncstra terra: Castellà és un nom de lloc molt general; el llatí
OPPIDU ei trobem en la població rossellonesa d'Opul; el de CIVITAS
en la Ciutat de Mallorca; el oasteliwtn és abundós: els noms de Castell
són inacabables en la toponímia; el Muru significant població murallada el tenim en Mur (Tremp), ViEamur (Sort), Mura i Murvedre;
Vieus> que en llatí significa centre de població no fortificada, el tenim
en el nom de la citutat de Vich i en Vicfred, i el nom VILLA que significa un domini rural, té centenars de representants en la toponímia
de les terres catalanes.
Els noms de personatges històrics de l'època romana no han deixat moltes supervivències en la toponímia catalana; amb tot, tenim
alguns exemples ben interessants:i Celsus dóna nom a la ciutat de Solsona i la mare de l'emperador Constantí» la gloriosa Santa Elena, dóna nom a la ciutat d'Elna del Rosselló, com aquest mateix emperador
donava el nom a la vila de Constantí, de la mateixa manera que Llivia.
la capital de la Cerdanya, el prenila de Livius. Els noms de monuments
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megalítics ham donat la nomenclatura dei Perafita, Perallonga (Sau),
Peralada, i Peralta.
Els balnearis romans han deixat noms de lloc com els diferents
Caldes (Aquib calidis), Calders, Banyeres, Banyoles i Banyuls.
Els aqüeductes romans han format eil noms dels pobles d'Arcs
(Reus i Balaguer) i el carrer dele Arcs de la ciutat de Barcelona.
í^es indústries han donat molts neons de llocs de l'època romana
ençà: el poble d'Argemtera n'és urna prova, com ho són els de Fornells,
Ferreres, Ferreries, Farga, Porgues, etc.
Els arbres i les plantes han donat una nomenclaitura abundosa:
Llinàs- Fageda, Falgars, Roureda, Olot que no és altre que l'Aulet «alzilnar», amb o paral·lela a la e mallorquina. I els noms de Selva i Seva
continuadors dels SÍLVIA; Salt i Sau representants de SALTU, Uuc
i IJucmajor a Mallorca continuadors del LUCUS «bosc sagrat».
I els moms de rius i corrents d'aigua estudiats amb tanta cura per
M. de R'ontcJiu en E s noms de rius i els noms fluvials (B. D. C. XI) ens
donen una abundosa nomenclatura de procedència romana: Fluvià és
un derivat de FLUVIUS com Flamissell és un derivat de FLUMEN i
el Francolí és un diminutiu FLUMCOLINU. Ripoll, Desrius, Riner;
Romadriu, Riutort, Riuprimer- etc. són noms derivats de R1VUS.
Al costat d'aquesita col.lecció de noms de lloc de caràcter civilj, n'hi
ha una altra que és la dels noms d'orinem eclesiàstic, certament ben
abundosa. Aquests noms d'origen eclesiàstic es poden dividir en tres
categories: noms que senyalen establiments religiosos, noms que recorden ordres religibses i noms que tenen certs íaports amb el culte
cristià, sobretot amb els culte als Sants.
Jud i Schiafini han estudiat profundament l'antic vocabulari cristià i, tenint en compte que la llengua prilmitiva de l'Bsglèsia no era
pas la llatina sino la grega, han arribat a la conseqüència que eí vocabulari eclesiàstic de les regions primerament romanitzades és vocabulari de procedència grega, en canvi, el vocabulari de la perifèria, de
les regions darrerament romanitzades i cristianitzades últimament és
vocabulari d'origen llati. Basílica i píeòs són mots eclesiàstics perifèrilcs, en canvi Ecclesia i Parochia són mots de la més antiga cristianitat. ECCIxESIA ha donat noms com Anglarill i Anglesola al costat
de llinatges com Iglésies tots ben abundosos: en canvií Basílica ha quedat un mot perifèric que compareix a Romania, als Alps i a Portugal;
l'úmica supervilvència catalana que coneixem d'aquest mot, creiem
haver-la trobat en els ncans Basella i Pont de la Basella, amb tot i
comparèixer exemples antics de Basílica com Basílica Sti. Felicits Gerundae. E l nom grec parochia per designar l'assemblea dels fidels va
ésser traduit pel llati jiebs que, com basifsea ha quedat un mot peri-
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fèrib, vivent entre nosaltres en eJ mot aplec i en el gliebà de Montblanc em tant quei parochia és del domini de totes les terres de la més
antigua cristianitat.
Altare i Ara poques senyals de vitalitat han deixat en la toponímia catalana; del segon, en tenim un exemple en Coll d'Ares damunt
de Camprodon. Tant oratorium. com capella semblen ser demominacions
relaitivament modernes; sil bé que d'un i altre tenim exemples en la
topcmímiarp Serra de l'Oratori (Vic), Masia de la Capella (Espluga).
Monasterium, que ha donat abundosa nomemclatura en tots eis
països civilitzats per l'ordre benedictina, també ha influït en la nomenclatura eclesiàstica d'aquesta provincià, per: Monibtrol de Montserrat, Moniatrol de Calders, Monistrol de Rajadell, Monistrol de Noya.
La paraula cella tenia múltiples significacions en l'època romana: sigmificava graner, celler, cambra, monestir etc. Els noms de lloc
Cellers, Salselles, Séllecs, Cencellee amb la famosa acròpolis cristüana
poden ser molt bé supervivències dei la cella cristiana.
E l mot Abbatia ha deixat rastres en la toponímia: demés del mot
badia; casa rectoral, estès pel domini del català occidental, hi ha abundoses masies que duen el nom de Badia, perpetuant en el llinatge del
mafceilx nom.
Escassos són els records d'ordres religioses; un d'ell és el nom del
noble d'Hospitalet i el de Sant Beneit de Bages; influèmcies de Terra
Santa són; Galilea (Mallorca), Súria (Síria), i provablement el nom
MontoHu: Muntanya de les olives.
La influència més intensa que s'hagi exercit mai) sobre la nomenclatura de noms de lloc és deguda a la hagiografia; eil culte a un sant
determinat localitzait, ha donat sovint nom de lloc on aquest culte li
era tributat. Gairebé es pot assegurar que el culte als samts ós la font
més abundosa dels noms de lloc de Catalunya.
Més de 300 localitats de la provincià tarragonina portem el nom
d'algun sant degut, sens dubte, al culte tributat al sant que en elles
es venera.
Aquesta classe de denomilnacions ens duen a parlar dels nomis dei
sants donats per patrons o titulars a les esglésies i parròquies.
No temim pns documentació que ens informi sobre la propagació
i expansió del culte cristià a la nostra terra^ ni sobre la influència retbuda d'altres països o exeircida en altres terres; solament podem informar-nos per medis indirectes entre els quals cal comptar especialment l'Hagiogeografia i l'Hagiologia; l'estudi del culte dels patrons de
les esglésies dirigit d'una manera geogràfica i hilstòrica.
Els patrons de lep nostres esglésies són, molt sovint, d'un valor
admirable per aclarir un passat remotíssim del qual no tanim pas
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coneixença. Aclareixen moltes vegades punts obscurs d'història eclesilàstica medieval. Solament s'arriba a comprendre l'Edat Mitja amb
tot el seiu idealisme cristià, tan arrelat i tan meravellós, si s'ha arribat a conèixer el culte dels seus sants. Els patrons i titulars d'esglésies assenyalen quin fou el caràcter del culte cristià primitiu.
Tenim una idea de la vida religiosa i cultural primitiva d'una terra, quan sabem on i en quilna època s'ha desenrotllat el culte a un
sant, d'on procedia i qui l'estenia. Sovint un sol sant. constitueix un
capítol interessant de la història de la cultura; d'aquí ve que l'estudi
dels sants patrons i titulars sigui tan ihiportant per l'història religiosa de la província tarragonina.
L'Església catòlica, demés de la seva universalitat, té el seu caràcter local: cada provincià eclesiàstica, cada diòcesi, fins il tot cada
contrada té el seu culte especial a determinats sants. IPer això és d'un
interès extraordinari per a localitzar eb martirologis, les lletanies, ejs
missals i, fins i tot, els manuscrits de caràcter profà; el coneixement
de l'hagiogeografia d'una província eclesiàstica o d'un diòcesi.
Demés, els sants patrons i titulars són uns auxiliars admirables
en els quals es reprodueixen les relacibns culturals i econòmiques d'on
país amb un altre.
Per medi dels sants patrons i titulars, poden refer les antigues
vies comercials prop de les quals s'aixecaven hospitals, hospicis, monestirs i esglésies. E n tenikn un admirable exemple en l'expansió dels
noms de Sant Jaume per tot l'Espanya i per França.
L'estudi dels noms de sants ens poden aclarir certs fets polítics
que van ccmdicibnar 1/adopció d'un determinat sant per patró i darrerament els noms de sants són d'un interès especial per a l'història de
la colonització, i per a l'estudi dels noms de Hoc, atès que la colonització anava acompanyada de la fundació immediata d'una església.
Vàrifes son les caitegories de noms de sants escollits per patrons
o titulars:! noms del Salvador i la Santa Creu, noms presos de festivitats de la Mare de Déu, noms d'apòstols i primers màrtirs, noms de
sants de l'Orient, noms de sant que vénen de la GM-lcfe o d'Espanya
endins i noms de sants d'origen diocesà.
Repassem els sants de les dit/erses categories en les diòcesis de
la província. Tortosa: Aquesta diòcesi té titulars d'esglésies presos del
Salvador, de la Mare de Déu, d'apòstols i una sèrie ben interessant de
sants de l'Orient, desconeguts en les diòcesib dUrgell, Solsona o Vich.
Santa Magdalena. Sant Blai, Sant Cristòfor, Sant Jordi i Santa Bàrbara
hi són freqüents. Hi ha sants d'origen local, com Sant Tomàs de Vilanova de Benicassí, Sanit Paseual de Vilareal i la Mare de Déu de la
Cinta de Tortosa. L a influència aragonesa es deixa sentilr en la Mare
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de Déu del Pilar de Tirig i la influència del nord amb dos Sant Martí
(Xesta i Ginestar) vinguts amb la reconquesta
Lleida: Aquesta diòcesi té titulars ahundosos pregos de la Transfiguració i de Sant Josep. Els sants d'origen oriental hi són escassos:
Sant Nicolau, Sant Blai, Santa Llúcia, Sanlt Cristòfor, Sant Antoni i
Santa Cecília; en canvi, ei's sants d'orifeen occidental hi són abundosos.
El patronatge de Sant Julià, de Sant Vicents, de Sant Llorenç i de la
Mare de Déu del Pilar està estès per tota la diòcesi; hi són coneguts
Sant Fructuós (Perbes) d'origen tarragoní, com ho és també Sant
Olaguer dei Tolva. Hi ha sants d'origen diocesà com Sant Ramon de
Roda o Sant Vibents de Tamarit. Els Sant Martí, vinguts amb la reconquesta, són abundoses al nord de la diòcesi. Santa Fe d'Agen és venerada a Blancafort, Sant Medard a Benabarre i Sant Serrà de Tolosa és el titular de moltes parròquies.
Solsona:: Els sants tiltuliars d'origen oriental són gairabé desconeguts en aquesta diòcesi; en canvi, els d'or'gen septentrional han donat
nom a la .majorila de parròquies: Sant Martí, Sant Sadurní, Santa Fe,
són molt estesos; la influència de Barcelona és deixa sentir a Sant Cugat de Ivorra i en cimc parròquies quet tenen Santa Eulàlia de Barcelona per patrona; un samt diocesà ha donat nom a Sant Ramon de
les Coromines i a Sant Ramon del Portell.
Urgell:, Els sants d'origen oriental que compareixen en aquesta
diòcesi són del patrihioni dei l'Església universal; els que vénen d'Aragó són Sant Llorenç i Sant Vicents. Ells reports d'Urgell amb el migdia de França ens els conten les cinquanta parròquies que tenen per
patró Sant Martí, el gran bisbe de Toure. Sant Víctor, Santa Fe, Sant
Amans, Sant Seirní, Sant Marçal, i Sant Genis corroboren la mateixa
influència. Sant Fèlix de Girtona i Santa EulàKli dei Barcelona tan estesos a l'Urgell, Vich, Girona i Barcelona ens provem la (unitat de ia
terra catalana des dels començaments en què s'establien les petitep
cristianitats. Els sants d'origen diocesà hi són notables: Sant Ot, Sant
Tirs, Samt Just, Sant Ermengol, il potser els sants rars com Sant Event:
Sant Donat, Sant Pons, i Sant Llei o Liceri.
Vich: Aquesta diòcesi, defnés dels sants que són patrimoni de l'església universal, té sants que revelen una forta influència narbonesa,
com Sant Eudald (Ripoll), Sant Cebrià, i té, com Urgell, numeroses
parròquies que tenen Sant Felilu i Santa Eulàlia per patrons.
Girona: La diòcesi gironina és la que té mes diversitat de patrons
i titulars provinents, en sa majorila, de la narbonesa: Sant Cebrià; Sant
Hilari, Sant Amans. Sant Gil, Sant Mamert, abundoses sants de Roma
que confirmen la seva primitilva cristianitat i un sant d'origen diocesà,
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el gloriós Sant Narcís, de la bella llegenda. Els titulars de Santa Eulàlia i Sant Cugat hi són (nombrosos.
Barcelona: Els sants romans com Sant Corneli, Sant Faust, Sant
Quintí, Samta Agnès, etc; són abundosos com a patrons d'aquesta diòcesi; no hi falten alguns patrons d'origen occidental com Santa Engràcia i Sant Vicents; els Sant Feliki d'influència gironina hi són abundosos i té dce sants diocesans. Sant Cugat i Santa Eulàlia . que han donat
lloc a una denominació abundosa. Cap sant ni cap santa no han tingut
en tot l'occident una popularitat ni una universalitat com la santa
barcelonina, una il altra s'han d'explicar, segurament per l'epcpansió
del cristianisme feta de Roma estant:. Santa Eulàlia de Barcelona i
Santa Eulàlia de Mérida tenen la mateixa vida i el mateix martiri;
d'una i altra ens parlen Prudemci i Sant Agusttf, l'un a Espanya i Pàfc
tre a l'Afriba, i segles més tard, en trobem el mateix reconte en el
monument més antic de la literatura francesa, la Cfutnçun de Sainte
Etilalie. Com explicar aquepta unitat en la passió de la gloriosa verge
i màrtir si no n'acceptem la expansió feta de Roma estant? Encara
avui vorejant la Via Domitia podem refer l'itilnerari del culte de la
nostra gloriosa santa.
Tarragona: La metròpoli romana va ser també la metròpoli cristiana: en ella van prendre estatge tots eb sants de la cristianitat, tots
hi tinguérem ciutadania: sants de l'oribnt com Sant Antoni, sants de
l'Africa com Sant Agustí, sants d'Itàlia com Sant Nicolau i els Sants
Abdon i Senen, sants romans com Sant Victorià i Sant Concordi, sants
de l'occident com Sant Vicente, sants de la Renania com Santa Ursula,
sants de la Gàl-liè com Sant Marti, sants de Barcelona i d'Urgell i
sants diocesans com Sant Bernat Calvó, Sant Fructuós i Sant Magí i
sobretot aquella gloriosa Santa Tecla deslliurada dels tres turments,
que en les lletanies dele moribunds és invocada en companyia de Sant
Pere i de Sant IPau per a obrir-los les portes de\ la presó de la vida,
invocació que comprova l'antiguitat cristilana de la gran metròpoli de
Tarragona.
ANTONI GRIERA, prev.

EL CINQUANTENARI D E LA LLIBERTAT
DE L'ENSENYAMENT SUPERIOR A FRANÇA

QUEST passat novembre, la França catòlica ha celebrat el cin^quantè aniversari de Ja llibertat de l'enseinyament superior. A Lille
i, principalment, a París ha estat commemorat amb grans solemnitats
el record de la llei de 1875. Aquestes cerimònies han revestit una singular importància, puix que ensems constituïen un solemnial homenatge a l'alta cultura intel·lectual catòlica, que tant ha progressat a
França des del 1870. Fóra un tema interessant a desenrotllar, la influència intel·lectual dels catòlics a la fi del segon imperi i durant l'actual any 1926; però un article no hi donaria abast,, caldria tot un volum. A les edicions Spes, hom ha fet aquesta temptativa, i eli Manuel
de littérature cathdique que acaba de publicar aquella editorial, que
conté una molt acurada visió de conjunt de la literatura catòlica de
cinquanta anys cap aquesta banda, .mereix trobar una àmplia acollida
en el públic. Una introducció extensa i viva de l'abbé Brémond, de l'Acadèmia francesa, i una conclusió sintètica i clara de Georges Goyau,
també de IfAcadèmia, obren i coronen l'obra i la presenten al públic
erudit, al públic entès en les coses de l'esperit, de la millor manera del
món. E l que potser manca en el llibre, encara que no fou aquest el
designi dels autors, és que assenyali el lloc que ocupa actualment la
intel·ligència catòlica comparat amb el1 període precedent Aquest estudi que resta per fer, seria de gran alliçonament, i els catòlics podrien enorgullir-se amb legítima complaença de l'esforç acomplert i
del seu resultat, demés, per ésser justos, haurien d'atribuir el mèrit
a llurs antecessors; llurs mestres, a tots aquells seglars, a tots aquells
sacerdots, el nom dels quals, en bona part, resten inconeguts, que portaren una vida de treball i de privacions, que tingueren, però, la glòria i la satisfacció de reintegrar a la vida intel·lectual moderna la intel·ligència i les veritats catòliques· Aquest treball, però, només ha
estat possible i profitós perquè els catòlics, durant eL segle XIX, han
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conquerit una darrera l'altra )es llibertats de l'ensenyament primari,
de l'ensenyament secundari i de l'ensenyament superior. Les tres dates 1833, 1850 i 1875 han d'ésser recordades i glorificades per ells.
Després de la Revolució francesa que havila modificat de dalt a
baix les condicions de l'educació i de l'ensenyament, fou instaurat el
règim napoleònic que dominava sota la fèrula i la dominació de l'Estat, representat per La institució de la Universitat, les inteLligències
i les ànimes de tots els infants francesos. L'ensenyament primari estava reservat als infants de la classe baixa, i s'acabava cap a1s tretze
anys amb l'obtenció d'un diploma-certificat d'estudis. L'ensenyament
secundari, que acaba amb el batxillerat, està destinat més aviat als
fills dels burgesos; il sol finir-se a l'edat de setze anys; el batxillerat és
indispensable per a entrar a les que anomenem grans escoles: Politècnica, Centra)., Normal, etc... L'ensenyament superior està reservat als
que; voíent donar a llur esperit una cultura més àmplia, prossegueixen llurs estudis fins a obtenir els graus de llicenciat, agregat o doctor. Els catòlics en reclamar la llibertat d'ensenyament no demanaven
pas la possibilitat de distribuir-se ells mateixos els graus, que acabo
d'enumerar sucintament; s'alçaven contra la pretensió veritablement
exorbitant de l'Estat, que pretenia ésser l'únic possessor del dret d'ensenyar, de preparar la joventut de França per a l'otbenció dels graus,
les formes i els temies dels quals havia fixat. Volien tenir la llibertat;
tot seguint els mateixos programes-de l'Estat, de preparar llurs fills per
a aquests exàmens tal com els semblés; perquè hi poguessin concórrer
lliurement amb els alumnes sortits de la Universitat. Aquesta llibertat tan senzilla, que potser algú avui eis meravellarà que fos discutida un moment, costà cinquanta anys de lluites incessants als catòlics abans que poguessin aconseguir-la; amb tot, encara està afectada
per certes r estriccitons; la més important i més odicsa de les quals fou
votada a la mateixa aurora del segle XX, la famosa llei de 1904 que
prohibeix d'ensenyar als membres de les congregacions religioses. Si
un Pasteur o un Branly, enlloc d'ésser laics haguessin anat revestits
amb la sotana negra dels jesuïtes o dels maristes, amb l'hàbit blanc
dels dominics, amb el burell dels benedictins o franciscans, les universitats, els col.legis, les escoles de França, i no solament les oficials; sinó
les lliures també, els haurien estat closes. Car hi ha esperits que es
diuen avançats, que es creuen lliures i que, en aquest segle que hom
pretén enamorat de la ciència pura, s'ocupen no pas de la valor científica dels professors, sinó de l'hàbit que porten, del gènere de vida
que els plau de seguir.
La llei de 1833 fou la que organitzà l'ensenyament primari; M.
Guizot. aleshores ministre d'Instrucció pública en fou l'autor principal.
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Des d'aquesta època, els municipis hagueren de tenir institutors anomenats, pagats, vigilats per l/Estat, i, la majoria, preparats per ell a
les escoles normals que la llei establia. Amb tot, els preceptors lliures
foren admesos a l'ensenyament primari; les condicions exigides per la
llei del 1833, permeteren i tot als germans de la Doctrina cristiana i
a qualque altra congregació de tenir escoles comunals.
En el domini de la instrucció secundària havia d'ésser, més fàcil
de practicar i més difícil d'introduir ensems; més fàcil de practicar,
puix que per crear i sostenir escoles a llur grat, les famílies qui cercaven
tal instrucció no necessitaven l'auxili de FEstat, els bastava que deixés fer; més difícil d'introduir, puix que cl lloc era ocupat, s'havia de
despullar d'un privilegi exclusiu una corporació, plasmada per la mà
ferma de Napoleó perquè respongués a les necessitats i instints de la
societat nova. Hom sap la lluita encesa que del 1830 al1 1850 sostingueren els catòlics francesos agrupats darrera Montalembert i encoratjats pel diari L'Univers que dirigia un polemista temible: Lluís
Veuillot. Campamyes per tot el país, lluites a la Cambra dels diputats,
lluites a la Cambra de's Pars; llibres, articles de diari, discursos, pastorals; els catòlics es valgueren de tots els medis amb un notable esperit d'unió, i quan, arrabassada la monarquia del juliol per la tempesta de febrer del 1848, S'intal.là la segona república, tingueren el
goig de fer votar per l'Assemblea la llei de 1850, anomenada llei FaUoux, que encara avui és la patent de llibertat de l'ensenyament secundari.
Fins el juny de 1867 no pot dir^se veritablement que comenci la
campanya per la llibertat de l'ensenyament superior. En aquesta data fou presentada al Senat una soLlibitud avalada per 2132 signatures
importants. Deu mesos més tard, l'li de març de 1868, començava la
discussió. Refusada per una senzilla ordre del dia, després d'un rap•port de M. Chaix d'Est-Auge, fou portada vivament a l'ordre del dia
pel llibre de Mgr. Dupanloup Alarmes de l'Epàscopat. E l 19 de maig
s'obrí a Falta Cambra una discussió memorable que durà quatre dies.
El baró Dupin, Sainte-Beuve, el cardenal Donnet. Quentin-Bauchart.
el cardenal de Bonnephose. el baró de Vincent, Michel Cevalier, el
ministre Dumy, Mgr. Darboy, arquebisbe de París, pronunciaren discursos, que foren reunits en un vohim titulat L'enseiffnement superieur dans le Senat.
De la mateitxa manera, però, que calgué una revolució- la del
1848, entre la campanya dels catòlics per a la llibertat de l'ensenyament secundari i la llei Falloux, fou també necessària una guerra desastrosa i la revolució del 4 de setembre dei 1870, penquè esdevingués
una realitat, amb la llei del 1875, la voluntat dels catòlics d'una lli-
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bertat d'ensenyament superior. L'energia indomptable de Mgr. Dupanloup, de Cheamelong, de Lucien Brun, de Belcastel, Depeyre, el sincer
amor a la llibertat de M. Eduard Laboulaye, atorgaven a l'Església la
llei del 13 de juliol de 1875.
Dep del 31 de juliol, de 1871, el comte Jaiubert, amic de Mgr. Dupanloup, deixava sobre la mesa de l'Assemblea nacional, el projecte
que havia de reeixir quatre anys més tard; d'altra banda, no feia més
que posar les coses de la mateixa guisa que tes havien deixades el ministeri del 2 de gener de 1870 i el Senat imperial. E l 25 de juliol de
1873, fou presentat el dictamen de M. Laboulaye, el qual en nom de
la Comissió acceptava les disposicions essencials del projecte del comte Jaubert. Proposava de conferir el dret d'obrir cursos o establiments
d'ensenyament superior als individus, a les associacions, als municipis
i als departaments. Es tractava, doncs, d'una llibertat de dret comú:
«Volem la llibertat completa—deia M. de Laboulaye—solament volem
excloure de l'ensenyament els subjectes contrarite de l'ordre públic, de
la moral pública i religiosa. E n un mot; serà permès d'ensenyar-ho
tot, menys el que constitueixi un delicte segons les nostres lleis.»
«Aquest punt d'albir—escriu Mgr. Baudrillart, l'actual eminent
rector de l'Institut catòlic de París, parlant del projecte—no podia
plaure a aquells catòlics qui mirant només els principis, no semblaven
tenir consciència de les necessitats o possibilitats deil moment present;
estigueren a punt de provocar entre els partidaris del projecte de llei
una escisió que li hauria estat fatal.»
S'escorregiueren tres deliberacions, durant les quals els catòlics
que més amunt he esmentat defensaren amb vigoria ei projecte
contra adversaris com Paul Bert, Jules Ferry, Challemel-Lacour; i contra amics separats com Jules Simón i Bardoux.
Mgr. Dupanloup s'encarregà de la tasca més feixuga. L a seva
eloqüència càlida il sincera vindicà l'honor científic de l'Bsglésia, exaltà
la seva missió intel·lectual en el passat i en el present; la seva moderació, tot col-locant-se coratjosament en el terreny de la lliure concurlència, sabé mantenir fins a la fi l'aliança necessària de catòlice i liberals. L a llei del 12 de juliol de 1875 fou votada amb 50 vots de majoria. La lluita havia estat acalorada, fins a tal punt excitades les passions, que el dia mateix de la votació Mgr. Dupanloup encara es temia
un refús de la llei. El marquès de Dampierre retreu aquest record:,
«El bisbe d'Orleans creia tant en un fracàs de la llei, que després d'haver votat, eixí desesperat i se n'anà a Viroflay, on vivia. Aconseguida
la votació de la llei, proposo a M. Chesnelong de venir amb mi a Viroflay per anunciar la bona nwa. Ell acceptà, i fórem testimonis del
goig del valent atleta de totes les grans causes; les emprenia amb tal
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ardorositat que Les seves tristeses o les seves satisfaccions s'escampaven en forma de paraules càlides que es ficaven al cor.»
Els catòlics de França cuitaren a aprofitar-se de Ib votació. Des de
l'li d'agost, Mgr. Guibeirt, arquebisbe de París- assistit pel seu coadjutor Mgr. Richaud reunia al palau els metropolitans de Rouen, Sens,
Reims, Tours, els bisbes de Maux, Orleans, Ghartres; Versailles i Blois;
i era decidida la creació d'una Universitat catòlica. París en seria la
seu i l'abbé d'Hulst l'àniíma. Fou trobat un lcx;al: el convent d&s Carmes, on estava instal.lada Vescola Bossuet.
Les velles parets que ja havien arredossat tanta de ciència, que a
mitjan mateix del segle XIX havien servit de seminari, tot el que
comptava de nobles intelligències el París eclesiàstic, estaven a punt
d'esdevenir é s testimonis del més notable esforç catòlic.
Foren necessàries laborioses investigacions per tal, de trobar personal docent; no fou aquesta una de les més petites dificultats que ha^
gueren de resoldre els promotors de la llei sobre la llibertat de l'ensenyament superior. Ben aviat, però, professors j a cèlebres, convençuts de la necessitat que hi havia de propagar l'alta cultura catòlica,
no dubtaren a consagrar la seva ciència i el seu temps a la nova obra.
D'entre ells sobresurten bastants noms, alguns defe quals ha enaltit la
glòria: M. Cornelly a la Facultat de Dret; M. M. Lemoine, de Lapparent. Branly a la Facultat de Ciències; M. Auguste Nisard, Antonin
Rondelet a la Facultat dei Lletres. Juntament amb ells, a la Facultat
de Teologia, sacerdots eminents ensenyaven les ciències sagrades, la
història de l'Església, la filosofia escolàstica a successives generacions
de seglars i de joves seminaristes.
Els bisbes protectors de La novella Universitat catòlica, havien decidit que fossin obertes immediatament tres Facultats. Com de fet, cap
a la fi del 1875, les Facultats de Dret, Ciències i Lletres inauguraven
llurs cursos. Poc temps després eren agregades, i el 16 de març de
1876 rebien existència legah Dos anys més tard, el 7 de novembre de
1878, s'obria la Facultat de Teologia, i alguns mesos després era resolta la creació d'un hospital, L'hospital de Sant Joseip, anexe indispensable a la futura facultat de Medicina, l'erecció de la qual era ajornada. Les circumstàncies encara no han permès d'executar aquest projecte que tenien temien els promotors de 1875.
Molt aviat havien d'arribar temps difícils, en què un poder inquiet
orientat cap a l'anticlericalisme; veuria de mal ull el funcionament
dels establiments lliures. De totes maneres, sempre ha reculat davant
llur supressió completa; s'ha acontentat amb anar reduint la llibertat
que havia estat concedida. E l primer acte contra la llei de 1875, fou
la del 18 de març de 1880, que reservava el títol d'Universitat als es-
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tabliments oficials, suprimia els tribunals mixtes, i establia la gratuitat
de les inscripcions. D'aquesta guisa cuidaven introduir prejudicis a la
consideració, a la llibertat, a la vida material de les universitats catòliques. Alguns dels catòlics tingueiren um instant de descoratjamet. Calia continuar l'obra començada? Els resultats correspondrien als esforços que s'haurien de fer, a les quantitats de diner que s'haurien
de despendre, a l'activitat que hauria de sol.licitar-sei dels professors
i dels primers estudiants?
El sacerdot que algurns mesos més tard esdevenia Mgr. d'Hulst,
salvà aleshores les facultats lliures. E l seu famós llibre: Que vont dévenir les Factdtés libres? situà els catòlics davant llur deure, els bisbes vacil.lants, davant llurs responsabilitats. No hi ha dubte, deia en
substància Mgr. d'Hulst, que cal sostenir les nostres escoles primàries
lliures, els nostres establiments d'ensenyament secundari; l'alta cultura científica, però, no té també necessitat, i potser més encara, de
trobar simpatia i protecció entre els catòlics? Es tracta de defensar,
mitjançant ella, d'una manera eficaç la civilització cristiana, Aquesta
civilització «defenseu-la dins els canals que la distribueixen: el col.legi, l'escola popular; peirò no la deixeu pas assecar en e1s cimate cm ella
té la font, les altes regions del pensament.»
I encara afegia Mgr. d'Hufet les següents paraules que després de
quaranta cinc anys prenen un caràcter singularment profètic, i que
en rellegir-les adquireixen un altíssim interès d'actuàütat:
«Quan us diguin: el cristianisme ja ha fet a tots; la seva disciplina intel·lectual no pot retenir els esperits lliures; la història desment
els seus orígens, la filosofia desacredita els saus dogmes; la ciència
condemna les seves tradicions; la naturalesa, millor coneguda, suplanta el seu Déu i el seu Crist; la sociblogia reempalça la seva mora!, i
empal.lideix el seu Evangeli; quan hom repetirà al vostre davant aquestes audacioses afirmacions que res sosté, però que tantes d'ànimes han
fet tombar; ah! no us prendreu més la pena d'argumentar contra
aquests sofismes. Agafareu vostre adversari per la mà/; si'enciosament
el conduireu als nostres amfiteatres, als nostres laboratoris; li mostrareu els mestres que sabem i s'agenollen, els estudiants que aprenen i
preguem; les escoles presidides per la imatge del diví Crucificat, de les
quals incessantment surten irradiacions d'alta ciència. Una mica més
de temps, i quan recorrereu amb el nostre detractor-les pàgines de l'anuari de l'Institut de França, li fareu llegir els noms dels nostres professors; quan posareu els vostres ulls sobre els anals de les ciències, hi
trobareu les descobertes dels nostres savis; quan interrogareu la filologia o la història, la metafísica o la jurisprudència, per saber en quina mesura han progressat, us trobareu amb la fepunda activitat de
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les nostres escoles barrejada amb totes les conquestes de la intel·ligència contemporània; i us girareu als que memyspreen les nostres
creemces, i els direu: Heus aquí ciència, i ciència cristiana! Aquell dia,
solament aquell dia haureu tancat la boca als vostres enemics!»
Indubtablement, l'Església tindrà sempre enemics davant; un
dia atacaran una cosa, un altre dia una altra. Hi ha gent que mai no
es vol donar per convençuda. Hi ha, però, una massa important d'ànimes febles, d'esperits ignorants o que dubten, de bones voluntats que
no han conegut la gràcia, i cerquen sincerament les vies de la veritat, els quals els sofismes dels falsos doctors allunyen de Déu. Mgr.
d'Hirist s'adreçava a aquests, que són els que avui davant l'obra acomplida per l'alta cultura catòlica en eil domini del pensament i de la
ciència contemporània es paren, interessats, molts cops conquerits i
molts cops subjugats. L'obra dels nostres Instituts catòlics, ha estat de
primer ordre en la renaixemça catòlica que de deu anys cap aquesta
banda s'aferma en l'élite francesa. I heus aquí perquè, amb un sentiment d'orgull legítim, a darrers de novembre, els catòlics'; han celebrat
amb esplèndides festes el cinquantè aniversari de la llei sobre la llibertat de l'ensenyament superior.
VÍCTOR BUCAILLE
Conseller mtmicipal de París

L'ESPERIT CATÒLIC A BÈLGICA <*>

D

'ENCA de la meva darrera crònica, l'agitació política de Bèlgica s'és apaivagada. EI ministeri catòlicosociaMsta que penosament es constituí després de més de dos mesos de crisi, ha agrupat
la gran majoria dei parlament; un gmpet de catòldcs conservadors li
ha refusat la seva confiança, però la gran massa dels catòldcs s'ha estimat més mantenir la unitat del partit. Després vingueren les vacances parlamentàries, i el pútíbc s'és donat a d'altres qüestions. Sens
dubte la pau política no és més que provisòria, i no ens hem de meravellar si a la reobertura del parlament, la separació entre conservadors i demòcrates catòMcs s'accentuava. Sifeui com sigui, pel moment
no se'n parla. Aprofitem-ho per conversar amb els nostres iectors sobre l'esperit catòlic al nostre país.
Per bé que si us escolteu alguns esperits pessimistes, el món d'ara
no viu més que pel diner, jo no crec que eís problemes religiosos
mai més que ara hagin estat al primer pia de les humanes preocupacions. Que es tracti de la propaganda protestant, del moviment protestant per la unitat de les Esglésies, o del moviment catòlic per la
nova unió de 1/Bsglésia grega, que es tracti de les missions, o àdhuc
de tots aquests moviments religiosos més o menys extravagants ccm
ladventisme del setè dia o l'espiritisme, pertot es manifesta una inquietud religiosa que rama les ànimes a escandellar el més enllà.
Al mig d'aquesta efervescència l'Església catòlica brilla amb un
esclat incomparable. E l seu credo, la seva jerarquia la seva disciplina,
la seva unitat a través del món en fan l'única institució estable. En
contrast amb les altres institucions. l'Església catòlica es troba pertot
semblant a si mateixa; i el contrast és tan fort, que un hom es sem.

(•) H respecti degut a tot col·laborador estranüer, augmentat en aquest ca» pel prestigi personal del
nostre il·lustre corresponsal de la Bèlgica, ens ha impedit de posar cap atenuació en els paràgrafs d'aquest
article referents al catolicisme d'Espanya. L'amor a la veritat, però, ens obliga a fer constar que les Informacions que n'ha rebut el nostre distingit cronista pequen un bon xic d'exagerades. (N. de la R.)
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temptat d'oblidar les diferèncites notables que la vida catòlica presenta a les diverses parts del món.
No sé si passa a Catalunya com a Bèlgica; però quan nosaltres llegim correspondències de Bèlgica als diaris estrangers, ens esverem generalment en veure tot el que hom conta de la nostra mentalitat i
de les nostres institucions, com dels esdevemiments que passen a casa
nostra. Altrament, per poc que hom hagi viatjat, és dóna compte que
cada nació té el seu esperit propi i que els fenòmens més semblants
per llur naturalesa, prenen tanmateix un caràcter diferent de país a
país. Podríem brodar variacions sobre el tema que «res no hi ha de nou
sota la capa del sol», i qiue e!i3 homes pertot i sempre són eís homes; podríem brodar altres tantes variacions sobre el tema invers, que cap
home no és semblant a un altre.
Mai no és això tan veritat com quan es tracta del catolicisme.
Car si res no hi ha de més estabte, res no s'adapta amb més de
flexibilitat als costums i als temperaments diversos.
E l nostre catdidsme belga té, com els altres, les seves característiques ben particulars, que vénen de la història i del temperament
del nostre poble.

El caràcter dominant del poble belga a través de la història em
sembla que és la unió d'una forta capacitat d'iniciativa i de treball
i d'una gran independència de caràcter.
Tota la història de Bèlgica no és més que revoltes contra els
prínceps. I tanmateix aquestes revoltes no engendren el desordre—
almenys no en causen tant com a altres llocs—perquè aquestes revolt
tes són ordenades. Bèlgica té un esperit molt gran d'organització; les
societats de totes menes han eixamenat sempre entre nosaltres; som
capaços de disciplina vokmtària, quan aquesta disciplina ens plau,
però som perfectament rebecs per a qui vol imposar-se. I difícilment
hi ha país on l'Estat gaudeix de menys de prestigi o respecte.
Sóc ben cregut que Bèlgica és el primer país on hagi estat legalment organitzat el dret de rebeLlió. L'any 1316, en la Pau de Fexhe
atorgada als seus súbdits pel princep-bisbe de Liege, el dret de rebel·lió és reconegut en el cas de violar el príncep els seus compromisos; i aquesta clàusula passa, l'any 1356, a la Joyeuee Entrée del ducat de Brabant. Aquests principis són romasos en vigor fins a la fi
de l'antic règim; i són ben reveladors de 1/ànima belga.
Al costat d'això, d país es troba cobert, molt temps ha, d'innom-
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brables associacions la serrada xarxa de tes quals ü assegura fora de
l'Estat ,una gran estabilitat. I aquesta forta iniciativa -personal,
aquests agrupaments locals, aquest esperit d'independència han fet de
la Bèlgica, més que de no cap altre país, un país de burgesia.
La història del comtat de Flandes és dominada per la lluita dels
municipis burgesos contra ele comtes. A Brabant, la carta de Cortenberg al 1312 adjunta al duc un consell de control compost de quatre
senyors i deu burgesos. A la mateibca època a Anglaterra, qui mena
la resistència contra el rei són elg barons; a França la noblesa ha estat la classe dominant fins a l'època contemporània Conec massa deficientment la història d'Espanya a l'edat mitja per gosar arriscar una
comparació; però, sigui com sigui, el que he dit basta^ crec, a palesar
l'originalitat del descabdellament de les províncies belgues en mig dels
països que les voltaven.
En una paraula, a Bèlgica, l'Estat i la noblesa no han tingut mai
gaire importància Si el caràcter del poble belga afavoria aquesta situació, les circumstàncies històriques també s'hi són prestades. Quan
a la fi de Fedat mitja les províncies belgues se són unificades sota
els ducs de Borgonya, llurs prínceps no han trigat, a conseqüència de
llurs aliances matrimonials i de les successions que recollien, a deixar
el país. Carles V havent recollit successivament la corona d'Espanya
i la de l'Imperi, els IPaïsos Baixos es trobaren de fet dependents dels
reialmes més importants dels quals llurs prínceps esdevenien sobirans;
els prínceps mateixos anaren a viure a Viena o Madrid; no riguérem
ací mica de cort, i així Bèlgica va romandre un país de vida local
sense principi d'unificació.
La gran noblesa tendia a anar a ajuntar-se amb el sobir" puix
que, als temps moderns, totes les favors i les influències es concentraven allí on vivia el rei; Bèlgica continuava formant un conjunt
de províncies i de municipis burgesos dotats d'una intensa vida local,
d'un feble vida comuna administrats per governadors que no tenien
el prestigi i l'autoritat suficients per a fer del poder central el lloc de
relligament de totes les forces vives del paiís.

E l catolicisme belga és un catolicisme a imatge del poble.
De bon principi és poc... catòlic. No em costaria gaire de dir que
els Belgues són més cristians que no pas catòlics.
La característica del catolicisme és de formar una societat humana fortament organitzada. Aquest caràcter social de la religió catòli-
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ca és poc conegut a Bèlgica. No que mai hi hagi hagut moviment a
favor d'una Església nacional, com l'Esglésila gal.licana o Josefina a
França i a Àustria; però el fet que la religió comporta una organització social humana atrau poc l'atenció dels catòlics belgues.
A casa nostra s'és poc romà. No, torno a dir, que hom sigui hostil1 a Roma, ni que hi hagi tendències separatistes, però, què voleu?
hom s'ocupa poc de Roma, cadascú viu la seva religió tranquilament
sense gaire mirar més enllà dels Alps.
En això els Francesos molts cops ens sorprenen. Parlaré sovint de
França en aquestes cròniques: perquè des del punt de vista inteLlectual som molt dependents de França. Panlants el francès, llegim quasi
exelussivament llibres francesos, revistes franceses; d'aquí, quan volem explicar-nos nosaltres mateixos, el nostre punt de comparació natural serà sempre França.
Es sabut que els Francesos van molt a Roma. No sé què fan els
Espanyols, però els Francesos hi van molt. A Bèlgica tenim la impressió que l'una meitat dels catòlics francesos és sempre ocupada a
intrigar a Roma per fer condemnar l'altra meitat com herètica. I
això ens sembla ridícul i oddós. En la vida de Mgr. d'Hulst, rector de
l'Institut Catòlic de París, llegia que anava a Roma tots els anys, i
sóc segur que Mgr. Baudrillart, el seu successor, fa el mateix, car
això és el gènere francès. Eli rector de la universitat catòlica de Lovaina no hi va mai. 0 bé, si hi va, serà per fer un viatge de turisme.
Però la idea que, com a rector de la universitat catòlica més gran
d'Europa, hagi d'anar regularment a Roma a veure's amb les autoritats de l'Església, és una idea que no li passa pel cap. Si hom la hi
proposava, segurament preguntaria què voJ, hom que vagi a contar
a Roma... També Mgr. Baudrillart és bisbe i el rector de Lovaina
no ho és.
Els nostres professors d'universitat i de seminaris tenen uns andamis molt independents. Els professors de la facultat de teologia de
Lovaina són molt ardits en llurs treballs. A França, no hi ha dubte que molts d'ells serien denunciats, que hi hauria grans avalots i
comdemnacions. Però entre nosaltres aquestes coses es passen tranquilament; prou hi ha batusses, però com que hom no va gaire a Roma, aquestes controvèrsies no passen la frontera i resten dins el límit det discussions d'escola.
Aquesta indisciplina intel·lectual és en les nostres tradicions, i
no sempre hem de fe1icitar-nos-en· Però un dels seus caràcters més
típics és que no arriba a la rebeüió· Quan és l'hora hom es sotmet,
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però no més del que és estrictament necessari; hom no té l'amor de
l'obediència.
No hi ha sinó una heretgia important que sigui nada a Bèlgica,
i és una heretgia que mai no ha acceptat de tal ésser. Bm refereixo
al jansenisme. Baius, el precursor de Janseinius, era professor a Lovaina. Quan el comdemnaren, es va sotmetre, però no sembla pas haver modificat considerablement el que ensenyava. Com que es tractava d'errors molt subtils, hi havia manera de mantenir-les si fa no
fa; tot desdifent-se'n. Jansenius era el deixeble de Baius; també professà a Lovaina; va escriure l'Augustinus sense gosar públiicar-lo, tant
temia una desaprovació, i moria bo i fent protestes de la seva fe catòlica, però tot deixant el llibre d'on havia de sortir la controvèrsia;
i és sabut que els jansenistes no han consentit mai a sortir de l'Església bo i refusant de sotmetre's lleiíalanent a les condemnes que els
ateny ien.
No conto tot això per fer el nostre elogi. Ara, hi ha un caire bo
d'aquest esperit d'independència: és que, a Bèlgica, els savis catòlics
potser són menys que a d'altres bandes, exposats a veurei's deturats en
llurs treballs per apariències d'error que poden produir-se en curs
de ruta, quan iun estudi no és encara finit, i que es resolen en el
descabdellament posterior. Demés, fóra sobiranament injust de sintetitzar la ciència catòlica belga en Baius i Jansenius. Gairebé alt mateix temps en què Jansenius escrivia, Bollandius fundava la famosa
companyia de jesuïtes erudits que encara hom anomena els Bollandistes, i que han fet a la ciència catòlica els més assenyalats serveis,
i que són quasi els pares del mètode històric modern; i que han
sabut precisament tornar en bé aquesta independència d'esperit que
jo assenyalava com una de les nostres característiques. L a profunda
influència de l'Escola de Lovaina fundada pel cardenali Mercier i continuada pels seus deixebles, en aquesta hora de renovellament de la
filosofia catòlica, és encara un senyal dels serveis que pot fer aquesta independència d'esperit.

iPerò sobretot el terreny pràctic és allí on el catòlic belga pot
ésser donat en exemple als seus germans en religió.
E l gust i l'habitud de fer les seves coses per un mateix és eminentment favorable a l'organització de Facció catòlica i de la propaganda religiosa. Per tot el que conec dels països catòlics, tinc la impressió que Bèlgica és, o era fins a aquests darrers anys, gairebé
l'únic on els catòlics no comptessin so'aanent amb el govern per de-
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fensar la religió. Quan dic solament, exagero; diguem prinàpalvient,
serà més exacte. Resta una gran diferència entre nosaltres i els altres pobles catòlics.
Fa poc que llegia a la crònica espanyola d'un dels nostres grans
diaris que a Espanya hi havia moltes penes i treballs per organitzar
l'acció catòlica, per agrupar els catòlics per a la propaganda religiosa, perquè l'Església essent una institució d'Estat, els fidels eren
habituats a tenir-se amb ell en la passivitat que hom serva en front
del recaptador de les contribucions o de l'administració de camins
i ponts. Tothom sap que les carreteres s'han de conservar, però per
això hom es refia de l'administració i els particulars no pensen pas
a aportar-hi llur esforç personal. No sé si les cròniques d'Espanya
als diaris belgues reflexen exactament l'estat d'esperit del país; però no me n'estranyaria, car és la feblesa habitual dels països que
són catòlics de vella data. Àdhuc a França, on tanmateix eis catòlics han sofert prou de l'hostilitat del govern, en trobeu un nombre
encara considerable que no conceben prosperitat per a l'Església
sinó sota el patronatge governamental; il viat/jant peï- França
aquest estiu, m'ha sorprès de trobar-hi encara en el clergat l'esperit
concordatari que li fa desitjar, com el cim de la felicitat, tornar a
esdevenir funcionari, tornar a tenir lloc dins la jerarquia governamental, i, naturalment, sota la dependència del govern. Nosaltres tenim sovint la impressió que els bisbes francesos mostren una veritable feblesa, en llurs relacions amb el govern, per llur pressa a donar-li llur ajut, a desfer-se>-li en amabilitats bell punt els demana
alguna cosa, mentre que no els estalvia cap vilesa tantost no els ha
de menester més.
Un meu amic amb el qual un d'aquests dies parlava de tot això,
em responia: «Sí, jo tinc la impressió que nosaltres tenim una mica
l'esperit dels catòl·lcs en país protestant». I és veritat. Els catòlics,
als països protestants, tenen el costum de no comptar més que amb
sí mateixos; saben que els favors governamentals no són per a ells;
des d'aquest moment la religió és llur afer; no es refien de funcionaris recrutats, dirigits i pagats per altri; ells mateixos es preocupen de la sort de llur Església, i llur clerecia troba en els fidels un
esperit de coUaboració. Per altra banda l'Església hi gaudeix d'una
independència que les Esglésies d'Estat no coneixen, i s'habitua a regir-se sense tenir compte dels factors polítics que intervenen inevitablement, del moment que l'Estat s'ïngereix en l'administració religiosa.
Aquest estat d'esperit no existeix evidentment en els catòlics
belgues d'una manera tan intensa com en els catòlics dels països pro-
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testants. Així tenim al costat mostre mateix, en l'Església d'Holanda, un exemple admirable del que pot la disciplina i ü'esperit de
conquesta en una minoria organitzada; i aquest exemple ultrapassa
de bon tros el que nosaltres hem realitzat. Tenim, però, aquest esperit en una certa mesura, i actualment es descabdella a casa nostra en la flor i nata que treballa.
Ací encara les circumstàncies històriques han afavorit el devo^
lupament del caràcter nacional, ei, doncs, no és el caràcter nacional que hagi fet les circumstàncies. L'any 1830, quan es constituí el
reialme dels Belgues, la major part dels dirigents eren guanyats a les
idees liberals, per bé que en general encara fossin catòlics pràctics.
Així el règim de cultes a Bèfeica correspon a un liberalisme benevolent. L'Església gaudeix d'una plena independència; l'Estat no intervé en el nomenament dels ministres del culte i l'única trava a
llur llibertat és la interdicció de celebrar eL matrimoni religiós abans
del matrimoni civil qu© és ohlïgatori. Mestrestant, l'Estat paga els
ministres del culte, no solament els del cujle catòlic, ans també els
de tots els cultes reconeguts, i en principi J'Estat reconeix tot culte
que té un nombre suficient d'adharits per tenir al país una certa
importància. Les esglésies i capelles pertanyen, o bé als municipis, o bé
a les fàbriques d'església. Aquest règim dóna per tant ajl clergat la
més gran independència bo i assegurant-li un minimum de segunataíí;
material. Aquest règim s'inspira en la idea que les religions són
d'interès púbic i que per tant interessa a l'Estat de protegir-les.
Però qui organitza aquest règim és la llei belga, no hi ha concordat. L'estatut de l'Església ha estat arreglat sobiranament per l'Estat, com si l'Esgïésia, en 'tant que societat organitzada, no existís.
Però ja en 1830 a Bèlgica hi havia un grup liberal anticlerical animat de l'esperit de Jla revolució francesa, Aleshores era poc nombrós,
i, al moment de la revolució, s'era establerta una treva de partits.
Un xic més tard, aquest partit liberal emprenia Jfe, lluita religiosa
que tenia per objectiu principal la qüestió escolar.
Doncs, els catòlics hagueren de lluitar. EI govern, oficialment,
és neutre. Als catòlics pertany d'organitzar-se, de fer-se amos dej poder, de conqueri/r el poble o de conservar-lo; l'acció religiosa es lliga estretament a l'acció política, i crea en els bons catòlics un esperit combatiu. L'esperit d'organització propi de les nostres poblacions hi ha trobat ell seu mester; les associacions més variades es formen, catòliques
o anticlericals, sigui el que es vulla llur objecte propi. Trobeu associacions catòliques d'assegurança delí bestiar o de cooperatives d'adobs, com de pregària.
El clergat, independent i entrenalt a la Iteta en tots els ter-
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renys, ha assoMt entre nosaltres um lloc que és lluny de tenir, jo
crec, en h. major part dels països catòlics. L a seva acció es troba
al fons de totes les organitzacions catòliques, i resta al fons: no es
veuen gaire sacerdots al parlament (n'hi ha tres actualment), i mai
no n'ha estat vist cap ajk consells municipals L provincials. Tot essen'b molt actiu ell clergue resta, doncs, beni bé a son lloc. També és
molt organitzat i disciplinat. Recordo el meu estupor quan, al temps
que jo era estudiant a Lovaina, un sacerdot portuguès va contar-me
que havia vingut a estudiar a Lovaina a desgrat de^ seu biste,, sinó
que, com que era ell qui es pagava els estudis, el seu bisbe no tenia
res a dir. Això són gestos que un hom s'imagina apanes en un saoardot belga. Però és que ací é*e bisbes ham pogut organitzar els
clergues a llur guisa; ningú no es fica en l'administració de llurs seminaris, m en ïensenyament que hi és donalt; tot això és sota el
règim de la llibertat més completa. A aquest conjunt de condicions
devem la nostra independència, esperit natural d'organització, necessitat de la lluita de cada dia, un clergat zellós, ardit, actiu;, disciplinat, instruït, d'andamis dignes que, a son torn, forma els fidels
a la seva imatge.
En les cròniques següents paritareïm dels diversos aspectes de
la vida caitòlica a Bèlgica. Sigui'm prou de dir avui que eD conjunt de
condicions i de circumstàncies que acabo d'exposar, ha determinat a
casa nostra la formació d'una flor i nata catòlica molt activa i d'uma
organització que en molts punts de vista pot ésser presa per modeí.
E l punt feble és, jo crec, el que he exposat en primer lloc: nosaltres
no som prou catòlics; manquem un xic de sentit social cristià, del
sentiment de pertànyer a l'Esgllísia universal. Sortosament, sota
aquest aspecte, progressem d'alguns anys ençà i els diversos moviments recents de renaixença rel5gioea s'avien envers un catolicisme
més intens,
Hi ha encara un punt fleble que hei d'assenyalar per ésser complet. Poble d© burgesos, tenim molts homes de vàlua, però manquem
de genis. L a Bèlgica forneix remarcabltes homes de negocis, enginyers, comerciants; té una classe inteltectual instruïda, laboriosa; íntegra; apenes té homes del tot superiors. Els darrers temps ems en han
donat un o dos: el nostre rei Leopold II, fundador de l'Estat del Congo, la creació del qua,l és una epopeia, i ell cardenal Mercier, que domina extraordinàriament tot el país amb la seva personalitat. Però
si hom esguarda la història, apenes s'hi troben personalitats bellgues
gaire puixants; no gaires grans polítics, no gaires grans filòsofs. Sols
en pintura sembla haver florit entre nosaltres eJ geni: efe nostres
pintors flamencs no cedeixen als de cap altra nació i jo em recordo
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del meu orgull quan després d'haver admirat a Florència elts primitius italians, vaig penetrar en una sala de priknitius flamencs i vaig
trobar-los tan bells com els altres.
Però la nostra escola és sda en cert/a manera: en tot e!
restant som mitjania. Això té el' seu caire bo: no temim grans brètols; a casa nostra no hi ha res de comparable als terroristes francesos o als tirans de la Itàlia del) Renaixement. Però tampoc no tenim
sants. Delí segle XV ençà, no tenim més que un sant canonitzat: Sant
Joan Berchmans, beilga de soca-arrel altrament, petit burgès, d'una
santedat de les coses ordinàries heroicament fetes. Ell és l'únic. Amb
un clergat exceLlent, una seltecció de fidels practicants, actius, zelosos, generosos, no hem arribat a fer un sant en tres segles. Evidentment amb l'esperit rondimailre que ací hi ha, la major part de belgues botzinen que nosaltres "tenim Sants, però no ete canonitzem
perquè som massa lluny de Roma. No ho crec pas. Ens manca un
xic de la flama del migdia. Si vosaltres ens podíeu donar un xib de
ta vostjra i nosaltres donar-vos un xic de 'b nostra iniciativa i del
nostre» mètode, tots hi guanyaríem. IParò jo espero que revindrem,
car tenim iun jovent admirable del qual) us parlaré en lla crònica vinent i Ba qual justifica totes les esperances.
JACQUES LECLERCQ

LA PRIMERA EXPOSICIÓ D'ART LITÚRGIC

M

ESOS enrera els «Amics d© l'Art Litúrgile» varen presentar al
pubüc de Barcevbna les obres de Joan Vilas, el deixeble de
l'arttiga «Escola dels Bells Oficis», que morí quan anava al Japó per
tal de perfeccionar el ssu estül i I& seva tècnica, i en aquella avinentesa nosaitras ja ens ocupàrem, en aquestes pàgines, de la missió
transcendental del nou agrupament artístic que, per a defensar la
dignitat sensible del templle, viu en la nostra cilutat; mes aleshores el
recull d'objectes d'art litúrgic era extraordinàriament limitat i per
això ha calgut a la novella instittució cridar amb tota la força dels
seus pulmons els artistes que estimen la Reli(gió Catòlica i seguintne les seves supraterrenalls inspiracions han produït obres formoses,
i dir que seria convenient que les mostressin com fent exameni de
consciència, i així el dia que algun rector voli fer reformes en la església que ell governa o el dia que un senyor es vol decorar un oratori de família o el dila que qualsevol vulgui comprar una imattge,
ja sabran on tenen d'adreçar-sa per tenir excel·lent guia: ah «Amics
de ÏArt Litúrgic», que amorosament s'ocupen de tWes aquestes coses, i posen en aquest afer la saviesa llur, la sensibilitat llur, el preciós recull òsi documents.

Hem dit que ells laboren per la dignitat del temple: i de quina
manera! Perquè la nostra religió, que és una religió completa i que
ha d'atraure per consegüent l'home complet, no en té prou amb ei
buf espiritual que animi tots els actes devots i tots e's objectes del
culte, mes també ha de tramscendir a I/ordre il la bellesa d'aquells actes
i a la forma visible d'aquests objectes, i tot això no és possible d'obtenir-ho, si l'artista que és fill submís i reverent de la nostra Gran Mare no posa tot él millor de Vóbra. pròpia als seus peus immaculats i
divins.
La gent està massa distreta per a subjectar-se a un jou purament intern o d'un fort intei-lectualitame al qual l'Esposa del Senyor
volgués somètre-la. Entre aquesta vida interna o la vida sensual en-
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lluemadora tenim tendència a adreçar-ncs envers l'última, però l'Església que sap tots els secrets ha.comprès que cal fer una fusió de les
dues vides, que cali posar tots els nostres sentits al servei de les inspiracions més pures, dele misteris més transcendentals, del cicle que es
va deseinrotllant cada any en el clos dels nostqes temples i en él qual
es reviu la vida de Nostre {Senyor, i de tot ailxò ha nascut un
preciós reviscolament de l'Art Litúrgic. França s'ocupa d'ençà de
fa molts anys de tot això i al servei d'aquestes necessitats va posar-se
la benemèrita Societat de Sant Joan. L a naixença de YArt Catòlic
Francès del temps modern va tenir- però, a França un mal iniciri es
va començar a crear al vol deiD Simbolisme i del moviment estrambòtic
de la «Rose + Croix». EU dring fals que notem moltes vegades en
obres artístiques de la litúrgia catòlica francesa segurament provindrà d'aquest començameint equívoc al qual ens acabem de refferir.
Maurice Denis ens en conta la història en el capítol Le Sjfmòolisnne
et l'Art Tteligieux Moderne del seu simpàtic llibile Nouvelles théories.
Bé és veritat que. al costat d'aquest esoterisme, el pur exemple de
l'arrepentiment de Veirlaine podia dar nous seguidors sincers à les
doctrines evangèliques, i Denis mateix ens diu amb l'emoció tremenda
amb què ell i els seus amics llegien i comentaven l'admirable Sagesse.
Concordem amb aquest principi de ressorgiment que anà guanyant els
artistes pintors les Béatitudes de Cèsar Frank i el retorn de mants
importants escriptors famosos cap al catolicisme. Huysmans és atret
precisament pels esplendors litúrgics. Verlaine és atret directament
per la Gràcia, Claudel fou mogut em la lectura de Rimbaud irremeiablement cap al Misteri, de la seva calmosa però definitiva conversió
es seguí la conversió de Francib Jammes. Péguy va peircebre tota la
inaudita bellesa de la magnífica heroina que fou Santa Joana d'Arc.
Adolphe, Retté—tan ficat dintre del Simbolisme—s'ha trobat força millor dintre el clos d'humil esglesieta. I així les veritats i tes belleses
de la immortal Religió nostra vémen donant un nobilíssim contingut a
una part ben important de la literatura francesa d'ami dia.
Els artistes, al volt de la Societat de Sant Joan. dels Obradors
d'Art Sagrat dei la llibreria L'Art Cathdique, han fet tot el que bonament han pogut per a la digintat de l'Art al Temple. Maurice Denis. en el llibre esmentat (1) i Alexandre Cingria a L a Décadence de
l'Art Sacré (2) han teoritzat abundosament sobre teoria moderna de
les arts sagrades; mants pintors importants, al cap dek quals figuren

(1) L. Rouart et J, Watelra. éditeurs; 6, place Saint Sulpice, a Paris. 1912.
Q) A Lausaane. Les Cahiers Vandols. 1917.
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Denis i Desvallières. han treballat tant com han pogut per a donarnos imatges piadoses. Sovint una mica xaparres, les de M. Denis potser no hagin arribat a ta vibració interna que convindria als Sants dels
nostres temples; les de Georges Desvallières semblen reflexe més ardit
del trasbalçador drama del Caivari; però fins ni aquest amic de Léon
Bloy no ha sabut donar plasticitat a tota la ideologia del Do\oi\ que corre a raig fet per l'obra literària del «Pelegrí de l'Absolut». Denis encara ha fet una altra cosa: ha donat l'exemple de sa pròpia concepció
del temple cristià moderin en l'oratori d'una casa adquirida per ell a
Saint-Germain-en-Laye. François Fosca ha pubMcat un bell opuscle (1)
contenint la descripció i el comentari d'aquesta capella que Denis ha
dirigit i que ell i els seus amics dels Ateliers d'Art Sacre han dut a
terme. Per fi, entre les darreres realitzacions a França d'Art litúrgic
no es pot pas menysprear l'esforç del pintor mexicà domiciliat a França Àngel Zàrraga que ha apaivagat la seva paleta rutilant en les pintures murals de Notre-Dame de la Sahite a Suresnes i les gracioses
imatges de Roger de Villiers industrialitzades per L'Art Cathdique.
No perquè volguem imitar els francesos, sinó perquè )a pietat
catalana en té una absoluta necessitat, ha madurat a casa nostra un
desvetllament de l'Art Litúrgic, l'exposició suara organitzada a Can
Parés ho testimonia d'una faisó corprenedora.
Primer de tot. en importància hi ha la petita secció destinada a
l'obra d'En Gaudí. Gairebé podríem dilr que en temps representa
també un inici insuperable de Fart religiós modenn en nostra terra
si no recordéssim les creacaons del patriarca Martorell, precedent estimable d'En Gaudí en tot el que la genialitat no hi entri en joc. Sense cap mena de dubte, el Temple de la Sagrada Família de Barcelona
és la prova més contundent de la possible efectivitat d'una obra cristiana—absolutament cristiana—dintre l'ambient banal i pobre d'esperit de la societat dek nostres dies. L a societat dels nostres dies no el
vol ni festima, però, aquest temple; i la prova d'això és l'abandó en
què el té, la impotència inteltectual per a assaborin-ne la grandesa,
la impotència de la voluntat per a fer donatius que expiïn totes les
malvestats dels nostres dies.
El Temple de la Sagrada Família és l'agcínollament d'un tità davant la bella complexitat de la nostra Església és el desenrotllament
del cicle litúrgic anual per la insòlita fusió de la Ciència de IfArt i
de l'Arqueologia.

(t) A l'Art Calhollque. 6, pUce Saint Sulpice. • Paris (Vi c) I92S.
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Pau Ciaudeí- en unes memorables pàgines (1)> parla així deís
constructors gòtics:
«L'objecte dels constructors de l'Edat Mitjana no fou pas dibuixar en l'aire un temple de línies fixades i precises com una estàtua,
sinó cloure el mercat místic, constituir un reifugi de l'ombra, Tots els
elements de l'edifici, tota sa vegetació durant segles conspiraven a
l'epcultament del baldaquí per damunt de la creu buida, de l'encreuament foijma de l'encontre, imatge abstracta i segell dei la ciutat, en
son mig. Un dosser de llargues draperies vaporoses, tombants i mal
juntades; a cada secció de la nau unes portes paregudes a l'apartament de dues cortines, el pinyó, agrandiment de la porta, i, rematantho tot unes torres destinades a produir' per l'espai exteirior eli tro de
la selva soterrada amb el Crist- ta'is són elE principis de la Catedral.»
Més endavant afegeix:
«La basílica profana existia pel seu sostre, el qual devia oferir
un cobert i l'ombra com d'un jardí fictici aJte passants que venien a
fer canvi d'unes paraules i d'uns mots. E r a una galeria feta per a
ésser travessada i res no fiaxava l'atenció entre els dos plans paral·lels
de sota l'encavellada i el pla-tarreny. Mes el dia en què l'Església substituí l'altar estable al mostrador ambulant, i que la transacció sagramental prengué el lloc de la banca i del mercat i de lies ballances del
negoci i de la justícia, l'edifici fou pròpiament consagrat a la funció
permanent que li eCa esdevinguda necessària i el veiem que es replega sobre si mateix com un home en recollir-se. Fins aquí el sostre no
havia esta més que la disjunció dei sòl nadiu, l'exultament sobre parets il pilastres de la llosa sepulcral1, mantinguda en la inèrcia homogènia del seu pes i de la seva rigidesa. D'ençà que sota la coberta trivial
fuma l'encenser- veiem la constriucció entrar en treball i diltatar-se pels
extrems. E l sostre és la invenció exclusiva de l'home que té necessitat que sia complet el clos d'aquesta cavitat semblant a la de la tomba i a la del ventre maternal que ell reintegra per a la restauració de
la son i del nodriment. Ara aquesta cavitat és ocupada en absolut i
sembla com si fos prenyada d'alguna cosa viva. L'habitació, desarreglada en les accions paral·leles del seu pes. cerca el seu centre comú
i troba l'aplom damunt del propil buit; la cúpula apareix, és constituït ja l'ou del qual, fins avui. tota església és sortida.»
Totes aquestes fulguracions idealistes del famós Paul Claudel- i
altres que al llarg del seu notable treball es presenten, són com un
procés històric, com un precedent per1; al temple d'En Gaudí, on es per-

(1) Devolappament de VEglise. (Art poètíqne. «Mercure dí Fraoce»).
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fecciona l'arquitectura dels gòtics massa mecànica per a la gent deí
Mediterrami nostre que té una visió la més exacta possible de la
plasticitat i que sap percebre com ningú la riquesa dels jocs de la
llum. Per això ell arriba a la forma contínua i no a la forma trencada de les grans catedrals gòtiques, a la fonma més estable, a la
forma més bella i d'un més clar simbolisme.
«Perquè la seva concepció—afirma el nostre admirat Francesc
Folguera (1)—és d'un contingut tan ben construït d'ntrei de la ideologia
:ri6tiana com ho pugui ésser l'estructura mecànica que assegura l'estabilitat del temple. E n Gaudí- a més d'un gran arquitecte, és un gran
poeta; mes aquesta poesia no cregueu que el distregui del camp i justos medis d expressió arquitectònics; sentiu-lo, si no, parlar de plasticitat.» Aquesta plasticitat és el que amoixa tota la mecànica deí temple, el que li dóna una pastositat pura i perfecta, ço és sense destorbar-lo mai ni distreure'ns del pressentiment de l/ossamenta. Puix,
com diu també l'intekligent tècnic aliudit «en La Sagrada Família, no
sols resplandeixen les síntesis dels principis religiosos i artístics;
la tècnica posada al servei d'aqueixa concepció ha donat lloc a síntesis científiques de gran valor. En la Sagrada Família s'acompleix una
unitat de generació dintre de les superfícies imposades per la tècnica
que s'acusa en mig de la major varietat de les mateixes. En Gaudí
s'ha emparat d'una forma geomètrica d'aital riquesa, que. tot concedint grans qualitats d'aplicació, ha portat també al temple solucions
d'un gran valor estètic. Aquesta forma prou coneguda de tots els geòmetres, però quei mai s'havia jugat entre les mans d'un artista, és el
paraboloide hiperbòlic, del qual el pla és um cas particular, i dóna totes
les epcquisideses d'ancorbaments imaginables. Es cosa que encanta
sentir E n Gaudí sintetitzant tota la geometria en aqueixa forma, i
cosa quei crida l'atenció és veure com en l'estudi amorós que n'ha fet,
fins els principis científics de la seva generació s'han impregnat del
transcendental simbodisma que ell posa en tot el que es refereix al
temple.»
Seguint a E n Gaudí, un altre arquitecte. En Josep-Maria Jujol, ha
creat obres d'art catòlic d'una vitalitat i una tendresa insòlites; no
tenen, cert, la fonamentalitat científica de la creació gaudiniana; però
sí que ens mostren l'únic deixeble d'En Gaudí entre els arquitectes
vivents, puix el difunt Francesc Berenguer també era un seguidor de
bona llei del mestre formidable. No s'ha exposat res d'En Jujol en la
primera manifestació general dels «Amics de l'Art Litúrgic», però sí

(1) «La nora Catedral. («La Veu de Catalunya», Barceloua 8, febrer. 1915).
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d'altres dos notables arquitectes- menys personals, però dignes d'estudi, que són E n Josep-Maria Pericas que. tant o més que un bon arquitecte, és un decorador d'altars molt apte en l'art de compendre
i E n Rafeí Masó i Valentí, que cura amorosament de la restauració
de les capelles empordaneses amenaçades per mans pecadores.
Entre els més joves arquitectes que han temut els perills de la
modernitat en realitzar arquitectura religiosa, tenen obres en l'exposició que comentem, l'esmentat Francesc Folguera, E n Joam Bergós
i E n Lluís Bonet. Els tres són models de persones que estimen l'ofici
i que coneixen i adoren belleses i veritats de la nostra Religió Cristibna, i això es traslluu d'una manera exemplaríssima en els projectes que hi han dut.
Com es veu també en tota l'obra d'En Joan Llimona i àdhuc en
les pintures d'En Baixeres per al Seminari de la nostra ciutat. E n
Llimona, repetim, és per nosaltres el pintor religiós millor de nostra
època el que sap plasmar la virtut en les formes dels benaventurats
i al mateix temps traslluir totes les belleses naturals dels camps, la
mar i la muntanya d'aquí Catalunya. Es cert que la seva obra és
desigual a més no poder; però quan ell transcriu els moments fugitius de la naturalesa en notes d'una senzillesa d'expressió i d'una
fresca cotoració captivadora, o l'eternitat de la virtut que pren cos
en la mortal argila, ens dóna obres que restaran dins la pintura catalana com obres mestres i representatives d'una plenitud en el desemrotllament artístic nostrat que ara jo crec que no podem imaginarnos.
L'art d'En Baixeres és més estudiat és més metòdic, més ordenadament documentat. Però en ell també veiem fragments ben formosos i sobretot ben viscuts dimtre la terra catalana, com és ara el cap
de la Immaculada que ens ha plagut de reproduir en aquestes pàgines de LA PARAULA CRISTIANA.
Després ve l'art d'En Vilàs, a vegades molt sentit i d'altiles massa
estilitzat, l'art d'En Galí desigual a tot ser-ho i l'art de l'Obiols vincladiç i alegre com els nois que surten del col·legi. E l pintor Aragay,
deixeble que fou d'En Francesc Gali, també ha posat el seu enginy
en la decoració mural de l'Església de Breda i una llarga llista de detcoradors, com el plorat Joan Vilàs. els joiers Ramon Sunyer i Jaume
Mercadé, el nostre simpàtic Busquets (que s'ha posat en tan bon lloc
amb el cartell anunciamt l'exposició) i tants altres que faran que, el
desenrotllament de l'art litúrgic sigui en la nostra terra una realitat
bellíssima.
Com escultors tenim En Jou- l'Arnau i- sobretot, En Josep Llimona que treballen també per la imatgeria cristiana. «En Jcsep Llimona,
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diu Mossèn Trems (1), és el més eminent de tots els artibtes del nostre tempe dedicats a l'escultura cristiana. Les seves obres constitueàxem en aquests últims temps el cas més fort d'unció cristiana i, a la
vegada de perfecció artística. Cada una de ses estàtues porta un sentiment que les fa invulnerables contra tot corrent o moda. L'artista
els dóna la seva admiració i el devot hi posa tota la seva confiança.
E l terapsi de beiles que són. s'hi entreté i per elles no passa mai. I
aquesta calitja d'eternitat que les envolta és La més propícia per a
contenir la imatge d'un Benaventurat i per a conversar amb ells els
homes d'aquest món.»

Tot sigui a major honra i glòria de Déu. Ell bemeeixi els nostres
artistes per tal que la inspiració vinguda directament de Dalt sàpiga
donar una abraçada efusiva a la clara percepció de la nostra Catalunya. I faci l'art liltúrgic de patge dels dogmes de l'Església.
JOSEP F . RÀFOLS

(1) Escultura religiosa dc Josep Llimona, Catileg.

ENSENYAMENTS
BÍBLICS I ECLESIÀSTICS

SAGRADA ESCRIPTURA
L'ús de les

I

riqueses
Sant Lluc, cap. XVI

deia també (Jesús) als seus deixeblesri
—Hi havia un home ric que tenia un majordom i aquest fou
acusat davant ell com que malversés els seus béns. I el cridà i li digué:—Què és això que sento a dir de tu? Ret-me comptes de la teva administració, car ja no pots administrar més—. Llavors el majordom digué dintre seu:—Què faré, puix que l'amo em pren l'administració? Cavar, no puc, de captar, mev'n dono vergonya. Ja sé el
que faré a fi que, quan seré tret de ITadministració, em rebi hom a
casa seva—. I havent cridat un per un els deutors del seu amo, deia
al primer:—Quant deus al meu amo?—I ell respongué:—Cent mesures d'oü.—I li digué:—Pren el teu albarà i de pressa, seu, escriu cinquanta,—Després digué a un altre:—I tu quant deus?—I ell respongué:—Cent mesures de blat. — I li diu:—Pren eli teu albarà i escriu
vuitanta (1).—I l'amo lloà el majordom infidel d'haver obrat astutament, car els fills d'aquest segle són amb llur nissaga més destres
que els fills de la llum (2).
(1) Inquietat el maiordom malversador per la inevitable misirla, es guanya l'agraïment dels deutors
del seu amo. íent-los rebaixes importants en llurs comptes, esperant que l'acolliran desprès de la seva
caiguda.
( 2 ) Fitis d'aquest segle i fills de la Ham són hebralsmes que signiBquen els homes del món
i els fidels de la doctrina de Jesús. El mal administrador és lloat d'hàbil, però no justificat. En aquesta
habilitat a manejar-se en els Interessos temporals s6n els dolents superiors quasi sempre als justos quan
aquests negocien llur benaurança «terna. La causa í s sens dubte perquè els interessos materials són més
intensament sentits que els espirituals. Els sants, però, a qui hauríem d'assemblar-nos, tenen una finlssima sensibilitat respecte dels béns eterns que negocien amb mai igualada avidesa.
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I jo us dic: Guanyeu-vos amics amb el diner de ia iniquitat, per
tal que quan finareu us rebin en els eterns estatges (3). E l qui és
fidel en les coses més petites també és fidel en les més grans, i el
qui és injust en les coses més petites també es injust en les més
grans. Si, doncs; no fóretu fidels en la riquesa injusta; la veritable, qui us la fiarà? I si no fóreu fidels en cosa d'altri, allò que és
vostre, qui us ho donarà? (4).
Cap servent no pot servir a dos senyors, perquè o odiarà l'un i
amarà l'altre o bé acatarà Vvai i menysprearà l'altm No podeu servir a Déu i al diable (5).
I escoltaven totes aquestes coses els fariseus, que eren amants
del diner, i es mofaven d'ell. I els digué:
—Vosaltres sou aquells qui us feu justos vosaltres mateixos davant dels homes, però Déu coneix elB vostres cors; car allò que és excel·lent entre els homes; es abominació davant de Déu (6). L a llei
i els Profetes fins a Joan; des de llavors, el regne de Déu es evangelitzat i tothom s'hi llança esforçadament. Peiró és més fàcil que el
celi i la terra passin, que no pas que caigui de la llei una sola titlla (7).
Tot el qui repudia la seva muller i es casa amb una altra fa
adulteri; i tot el qui es casa amb la repudiada del marit fa adulteri (8).
Era un home ric qui anava vestit de porpra i de lli finíssim i
cada dia menjava esplèndidamejnt. I era un captaire que nomia Llàt(3) Molt més dignes de lloança seran els fidels qui empraran les riqueses materials (anomenades
de la iniquitat per tal com solen dur al pecat o provenir-ne) per tal de guanyar-se amics entre els oobres
amb llargues almoines, els quals seran llurs intercessors davant de Déu, 1 els rebran en la glòria. Entre
els pobres, altrament, s'han de comptar no sols els freturosos de bens materials, sinó tambí els de béns
espirituals.
(4) Els béns materials que Déu posa en les nostres mans són pròpiament béns d'altri, dels quals
només tenim l'administració, i encara béns que afavoreixen la nostra propensió al mal, per tal com faciliten la satisfacció de les passions. Elsricssón posats per Déu a la prova de l'administració d'aquests béns.
Si en aquestes coses petites, 1 de vegades Injustament adquirides, són infidels, com poden esperar que
Déu els doni les coses grans, els tresors espirituals que són molt més propis de l'home, i que, per altra
banda, en el regne del Crist. pertanyen alfidelamb estricta Justícia?
(5) Amb aquest pensament que veiérem en Sant Mateu, vi, 24, (v, el núm. de febrer de LA PA
RAULA CRISTIANA, pl. 148 i 149) recalca la recomanació del desafecte a les riqueses t erren es.
(6) El fariseu era el tipus perfet del gasiu 1 escanya-pobres que es pensa agradar a Déufingint,amb
actes externs de religiositat, una virtut qui, a tot dir, pot enganyar els homes. Jesús els denuncià amb
valor davant la gent senzilla, per ells enganyada. Cap acte extern de religió no pot (ustificar als ulls de Deu
una Anima sollada per ravarícia,
(7) No es veu el lligam entre els versets anteriors 1 aquests, talment l'evangelista condensa el discurs. Tal vegada el Senyor al·ludia a les justificacions externes de la Llei mosaica en contraposició de la
justícia Interna del Nou Testament (regne de Déu) en el qual els actes externs valen en tant oue són
animats de la Justícia interna.
(8) Menys encara es veu el lligam en aquest versicle. Per al seu comentari, vegi's LA PARAULA
CRISTIANA de gener, pftg. 44.
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zer, ell qual jeia a la seva porta, cobert de nafres; i desitjant saciarse de les engrunes que queien de la taula del ric, mingú no les hi donava; els gossos, però, hi anaven i li llepaven les nafres. Succeí,
doncs, que morí el captaire i fou portat pels àngels al si d'Abraham.
I morí el ric il fou sepultat en l'infern (10). I alçant els ulls d'en
mig dels turments, veié de lluny Abraham i en el seu si Llàtzer; i ell
clamant digué:—Pare Abraham, compadiu-vos de mi i envieu-me
liàtzer perquè mulli en aigua la punta del dit i em refresqui la
llengua, car soc turmentat en aquesta flama (11). I li digué Abraham:—Fill, recorda't que tu en la teva vida reberes ja els teus béns
i Llàtzer així mateix els mals; ara, doncs, ell és consolat i tu turmentat. I a més de tot això, entre nosaltres i vosaltres un gran abisme ha estat establert, talment que els qui volen d'ací traspassar cap
& vosaltres no puguin, ni d'aquí travessar cap a nosaltres.—I digué:
—Doncs us demano, pare, que l'envieu a casa del meu pare, car tinc
germans, a donar-los testimoni, per tal que no vinguin també ells a
aquest lloc de turment.—1 li digué Abraham:—Tenen Moisès i els
Profetes, que els escoltin.—Però ell digué:—No, pare Abraham, és
que si dels .morts un va a ells, faran penitència.—I M respongué:—Si
a Moisès i als Profeites no escolten, ni que ressusciti un dels morts, no
es convenceran (12).

(9) Paràbola del mal ric, que completa l'anterior, mostrant els darrers desastres a què condueix
el mal ús de les riqueses i quin ha d'ésser llur bon ús,
(10) A remarcar la crueltat del ric davant els sofriments del pobre i la distinta paga que un i altre
mereixen. El sl d'Abraham era el sojorn de totes les ànimes justes qui s'ajuntaven formant l'Israel etern
amb el pare del poble escollit. L'infern és el sepulcre de l'ànima qui surt del seu cos tan morta com ell
mateix.
(11) El mal ric es reclama del seu pare Abraham i 11 demana un insignificant refrigeri. Fins aquest
U és refusat, en càstig dels refusos que ell en vida mortal féu al pobre Llàtzer.
(12) També la segona súplica és refusada, però per un motiu diferent. L'home a qui no basta la
veu de la consciència ni l'ensenyament de l'autoritat religiosa per decidir'Se a la pràctica del bé, no es convertirà ni que vegi miracles. El miracle, a més de la gràcia, pressuposa la bona disposició interior de qui
el presencia, Per això davant ela miracles dels primers temps del Cristianisme, eren molts els qui s'endurien en la Incredulitat i en la mala vida.
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E S C R I P T O R S PIADOSOS

DE

P O B R E S A
Beat R a m o n L u l l

1 Si ets maivolgiut. ets pobre.
2. Pobresa per hipocresia, és molt gran.
3. Qui és pobre de virtuts> és gran pobrei.
4. Pobresa que és per bona íi, és bona.
5. Qui es tol (el) poder de (fer) bé, és pobre de bé.
6. Pobresa de cce sense riquesa d'ànima, no és bona.
7. Home pobre, sovint és enutjós.
8. Tota pobresa és amb treball.
9. No és pobre qui viu com a home ric.
10. Qui és pobre d'aquest món, és ric de l'altre.
11. No siguis pobre d'amics, il seràs ric.
12. Qui ha ço que vol, no és pobre.
13. Qui ha ço que no vol pobre és.
14. Vera pobresa i fate pobre, no han parentiu.
15. Qui es fa pobre, no és ric.
16. Qui és pobrei per Déu, per Déu és ric.
17. Pobresa per justícia, no és mala.
18. Pobresa va més tost que riquesa.
19. No és pobre qui moit despèn.
20. Qui no ha si mateix, és molt pobre.
Trans. d'ALFONS RAMÍREZ MORAGAS. prev.

Preguem pels nostres difunts
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests
germans nostres que ens han precedit en el senyal de la íe i dormen el son
de la pau: Na Maria de las Dolors Granell i Aymat, mare del subscriptor
de Tarragona Joan Solé i Granell; En Josep M. Subirachs i Cunill, subscriptor de Terrasa; Ma. de la Mereè Espinós i Stoeklein, mare del subscriptor doctor Pere Nubiola; Joan Moretó i Riera, subscriptor de Mollet del
Vallès; Mossèn Miquel Riu i Pujol, rector de la parròquia de la Immaculada
Concepció de Vilanova i Geltrú, subscriptor; En Francesc de P. Bosch i Casellas, pare d'En Joan Bosch i Nualart, subscriptor de Blanes.
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 noticies de defuncions,
a fl que pugui tenir-les el celebrant presents en les seves intencions.

LES BELLES LLETRES

POEMES D E GUERAU DE LIOST
SÀTIRES
De Vanitat i Orgull
Deia Faust al Diable: — Massa
mm urc s'inflava. iPcr ço cal
que m'esberli com, flonja carabassa
0 que et pertanyi com engreix del mal.
La Vanitat s'estufa,
oca baldera que la gent aborda,
si no L· decapita i escaldufa
la dtvra mà de la pagesa Horda.
Al de neulit senderi
còrpora dóna i grat de si mateix.
D'una bufada el peix
1 de temperi.
E l seu posat complica,
fins que patxoca fa
d'estrany ocell americà
o d'un enterrament que duu musica.
Al savi genuí
—doi només de pensar-hi—
trasbalsa com deixalles d'un verí
ancü-lari.
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E l buida prest i n'endureix la closca.
Les seves gràcies osca
amb femení capteniment;
fins que amb la pell judica
i no amb l'enteniment.
Si se'l frega vma mica
per afalac o irreverència,
incandescent es posa
i no veu altra cosa
que el truc decoratiu de m presència.
Oh! Vanitat! les multituds aïra
ta venial gmpira
per tal com ets intolerable nosa.
L'home no et té, que el tens. I l'engavanyes
amb ell mateix que és im •manat de canyes.
L'Orgull divi, són pocs que el1 puguin heure.
Àdhuc patint-lo, sd deixar-nos lleure.
Satànic és, però s'ho val.
De brocats i d'untures no s'agença.
La seva flama densa
ressegueix l'entreforc del bé i del mal.
En owe son trepig,
sembla un déu que davalla a nostra jaça.
E s massa fort per trepitjar-nos. Passa
i res no trenca si no és pd' mig.

D'Enveja i d'envegetes
Enveja muda,
com més intel·ligent més decebuda:
l'enigma de tos llavis prims,
flascó de triadura i escorrims,
càustic, es trenca
per afinar tes ungles de garfidora llenca
no prou aferrissades en laborar tos crims.
E t despulles, caçant, de la xarxa dels membres
i a casa d'dtri fades d nodriçó colltort,
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infanticida que remembres
ton parteratge que fruitava mort.
E l vent que una altra vüadora eirupeny,
et -para, com un reny,
i amb ta crinera al puny, glavi retort,
et fünganteja.
Enveja.
Enllà, niçaga mísera, niçaga
traïdora,
que empunyes la tisora
i embruixes la tumbaga.
Cada veí sol parar botigueta
estreta.
De l'escriptori estant
coses lluca mentrestant:
la dida enfaristdada
que exhibeix el nadó;
la dameta empolainada;
el clergue foraster que duu bastó;
el bohemi una mica espatllut;
l'estol de cabres que remuga;
el captaire que simula una marfuga,
i el camàlic gruixut,
de cara jovial,
que ronca endormiscat en un portal.
Cada homenic,
pobric,
una envegeta sent,
com insistent
pessic
del vent.
Enllà, niçaga mísera, niçaga
traidora,
que empunyes la tisora
i embruixes la tumbaga.
Deixeu passar l'Enveja,
la tràgica latent, ta que flameja
amb lluor submarina.
Deixeu passar l'Enveja,
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la lívida tempesta que us sacseja
com unes banderoles de llustrina:
deixeu passar l'Enveja,
nau de pirates que no troba port.
L a seva gent festeja
cada naufragi com un gaudi fort,
i es dóna el gaudi, menyspreant la mort.

P r o n ò s t i c de f a d r í s t e m
Hereu, escolta. Del casal dels pares
tens fora els ondes i els germans, encar.
Del patrimoni que ens regatejares
gaudeix, avar.
Ara, ben ample, no veuràs més cares,
a la vora de la llar,
que la cara de rosa
de l'esposa,
i les cares de lliri
dels infants que vas tenir-hi,
i la cara d'escorçó
del vell pastor,
i la cara de viola
de la gràcil porcairola,
i fins la teva cara de guineu
—tal hi ha que no s'ho creu—
reflectida a la perdia.
Dia vindrà que et triaràs hereu
i li duràs, enflocada, una esposa
d'auri bossot i de joies de preu,
que bellugar-se no gosa.
Dia vindrà que l'hereu tindrà fills
i els seus germans li faran nosa.
Escdta, aquesta nit serena,
d flautejar dds tòtüs i el xerricar dels grilla.
Cada any s'entda més la lluna plena.
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Cada any més xica es torna la carena.
Mentrestant, a la vora de lu llar,
conta als infants tma rondalla, encar.

Del nou-vingut
D'un patrimoni vüatà, pubill,
despòtic espartà, submís ilota,
mitja carrera tens de medictna.
De la Ciutat gvMares el perill
i, exagerant la nota,
provares d'encabir ta salvatgina grmxa
en un vestit de figurina
cenyit de cos i acanalat de cuixa.
Per tu no té el dimoni
trucs a pensar ni cap juguesca fina.
Fàcilment t'enllamina
dient-te assats: «Petroní».
D'alguna dansarina
la vduptat visible t'insinua.
«Barateta! Divina!»
—diu l'àngel de les banyes i la cua.—
Alguna cosa val
d'algun Reial Casino dir-te soci.
Cap llei d'honor t'ho veda.
Pots tallar encara una fageda
per restaurà el teu oci.
Alguna cosa val
esdevenir magnífic animal.
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VIDA RELIGIOSA I MORAL

Les evolucions de l a Bíblia Anglesa. — Bdgar J . Goodspeed, professor de Grec Bíbldc i IPatrístic a la Universitat de Xicago,
ha publicat una petita monografia sobre les evolucions de la Bíblia
Anglesa. L'home comú, escriu, pensa que el Nou Testament i tota la
Bíblia foren cescrits en temps del Rei Jaume», o com prefereix de
nomenar-lo, de Sant Jaume, curiós pseudònim per al fill de Maria
Stuart elevat al Tron d'Anglaterra. Altres menes de Nou Testament,
gregues, llatines o angleses li semblen una mena d'imitacions o substitucions del, parlant en termes comercials, «veritable article». Quan
hom li demana qui era «Sant Jaume», us mira com si li neguéssiu
l'existència de Déu. Una altra impressió que té és que la seva «Versió
de Samt Jaume» romangué, des del se\u origen fins a l'hora present,
inalterada. També judica que aquella versió fou un producte original de la literatura Elisabetana i que la Bíblia deu precisament a
aquesta circumstància la seva influència en els afers moderns.
Recordem encara que en 1516, el gran humanista holandès Erasrae publicà el text grec del Nou Testament i digué en él seu prefaci que esperava que seria traduït a tots els llenguatges, «de manera
que no solament l'escocès i l'irlandès, sinó àdhuc els turcs i sarraïns
poguessin llegir-lo». Luter en fou induït a produir la seva traducció
alemanya de 1522, i William Tyndale a publicar son Nou Testament
en anglès, en 1525, el qual va ésser el fonament de la Bíblia anglesa.
La traducció de William Tyndale no fou «autoritzada» i si hagués
esperat una autorització, probablement a hores d'ara encara no l/hauria haguda. Topà amb una violenta oposició de l'Església i l'Estat, i
la seva temeritat a publicar-la. finalment li va costar la vida. Però
abans de la seva mort, havia conseguit de traduir la meitat del Vell
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Testament en un anglès que qualseivol anglès podria capir. «Si Déu em
conserva la vida—deia una vegada a un eclesiàstic—abans de molts
anys faré que el minyó que mena l'arada conegui millor l'Escriptura
que no pas tu.»
A desgrat de l'oposició, Ifobra de Tyndale triomfà. L a primera
Bíblia anglesa completa fou la de Coverdale (1535). E l seu Nou Testament seguia de ben a prop el de Tyndale, però el seu Vell Testament era obertament traduït de les versions llatina i alemanya. «Em
dolia—diu Coverdale—que d'altres nacions fossin més abundosament
proveïdes de l'Escriptura en llurs llengües naturals que no pas
nosaltres.» En 1537 el seguí la Bíblia de Tomàs Matthew, o Jhon
Rogers; el darrer amic de Tyndale, que pogué publicar la traducció per aquest de la primera meitat del Vell Testament hebreu.
En 1539 tingué lloc la seva revisió per Richard Taverner i Myles Coverdale, i fou la Bíblia de Coverdale així millorada la que hom conegué, a base deJ seu format per a púlpit, sota el nom de la «Gran Bíblia».
Cap a la meitat del segle XVI, Robert Esfcienne, eh famós impressor de París, volent editar una Concordància del Testament grec,
cercà una més breu unitat per a la referència que les velles divisions
en capítols imaginades cap a l'any 1200, i durant un viatge a Lió,
dividí el Nou Testament en versets. Aquesta hàbil innovació era destinada a conseqüències dei llarg abast, per al bé i el mai; per ço com
fou emprada en gairebé totes les Bíbliles angleses successives.
L a primera d'elles fou obra dels protestants refugiats a Ginebra,
per temença de la persecució de la Reina Maria Stuart. Publicaren
una nova revisió del Nou Testament en 1557 i en 1560 una revisió de
la Bíblia senceira. Aquesta fou la Bíblia anglesa de les llars, perquè
era de format i cost moderats, dividida en els nous i convenients
versets i estampada en tipus romà. E l seu èxit induí bem aviat
l'Arquebisbe Parker a empendre una revisió de la Gran Bíblia, i el
resultat en fou la «Bíblia dels Bisbes» de 1568. Aquesta fou la segona Bíblia anglesa «autoritzada», es a dir, autoritzada perquè hom la
llegís en les esglésies.
Mentrestant eis caps catòlics sentiren la necessitat d'eixir a l'encontre d'aquelles versions protestants, i Gregory Martin; del Col·legi Anglès de Rheims, es posà a la tasca en 1578 i treballant al tipus
de dos capítob al dia acabà en 1582. El Nou Testament fou tot seguit estampat, però el Vell Testament no aparegué fins el 1610. Els
llatinismes hi sovintegen tant, que em mant indret fan el text ininteLligible.
Aquesta era la situació quan en 1604 el dei Jaume convocà una
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conferència a Hampton Court, on els teòlegs considerarien damnatges que hom deia esdevinguts en l'Església anglesa. L a revisió de la
Bíblia no era pas en el programa, però el Dr. Reynolds, de Corpus
Christi. Oxford, féu moció que hom revisés la Bíblia. Eli rei acollí la
suggestió, i digué que caldria que s'hi esmercessin «els més sabents
d'amducs universitats», i així doncs per suggestió d'un professor
d'universitat, i per mans dei professors d'universitat, hom acomplí la
revisió. Talment, d'ençà dels dies John Wyc'af, del Balliol College
d'Oxford, que en 1832, abans de la invenció de la impremta féu una
traducció anglesa de la Bíblia servint-se de la Vulgata, e3s prestigis
universitaris no s'han pas deixat perdre el guiatge en la traducció i
revisió de la Bíblia. Exemplars manuscrits de la Bíblia de Wyclif circularen per un quant temps, però no sembla pas que ella tingués influència apreciable en Tyndale i ek seus successors.
La Versió del Rei Jaume no fou pas una traducció, sinó una revisió. Hom fou expKcit en aquest punt. «Verament, o bons cristians
lectors—diu el Prefaci—mai, des del començament no pensàrem que
ens calgués de fer una nova traducció, ni tampoc de convertir-ne una
de dolenta en bona, sinó fer-ne d'una bona una de millor, o entre diverses de bones una de principalment bona.»
La Bíblia del Rei Jaume recolza principalment damunt la dels
Bisbes i la de Ginebra. M seu Nou Testament és en son 92/00, així
com Tyndale el va escriure quatrecents anys ha. EU restant 8/00
procedeix de sis deus: Coverdale (1535), la Gran Bíblia; la de Ginebra; la dels Bisbes; la de Donay; i els nous revisors: cap d'aquestes
deus no contribuí amb més del 2 o 3 per cent ai resultat final.
Hom ha suposat comunament que la Versió del Rei Jaume avui
circulant entre la gran massa del protestantisme anglosaxó, és igual
a com era en 1611. No hi ha pas tal cosa. Ha sofert cinc revisions, i
ha estat sotmesa a alguns canvis de força gravetat- Sobretot en
1620, quan hom bandejà prop d'iuma desena part de la Bíblia del Rei
Jaume; coneguda i acoblada ara en aquest protestantisme com un
aplec de profanes produccions hebrees (Apocrypha), mentre el Catolicisme ha sostingut la posició tradicional/ de la integritat de la Bíblia
Aquelles revisions, però, foren sobretot causades pels canvis que
s'esdeivenien en el llenguatge anglès. Tanmateix, no solament l'anglès es descabdellava i renovellava Nous descobriments d'antics manuscrits mostraven que hom podia trobar, almenys pel que fa al Testament grec, un text millor i més antic que els coneguts en temps
de Tyndale i àdhuc del Rei Jaume. E l text grec consultat pels ela-
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boradors de la Bíblia del Rei Jaume, talment, diferia poc del publicat
per Erasme en 1516 i emprat per Tyndale en la seva tercera edició
de 1522. Però amb prou feines havia aparegut la Bíblia del Rei Jaume quan, en 1628 fou portat a Anglaterra el gran manuscrit alexandrí de la Bíblia Grega.
Escrit en el segle cinquè, aquest manuscrit oferia un text dels
Evangelis mil anys més antic que no pas el d'Erasme. Seguí una llarga sèrie de descobriments que culminaren em la troballa per Tischendorf en el Mont Sinaí (1859) del manuscrit Sinaític del segle quart,
el qual amb el manuscrit Vaticà de la mateixa centúria, ens dóna
ara el text més pur del Nou Testament. L'aparició d'aquests antics
manuscrits i la publicació de les primerenques traduccions del Nou
Testament en Siríac, Còptic i d'altres llenguatges, induí els savis anglesos a intentar noves traduccions basades en els millors textos que
anaven esdevenint accessibles.
També el gran avenç realitzat en l'estudi dei Grec sota la influència d'una ciència nova, la Filologia Comparada, i, encara, els canvis
creixents que es produïen en l'anglès, cada dia més allunyat de la
pronúncia d'Enric VIII, esperonaven les noves tasques de traducció
bíblica.
Entre la traducció de Tyndale en 1525 i la Veirsió Revisada Qe
1881 (ara substituïda per una nova Versió que representa un compromís entre les dues tendències, protestantibta i catolicitzant de
l'actual Església Anglicana) prop d'un centenar de revisions o traduccions angleses del Nou Testament aparegueren en Anglaterra i
Nordamèrica.
En 1870 s'emprengué finalment una revisió oficial que pendria
avantatge de nous descobriments de textos grecs i da la millor coneixença del grec: i hcpi edità de bell nou la Bíblia en 1881. L a nova
traducció representava un gran progrés relativament a la Versió
Autoritzada, però dissortadament conservà el llenguatge del segle
XVI, que hom entenia que havia adquirit una mena de venerabilitat
com a peculiar llenguatge bíbüc,
Així com la publicació de la Versió del Rei Jaume fou seguida
pel descobriment de materials més antics per al text grec, també
l'aparició de la Versió Revisada fou ràpidament seguida, sobretot
després de 1869, per troballes en l'àrea dels papirs grecs de l'Egipte;
que situaren el llenguatge del Nou Testament en una nova perspectiva.
Els milers de documents papírics (lletres, comptes, contractes,
peticions, actes), escrits en el grec familiar àe^e temps del Nou Testament, tenen aquelles mateixes peculiaritats gramaticals que carac-
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teritzen el Nou Testament i que per tant de temps havien desconcertat els filòlegs. S'ha pafesat que el Nou Testament no fou pas escrit en grec clàssic, ni àdhuc en el grec literari del seu temps. Els
savis no havien mai sabut explicar les seves qualitats peculiars, però
els papirs han amenat una solució. E l Nou Testament fou escnt en
un grec purament quotidià, en l'estil més directe i menys empallegat
de cures formals que poguessin emprar llurs redactors.
Aquest juí, que és avui general entre els doctes de tots els països; dóna una nova llum guiadora en el ram de les traduccions bíbliques. Si el Nou Testament fou escrit en vernacular, en vernacular
hauria d'ésser traduït. liuny d'ésser aquest criteri cosa excèntrica o
sensacional, no hauria de tenir-ne d'altre un intel·ligent; honest savi
modern. Heu-vos aquí una nova causa de multiplicació de traduccions,
que en els darrers trepta anys han aparegut l'una darrera l'altra i,
aproximadament, una per any. Una de les primeres fou la traducció
catòlica de Spencer, amb un pròleg deL Cardenal Gibbons, on él traductor cercà de fer parlar Jesús i els seus Apòstols «com si visquessin ara entre nosaltres». Altres traduccions importants són les següents: «Twentieth Century New Testament» (1899-1900) , Moffatt
(1901), BaUentine (1902), Weymouth (1903), Worrell (1904), nova
traducció de Moffatt (1913), Kent (1919), Ballentine (1923) i senyem
ra Montgomery (1924). Actualment doctes jesuïtes londinencs preparen una nova traducció del Nou Testament, i un grup de savis protestants n'enllesteix un altra a Los Angeles (Estats Units). E l daler,
repetim, que mou tots aquests traductors; és de fer beneficiar tots eüs
creients dels descobriments dels últims anys, no encaminats sinó a
atansar més i més al cor de la humanitat la Paraula Inspirada.
JOSEP CARNER
U n sant soviètic: l a lluita per l a d e s c r e e n ç a . — En un diari
de Moscou, llegim, hom parla del primer Icon soviètic. E l propòsit
del Soviet era de destruir l'Església amb totes les seves eficiències i
cerimònies. Un Icon soviètic és, doncs, una paradoxa i una anomalia.
Un, però, n'existeix, i l'ha «inveintat» un policia de Bakú, el centre
del petroli rus.
El policia féu una cosa ben senzilla. E n el seu quarter hi ha un
«Recó Leninià» dedicat al difunt mestre del Sovietisme. Milers d'aquests «recons» trobareu em tot el país, en escoles, fàbriques, oficines, biblioteques públiques, sales camperoles de lectura, clubs, etc
El «Recó» sol tenir un Lenin pintat, retrats de Lenin quan era noi,
a la presó, en la plataforma de les reunions púKiques, i aixa per l'is-
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til; després antologies dels diversos discursos i conferències de Lenin, i potser també un bust en bronze o en guix.
E l polida va concebre una idea peculiar. Va agafar un vell icon,
va llevar el retrat d'un sant canònic de dins el marc esmaltat i daurat,i el va reemplaçar per un retrat de N. Lenin. Altrament, va
posar en l'antic portacandela un bulb elèctric. Eli resultat és un icon
modemíssim i bolxevitzat, amb una bandera roja al damunt
L'dsvestia» de Moscou ha rebut amb molt de desplaer aquest «invent». A l'inventor, el qualifica de mediocre. «No hi ha p;is res dei nou
en aquesta troballa. Els inventors ni tan sols no podem recaptar una
patent, perquè no es tracta sinó d'un truc plagiat.»
Evidentment, no cal pendre's aquest afer amb massa gravetat.
Però la cosa és simptomàtica del culte leninià que els caps del bolxevisme han aviat i fomentat. L'icon de Bakú té el seu lligam amb ei
mausoleu de la Plaça Roja de Moscou, que conté el cadàver, tot sovint embalsamat, de Lenin. Eüs homes que ordenaren que el cos del
lluitador fos conservat per a totes les edats venidores i en magnificà
amb pompes hieràtiques i teatrals el lloc de repòs, tenen la culpa de
les actuals perversions de l'esperit d'homenatge que possiblement
aniram exteinent-se fins que el bolxevisme haurà de combatre, al costat de les religions, la morbosa superstició leninista.
Mentrestant, la guerra contra la religió és conduïda amb un esforç constant. Deixant, però, de banda, els zels pintorescos de les petites autoritats, hom pot dir, en general, que la lluita contra la reHgió no empra avui sinó armes i arguments «científics». E l partit
comunista, ben contràriament al que feia anys enrera, avui, almenys
oficialment, mira amb corrugades celles les obertes manifestacions
antireiigioses. Ja la policia no tanca més esglésies ni sinagogues.
Fins i tot manta casa cultural que havia estat impetuosament secularitzada, torna ara a pertànyer a entitats o comunitats reiligioses.
Els bolxevistes han arribat a capir que aquells mètodes no feien sinó
envigorir la institució que ells desitjaven d'esfondrar.
Com hem indicat, l'acció religiosa és «científica»: ciència, savis i
escoles són mobilitzats per a substituir els mèf'des vio&ents que han
fallit. Evolució i educació, en lloc del glavi i les cadenea Ara es demostra que la religió és l'enemiga de Tobrer. dels drets de la dona i
del socialisme. A més la reíigió es contrària a la higiene: la besada
als icons i força d'altres cerimònies dei 'Església Ortodoxa determina l'escampament deis gèrmens de les malures.
Però cal reconèixei que, amb tota la seva comicitat, l'icon leninià és una cosa més insofisticada i més viva que tota aquesta pobra
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ciència esmerçada en una propaganda díimpuls burocràtic i d'eficiència massa condicionada per una ment oriental, en la quab les coses
més senzilles i objectives (2 X 2 = 4) es tenyeixen d'iuna imaginativa
credulitat que és llur forma popular de l'enyorament de l'infinit.
Els estralls del suïcidi. — Alemanya, diu Le Gerc Phillips,
té un percentatge de suïcddis més alt que no pas cap altre país del
món. Darrerament el nombre dels destructors de si mateixos ha
crescut tan ràpidament, que ha estat creat a Berlin una Oficina
contra el Suïcidi, per a assistir a homes i donefi en la recerca d'una
alternativa a una fi tan repugnant.
Característicament, l'alemany és capaç, abane de suïcidar-se, de
donar un tomb per una oficina. Més de 800 persones (de Ifes quals
el 60 per cent eren homes) han comparegut a demanar aquell ajut
oficial. E3 80 per cent al·legaren la fam o lla dissort amorosa com a
motiu per a llur fatal desig. E l total de més de 800 possablee suïcidis
en dos mesos en una sola ciutat, indica un estat social malsà que d'altres
estadístiques confirmen prou.
Segons elles, 8.693 homes i 4.071 dones es suïcidaren a Alemanya en 1921, és a dir, el 20.7 peir 100.000 de la població, proporció no
pas igualada per cap altre país del món. Alemanya ha tingut sempre
aquesta trista preeminènoia, o almenys d'ençà que hom forma estadístiques.
El suïcidi ha estat anomenat una pesta de la civilització. Egipcians, grecs i romams el conegueren, però fou gairebé ignorat entre
els cristians medievals. E n l'Europa vuitcentista va devolupar-se tant
la funesta propensió, que hom pot computar-hi mo menys de 1.300.000
morts per suïcidi.
Darrera A'emanya vénen, en aquest ram, França, Dinamarca i
els Estats Units. En aquest darrer país s'ha constituït una LUga privada amb finalitats semblants a la de la desús—dita oficina alemanya. E l president d'ella, Dr. Harry Marsh Warren, diu que 2.000
soldats nordamericans tornats de la Gran Guerra atemptaren contra
llurs vides. I afegeix: «La trivialitat dels motius de molts de suïcidis és silngular. Sé un cas en el qual un home deixà un paper escrit
dient que si conseguia occiure's, aquell seria el primer èxit de la
seva vida. Una dona es va matar perquè èh seu canari era mort, i no
podia viure sense ell. Una noda morí intoxicada pel gas perquè
hom no li permetia portar el cabell i les mitges de la manera que
ella volia. Una fadrina madura es negà, i va deixar un escrit en el
qual no deia sinó: «Maleïts siguin els homes!» Un jove morí després
d'escriure una lletra que explicava que anava a suïcidar-se perquè la
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vila, on ell era, li semblava ensopida, i desitjava de veure quelcom
de nou, i un altre home acabà eh seus dies perquè no podia suportar per més estona les empentes i sotragades quotidianes al metropolità.
En 1920, a França, hi hagué 8.141 suïcidis, nombre considerable
per a una població de 39.000.000. Els motius més corrents, segons
l'estadística oficial, foren malaities i xacres; seguien els trastorns
mentals, tribulls familiars, ateohoUsme, fam, miscelJànies malaventures i infortunis amorosos. En la darrera categoria figuraven 200
homes i 185 dones. A Anglaterra i Gal·les, en 1923, els suïcidis foren
3,949, o sigui el» 9 per 100.000. Irlanda és el país que té l'estadística
més baixa de suïcidis.
En tots els països eís suïcidis masculins excedeixen els femenins.
Hom pot dir que, en conjunt i grosso modo, per cada dona que es
suïcida hi ha quatre homes que es decideixen a la mateixa desastrosa
anul.lació. Els fradins tenen més tendènoia a suïcidar-se que no pas
els casats, però la xifra de suïcidis de les fadrines i el de les casades
sense fills, són gairebé iguals.

CULTURA GENERAL
BUTLLETÍ D E L A B I B L I O T E C A D E C A T A L U N Y A
sisè, anys 1 9 2 0 - 1 9 2 2 ) - B a r c e l o n a , 1915.

(volum

Fa goig de veure aquest volum de 424 planes, ple d'erudits estudis bibliogràfics i paleogràfics, de recensions de llibres, notes d'història literària i d'una substanciosa crònica pertocant al desenrotllament
de la Biblioteca de Catalunya en els tres anys a què es refereix aquest
Butlletí.
En l'article de Jordi Rubió sobre Noves butlles catalanes, que encapçala aquest volum, hi és descrita i classificada amb la major perfecció una importantíssima col.Iecciló de butlles incunables i gòtiques
que la Biblioteca va tenir la sort d'adquirir, i mercès a la qual pot
ésser dit avui que en butlles catalanes incunables cap altra biblioteca
del món no pot comparar-se, ni de lluny, amb la de Catalunya.
En Rubió posa de relleu la immensa quantitat de butlles que degueren estampar-se al segle X V i la gran àrea de dispersió geogràfica
que assoliren, àdhuc les que podrien semblar d'interès local més cir-
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cumscrit. «El nombre de formularis que s'imprimiren hagué desser
fabulós. Pocs degueren ésser els impressors de la Península que no es
dedicarem a aquesta activitat.»
L'assaig bibliogràfic de Pere Bohigas Ba'aguer sobre Profecies catalanes dels segles XIV i X V és interessant per a l'estudi de l'activitat pseudo-profètica a la nostra terra en aquells temps de greus pertorbacions espirituals que tresbaJsaren la Cristiandat, coincidint principalment amb el període del sojorn del Pontificiat a Avinyó (la segona captivitat de Babilònia) i del gran Cisma d'Occident. En Bohigas,
que havia publicat ja en el volum IX dels Estudis Universitaris Catalans un estudi sobre les profecies de Fra Anselm Turmeda, ens presenta ara una vista de conjunt respecte d'aquest gènere d'escrits en
relació amb la nostra terra. D'aquest inventari general (en el qual no
figuren na Arnau de Vilanova ni Sant Vicents Ferrer, perquè la importància que tenen llurs obres des d'altreg punts de vista, obliga a
reservar-los per a estudis especials) volem assenyalar especialment la
profecia sobre Pere II, les profecies de l'infant Pere, la declaració en
favor dUrbà VI, les profecies del temps del rei Joan I, les d'En Turmeda la de Joan de Bur sobre Alfons el Magnànim, i altra anònima en
vers. Totes són curosament anotades peli jove erudit qui tan sòlida formació ha adquirit ja en els estudis d'història literària, deixeble escollit de la càtedra de Literatura catalana dels Estudis Universitaris.
El Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del
IfftMN episropal de Vich, de l'eminent conservador de dit Museu, Mn.
Josep Gudiol, comença amb un interessantússim estudi històric de la
Biblioteca canonical ausetana, la més antiga notneia referent a la qual
correspon a l'any 909 (testament del bisbe Idalquer). «La canònica
vigatana tenia ja constituïda la seva biblioteca a mitjan segle desè. Es
conserva el document redactat en 957, quan, amb motiu de la mort del
bisbe Wadamir, el barceloní Wilara féu l'inventari dels béns de la Catedral». Entre-aquests, es detallen diversos còdexs, una cinquantena de llibres que formaven una col·lecció litúrgica principalment, la qual no deixava de tenir la seva importància. D'ella pot ésser que hagin arribat a
nosaltres un Martirologi i una Vita canònica* manuscrits dels segle
X que figuren entre els que encara avui es conserven. Durant el segle XI, és quan troben abundants dades sobre l'organització de la canònica ausetana un dels càrrecs de la qual era eb sacrísta, sacri custodi, qui tenia també al seu càrrec la cura dels llibres, ja que aquests es
consideraven com un tresor de l'Església. En temps del bisbe Oliva
(després de 1018). tenim notícies de com funcionava el scriptorium
vigatà. Mossèn Gudiol dóna a conèixer alguns dels escrivents de dita
oficina. Ultra els manuscrits que per portar clara indicació de proce-
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ciència sabem de cert que sortiren de ïscriptoríum ausetà en aquell
temps, es conserven entre els llibres del Capítol de Vich una bona
aplega d'obres del segle XI que preso.iten tots els caràcters per a ésser
atribuïts a escrivents de la nostra terra. «En ells es nota la lluita entre l'esperit franc, que ens venia de l'altra part de les muntanyes pirenenques. que anava ofegant la tradició visigòtica, essent representació d'aquests dos esperits en lluita les obres de Sant Isidor i les
d'Alcuí.» Les notícies que Mn. Gudiol exposa a continuació respecte a
donacions i deixes testamentàries de llibres per a la biblioteca de la
catedral, respecte a alguns escrivents i miniadors delfe segles XIII,
XIV i XV que confeccionaren determinats vo'ums (entre els quals
l'autor del cartulari o Liber dotationum i el de l'Evangeliari conservat amb tapes d'argent), respecte a la institució i funcions del canonge
tresorer i als inventaris de la biblioteca en 1368, 1345, 1438 i 1443, i
a les disposicions dictades per a la salvaguarda de's llibres donen idea
del desenrotllament progressiu d'aquesta llibreria i l'interès que per
ella sentí el capítol fins a mitjans delí segle XV. Però en venir la imprempta començà la depreciació per als llibres manuscrits; i els inventaris de 1510 i 1583 demostren el poc mirament i estima en què
eren tinguts els vells còdexs, «que sols provildencialment arribaren a
salvar-se d'ésser descompostos, i fets servir llurs pergamins de coberta de qualsevol llibre de notes.» Cal tenir en compte les dispersions de
nombrosos llibres antics de vàries de les nostres biblioteques monàstiques i catedrals en els segles XVI i XVII: els que anaren a enriquir
la biblioteca de l'Escurial i els que a través de Pere de Marca arribaren a fer cap a París. De Vich procedia un dels manuscrits que el bisbe d'aquella seu, Joan Babtista Cardona, regalà al rei Felip II per a
l'Escurial, un interessant exemplar del Liber jwfiicum que hi és enca^
ra conservat, com s'hi conserva també en bona part la rica i abundosa
col·lecció de manuscrits que posseí l'arquebisbe de Tarragona Antoni
Agustí.
Un altre estudi notable contingut en aquest volum del Butlletí,
és el d'El manuscrit de la Vidgata de la Catedral d'Urgell, degut a
Mn. Pere Pujol, l'erudit arxiver d'aquell Capítol, qui ja en volums
anteriors ha publicat remarcab'es estudis paleogràfics referents a altres còdexs importants d'UrgeJl i de Barcelona. L a descripció minucibsa i aciençada d'aquest manuscrit de la Vulgata que és el més antic
que existeix a Catalunya (anterior al segle XI), va precedida d una
interessantíssima nota preliminar respecte a i'ús de la Bíblia a les
nostres comarques durant l'època caroHngia. «Paral·lelament a la reconstrucció de Ics nostres primitives esglésies i monestirs després de la
invasió musulmana, apareix en la nostra terra 1 'existència deíe llibres
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sagrats, gairebé sempre sota l'aspecte de text litúrgic. Tota la producció literària de l'època porta inconfusiblement l'empremta monacal; com un ressò llunyà del renaixement carolingi, el text sagrat penetra en la Marca Hispànica sota la forma humil de manual, adaptat
a la pregària litúrgica, present excels i magnificent de la paternal
sol·licitud de Carleanany i delí treball fecund dels seus savis. Alternant
rústicament amb els donatius de terres ermes i de conreu, arbres i
bestiar, els nostres primerencs reconstructors, majorment quan Fobra
rep avinentment l'impuls d'aJgun clergue, tenen cura especial a dotar
la nova església d'alguns llibres o manuals per al seu ús litúrgic, a
mesura de llurs possibilitats». Les cansagracions d'esglésies fetes
en les alteroses contrades del Bergadà i Alt Urgell en la segona
meitat del segle IX i primera de'i X, proporcionen sobre el particular
algunes dades, que Mn. Pujol exposa a continuació. Aquestes donacions de llibres sovintegen cada dia més i en major nombre en la segona meitat del seglie X; entre les quals apareixen llavors col·leccions
parcials de llibres sagrats, formant grups homogenis (com, per exemple, tots els profetes en un sol volum); i en aíguns llocs afortunats,
on la protecció comtal és més palpable, l'església restaurada s'enriqueix amb la possessió d'un exempar de tota la BíbHa, anomenada en
l'alta Edat mitjana b'blioteca. Seria, versemblantment, en el segle X
quan la catedral d'Urgell veuria acréixer la col·lecció dete seus llibres
amb l'important manuscrit de la Vulgatadequè Mn· Pujol s'ocupa en
el seu erudit treball, tot fent-ne una descripció precisa i detallada i un
minuciós examen paleogràfic, i precisant la filiació del text· Ell manuscrit és a duei? columnes en lletra mànúscula carolíngia corresponent al segle X· No s'ha conservat en el bon estat que fóra de desitjar, havent sofert diverses mutilacions. Contindria la col·lecció sencera dels Llibres sagrats; però, sols del Nou Testament conserva encara el text complet. A més a més aquest mateix manuscrit conté altres
obres: immediatament abans del Nou Testament existeixen dos fobs
amb el Capitularé evangeljoruim, expedit per Carlemany quan confià
a Alcuí la tasca d'esmenar el text sagrat per tali d'adaptar-lo a l'exercici del culte; i al final hi ha dos tractats de Sant Isidor, que donen al
manuscrit un remarcable sabor local, car resulta una prova més de la
confluència de dos corrents culturals: el visigòtic i el caroMngi, que
convergien al nostre pa!s i s'hi entrecreuaven a contracorrent. Com
remarca molt bé Mn. Pujol (ço que concorda amb l'indicat més amunt
per Mn. Gudioi), malgrat que la nostra terra romangué bastant allunyada dels grans centres culturals de l'Espanya visigòtica, la civilització
d'aquesta, nogensmemys, arribà a influilr, sota diversos aspectes la nostra primitiva cultura medieval; i; aixknateix apar cosa demostrada
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que serví la nostra terra de vehicle de transmisió de la civilització visigòtica als extensos dominib francs. «El Hrineu més
que una frontera fou totstempe una ampla via de comiunicació de Catalunya amb el Llenguadoc.» E l manuscrit de la
Vulgata de ia catedral d'Uurgell, el text de la qual segueix en llur
disposició la tradició de Sant Jeroni i d'Alcuí, no saben d'on provindria, ja que no s'acorda pas amb la tradició literàrio-bíblica del mostrei
país, en el qual, referent a I" ús del sagrat text, deixà fondes arrels
la civilització visigòtica. Les estretes relacions de la nostra Marca amb
la resta de l'Imperi carolingi expliquen, però, la vinguda de dit
còdex.
Després d'aquest estudi segueix en el BtUlleti l'edició deguda al Dr. Gottron, del Catàleg de la Biblioteca lul-liana del Convent
dels Franciscans de Mallorca, redactat en 1715 per Fra Rafaeli Barceló; un curiós article del Sr. Llujs C. Viada i liuch sobre L'estampa
barcelonina d'En Pere i d'En Pau Malo davant de la rectoria del P1:;
h. continuació del Catàleg dds manuscrits de la Biblioteca de Catalunya fet de Jaume Massó Torrents i de Jordi Rubió i Balaguer (a remarcar sobre tot la descripció del Cançoner Gil); les Notícies de llibres tretes dels Arxius del Maestrat, pd benemèrit Mn. Manuel Betí
(la majoria d'aquestes notícies corresponen al segle XV o començaments del XVI); altres estudis de Mn. Pere Pujol sobre El «Liber comes» de la parròquia d'Encamp i sobre El breviari de Cuixà; una nota
de J . Millàs Vallicrosa sobre Un manuscrit hebraic-valencià de llistes de donatius collits de l'aljaraa; i una sèrie de notícies ben útiís
sobre Còdexs catalans i altres llibres manuscrits d'especial interès
de la Biblioteca capitular de Saragossa aplegades pel P. Josep M.3
March, S. J . en una de ses fructuoses recerques. D'especial interès
és la descripció, molt ben anotada, que fa En Marçal Olivar d'Un nou
manuscrit d'obres de Bernat Metge, respecte al qual ha cridat ja l'atenció a les planes de «La Publicitat» l'il.lustre escriptor En Lluís Nicolau d'Olwer. AHres notes publicades pels esmentats Srs. Olivar i Bohigas i pel P. March completen la secció de «Notícies de manuscrits»,
la qual forma Un conjunt ben interessant.
Jin la secció de «Biblibgrafia» cal remarcar particularment la retcensió dels dos volums dels Documents per la història de la cultura cotalana mig-eval, consistent en un resum de les indicacions que en ells
es troben sobre la transcripció i el comerç de llibres a la Corona d'Aragó en el segle XIVè i primers anys del XVè; i la nota referent al treball de Vidier sobre La mappemmde de Théodtife et la mappemonàe
de Ripoll (IX-XI sièdes) que posa de relleu, una vegada més, la importància i l'amplitud de l'acció cultural del vell cenobi català.
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La «Crònica» referent a la vida de la BibHoteca, clou el Butlletí.
En ella hi ha una ciota necrològica relativa al noble patrici que tan
generosament protegí la Biblioteca de Catalunya donant-'i preadíssimes col·leccions, N'Isidre Bonsoms i) Sicart (mort a Valledemosa ei 14
de novembre de 1922); la Memòria llegida per l'Inspector de la Biblioteca, Sr. Jaume Massó i Torrents, el dia 4 de maig de 1922 en 'a festa
anyal de l'Institut d'Estudis Catalans, la qual bé mereixeilia un detingut comentari; estadístiques de llibres entrats, de lectors, de llibres
llegits; del servei de préstec, de cata-'ngació i dci relligatge. durant els
anys 1920-1922; ncrtes referents als donatius del Sr. Eduard Toda, l'intel·ligent il generós Mecenes a qui tant deuen lers principals biblioteques
catalanes, i del malaguanyat E n Joaquim Miret i Sans» el nostre gran
erudit; les llistes de les darreres adquisicions de manuscrits, incunables i llibres rars; i l'inventari d'una sèrie de Manuals notarials procedents de l'Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu.
Tal és el conjunt d'aquest esplèndid volum, curosament editat i bellament il·lustrat amb nombrosos gravats. Honra verament la gran
institució que l'ha publicat i al seu digne dilreotor E n Jordi Rubió
en totes les obres del qual Apareixen ben manifestes la seva amor i la
seva competència.
F . VALLS I TABERNER

A N A L E C T A M O N T S E R R A T E N S I A vol. V I . - M o n e s t i r de
Montserrat, M C M X X V .
El Monestir de Montserrat on s'agermanen admirablement la
pietat i l'amor a l'estudi, ens ha donat suara una nova mostra de
les seves activitats amb aquest volium, el qual contihua una sèrie
que fa honor a l'Ordre Benedictina i a l'Església catalana. No havem
de fer altre elogi especial d'aquest últim volum publicat' sinó dir
que segueix oferint el mateix interès que els anteriors, f n ben rebuts arreu del món culte. Veu's ací el seu contingut:
Dom Robert M." Grau s'ocupa de E l venerable Fra Josep de Sant
Benet, religiós Uec de Montserrat (165U-172S). Noticies bibliogràfiques. Aquestes notes foren redactades ara fa dos anys. on ocasió
do commemorar-se la mort del Venerable (18 de novembre de 1723),
i) fan bon costat a una biografia popular que publicaren ek monjos de
Montserrat en la mateixa avinentesa (1). Nat en un poblet de Bèlgica,
(t) Notes biogràfiques del Venerable fra Josep de Sant Benet,
religiós Hec de Montserrat. Biblioteca monàstica, vol. IV, MCMXXIII.

cruigo» de les Llànties,
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vingiué d'una manera providencial a Catalunya, i a Montserrat professà, visqué i morí. Déu va dotar aquest model d'austeritat i perfecció monàstica- de gràcies electes, entre elles la dei cièncila infusa
tant més de remarcar, en quant nostre fra Josep de les llànties
(nom popular amb ei quai és conegut entra els devots del Santuari)
no era pas un home lletrat. Es cert que les seves obres místiques
i escripturaries el col.loquen en un lloc pneemdnent entre els més
gran escriptors amb què compta la hilstòria literària del Monestir.
L'autor passa revista, em primer lloc, a la documentació bibliogràfica amb què hom ha de comptar per a la redacció de la biografia
del Venerable, és a ditr- entre altres, i principalment, la sejva autobiografia i la vida escrita per l'abat de Montserrat, fra Benet Argerich.
Aquests documents són descrits i comentats per Dom Grau. Quant
a les obres escrites per fra Josep, propagades ràpidament en cinc
edicions del segle XVIII, lautor fa el resum del contingut de cada
una, i tracta de diverses qüestions que les afecten.
Aquestes notes bibliogràfiques seiran d'utilitat a qui emprengui
l'estudi que la personalitat de l'ü-kistre català adoptiu, escriptor
montserratí, reclama.
Dom Anselm M.a Albareda: Contribució a la Biografia del Cardenal Dom Benet de Sala 0. S. B. Abat de Montserrat. (La Pemecució de Felip V ) . Del Cardenal Sala, gironí, que tants alíts càrrecs va
desempenyar, res no s'ha escrit de seriós des del temps dei seu coterrani Enric Qaudi Gilrbal. Aquest historiador, en publicà de primer una bibliografia (1886), incompleta, però, per tal com tracta
solament alguns aspectes del seu biografiat. Tres anys més tard
publicà un interessantíssim Epistolari, ric de 340 lletres.
Ara, el P. Albareda, sota el mestratge del quaL una nova era
comença per a la historiografia de Montserrat, toma a estudiar la
figura cada dia més rellevant del Cardenal Sala. Es basa en les fonts
abans esmentades i en 87 peces d'arxiu — que publiba — copiades
del vaticà i de l'Ambaixada d'Espanya prop de la Santa Seu. D'aquesta manera reconstitueix una sèrie de fets dels quals és protagonista
l'esmentat eclesiàstic català, i re1acionats amb la guerra de Successió. L'aleshores Bisbe de Barcelona fou partidari ardent de l'Arxiduc,
il aquesta posició li valgué las ires del venjatiu monarca vencedor.
Interessants històricament i plens d'ensenyances són els episodis tristos de la guerra que Felip V li mogué: hi veiem el regalisme com
trepitja audaç els drets de la Santa Seu, l'empresonament del Bisbe,
les intervencions de cancilleries i autoritats en pro o en contra del
prelat perseguit, fins a la seva alliberació. E l nomenament a Cardenal fet al seu favor per Clement XI no fou reconegut pel rei.
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Àdhuc la mort de/1 rival, víctima dels sofriments, no desarmà les
ires de l'enemic, el qual prohibí els homenatges pòstums.
Al mateix temps que s'estava imprimint aquest treball, la Biblibteca de Catalunya, ha etntrat en possessió d'una rica col·-lecció
de lletres dirigides al Cardenal Sala. Ens augurem que el P. Albareda les aprofitarà quan vulgui redactar la biografia completa del
seu preclar germà de religió.
Jcsep Colominas i Roca, amb la col·laboració de Dom Beda M."
Espona: Prehistòria de Montserrat. Veu's ací la novetat princilpal
del volum. E n Josep Colominas, prou conegut pel seu treball abnegat en el Servei d'Excavacions de l'Instiltut d'Estudis Catalans, ens
dóna el resultat de lep seves exploracions i excavacions realitzades
a la Santa Muntanya l'any 1922. E l Monestir de Montserrat pot
oferir ja des d'ara al costat de les col-leccions importants de fauna
i flora montserratina, una de nova amb els materials de prehistòria
recollits principalment en coves il baumes do la muntanya. Aquests
materials, ultra d'ésser abundants, són escollits, i, quant a la ceràmica, diu amb raó E n Colominas- constitueix eli lot més interessant
i més ric de decoració i formes de la península ibèrica. Tots eb
objectes trobats són descrits mimicibsamant per l'autor, el qual, demés, estudia o1s diversos grups de la cultura de les coves a Catalunya,
segons el resultat de totes les excavacions fetes fins avui. Compara
aiximateix el material montseirratí amb els altres, expUca la tècnica
dels motius fets amb petxina, i la cronologia del primer, que cal situar en l/eneolític, ete-En J . Batista i Roca afegeix un estudi d'antropometria dels cranis trobats en les excavacions de Montserrat.
Aquest treball de prehistòria va enriquit d'una il·lustració abundosissima- fitrures intercalades em el text i fotogravats a part. Més,
no es podria esperar.
Clou el volum ^acostumada secció dei Miscel-lània històrica* amb
la transcripció de documents de diverses procedències, concernents
al Montserrat, i una petita crònica del Santuari durant els anys 1923
i 1924.
La part externa del llibre fa honor a la Tipografia Montserratina.
R. D'ALÓS-MONER
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Josep Calveras, S . J . — L A RECONSTRUCCIÓ D E L L L E N GUATGE

LITERARI

C A T A L À — Biblioteca Balmes.

Llibre eecrit amb una extensa preparació lingüística (s'hi revela
el coneixement del llatí, grec, alemany, anglès; etc.) i un gran amor
a la llengua catalana, voldríem davant d'ell adoptar l'actitud d'una
lloança sense reserves. L a matèria que estudia, la competència amb
què la tracta i| fins la personalitat i significació de l'autor conspiren a
despertar en nosaltres una forta simpatia.
L'autor, que raona quasi sempre com a filòsof, comença escatint
amb lucidesa i penetració ben remarcables els conceptes, una mica
abstractes, de llenguatge literari, distinció entre llengua viva il llenguatge escrit, desenrotllament del llenguatge literari i la seva universalitat i continuïtat amb el parlar viu. Dóna seguidament normes
per a la reconstrucció de la llengua literària, estudiant-ne la depuració, la generalització, l'ampliació (arcaismes, neologismes, estrangerismes), el perfeccionament, la formació lingüística "dels escriptors i
l'educació del pob'e. F a de cloenda al llibre un sumari general detallat molt avinent per repassar-ne en poca estona tot el contingut.
En general, ejstem d'acord amb ell pitgés ideològic del llibre
només que el trobem, francament, massa ideològic. L a reconstrucció
del llenguatge literari cata.'è és un problema concret de Catalunya
(accepció ampla de la denomünació) i no es resol solament amb ideacions filosòfiques sobre el procés que ha de seguir tali mena de tasques. Calia aplicar-ho—i això esperàvem en emprendre la lectura
del llibre—al cas estudiat i aportar materiaks lèxics, sintàctics i literaris que oferissin o almenys suggerissin solucions a la munió de
problemes parciate que formen en llur conjunt el gran problema estudiat. Quan, per exemple vindica la paiit que ham de tenir-hi els dialectes i deplora la poca que hi han tingut el valencià i el balear,
nosaltres esperàvem un bell esplet de formes valencianes i balears
que vinguessin a ompUr els buits que tots coneixem i maldem per
omplir en la nostra llengua literària. Llur adopció per part nostra
hauria estat immediata.
Construir una filosofia general de l'elaboració d'un llenguatge literari, establint les nocions i relacions mútues de llengua, dialectes,
llengua viva, llengua arcaica- llenguatge parlat, escrit literari, és tasca realtivament fàcil. Enfocar l'estat d'una llengua concreta- denunciar-ne les deficiències- proposar^ne les solucions i marcar rutes ben
determinades i practicables és la tasca difícil, la que ens cali i la que
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ens feia esperar el títol d'aquest llibre. Déu nos guard d'afirmar que
no ho fa gens. Ho fa manta vegada, però sempre en notes com reconeixent ihiplícitament que és tasca marginal.
Estem almenys conformes amb totes les orientacions generals i
amb totes les solucions concretes que proposa? Prou voldríem afirmar-ho, però no podem.
Després de consignar que la seva teoria és en general acceptable,
creiem que ens serà permès que- sense minva del respecte, assenyalem algunes disconformitats. L'autor és un dialectalista ultrancer.
Concedeix a tots eb dialectes el dret a éaser emprats literàriament i
àdhuc a posseir una ortografia pròpila. Prescindint del dret moral (non
erat his locus), quin profit pot reportar a la llengua literària general
per qui tan zelosament advoca, d'aquesta disgregació dialectal d'ortografies i lèxics i sistemes de sintaxi? Si hom concep la llengua general
no com la imposició d'un dialecte sobre els altres, sihó com la superació dels dialectes feta amb la colilaboració de tots ells, l'ideal és que
tothom renunciï, àdhuc en el gènere epistolar, a les particularitats,
veritables brosses sobreres, del dialecte propi, i que totes les gemmes
aprofitables dels dialectes passin a enriquilr la llengua comuna. Així
ho han fet totes les llengües cultes i no hem de voler per al català
el trist privilegi d'un patnfildsme dialectalista que no faria altra cosa
que entrebancar i retardar la indispensable unificació literària de totes
les terres de la nostra llengua, ii si fos possible, (potser algun dia
ho seirà) de totes les de llengua d'oc. Massa que els catalans hem estat víctimes del ncstre incurable regionalisme!
Dut per aquest mateix zel dialectalista l'autor censura, molt amesuradament en la fonma, però molt enèrgicament en el fons- un exclusivisme purament imaginari pel nostre parer, del dialecte central
i proposa el recomenç de IB tasca elaboradora del nostre llenguatge literari a base de la producció espontànila de tots eb dialectes per tal
que de la confluència i mutual influx de totes llurs obres literàries
surti bona i feta la llengua general. Arriba a parlar d'un malestar i
uns engelosiments dels naturals de les comarques preterides a causa
de llur eliminació.
ciens dubte que l'autor, dut del més noble afany, no ha vist que
feia en dilr això. pura filosofia apriorística—teòricament molt acceptable—i que va a riscos de despertar aquestes suspicàcies dialectals
que nosaltres, qui. tanmateix, hem voltat bastant, enlloc no hem sabut veure.
Que e!i sistema ideal de reconstrucció, i àdhuc de construcció d'una
llengua literària seria l'exposat per l'autor, és innegable. Però això
exigirib que el desvetllament literari s'operés simultàniament amb
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proporcional intensitat en totes les comarques d'un domini lingüístic.
Quan no és així> i és ccea palesa que així no és en el cas nostre,
caldrà esperar que tal fenomen s'esdevingui? Caldrà que eís catalans
renunciem a la fixació de l'idioma i anem camihant a les palpentes,
tot esperant que els rossellonesos i eis valencians i ele alacantins i
els eivissencs es determinin a emprar literàriament la llengiua materna? Seria el primer cas en la història. Dei tots els dilaleotes d'una llengua, sempre n'hi ha un qui comença la tasca ennoblidora i fixa la
llengua literària, a la qual després van incorporant-se els materials
que hi aporten els altres parlars vivents quan se sumen al correflit
reviscolador. E l castellà fou el motllo general en què buidaren llurs
aportacions el lleonès- l'aragonès I/andalús- l'extremeny, quan han estat acceptades. Fins alguna paraula catalana (anorar. somatén, mal
grafiats. però) hi han trobat acollida Diguem e!) mateix del toscà. del
dialecte de la Ile de France< ebc. Si el català central ha estat eli primer a desvetllar-se i a treballar per la conquesta de la dignitat literària, no és sinó molt just que sigui el dialecte típic al qual aportin llurs tresors els altres. Hi té un dret històric, geogràfic il fins polític.
Altrament, aquell exclusivisme que l'autor vol veure en la llengua
literària actual és. sortosament imaginari. Vol dir el P. Calveras que
tot el -català que surt en els llibres, en les traduccions de la F. Bernat
Metge, en les revistes i àdhuc en les planes principals dele dos diaris,
es parla a Barcelona ni tan sols a tot el territori del dialecte central?
No hi ha vist mallorquinismes com amollar, estrabtülat, &wpegmïU
eixabucar; valenciamismes can enraonia, façana; rossellonismes (passez
le mot) com vobudar-se, per no parlar ja de mots provinents de Tarragona (eixermar), de Girona (estintolar), de Lleyda (mant, adés) etcètera? Si aqueste dialectes no tenen una major aportació en el llenguatge literari que es va formant, cidpa és d'ells mateixos qui no han
fet sinó una mdnima part de les aportacions que Barcelona n'espera.
La generositat dels elaboradors de la nostra llengua literària és a bastament (un altre mallorquinisme. si cal) provada
Per acabar, voldríem l'autor d'aqueet bell llibre un xüc més exigent amb si mateix en ço que esguarda la puresa d'idioma. Està bé
que proposi solucions distintes de les acceptades (algunes de les quals
com Pontifec, indeo veiem amb certa simpatia), però no desaprofiti els
avenços fets. E n un llibre d'història, de filosofia etc. certes incorreccions gramaticals poden ésser dissimulades, per bé que ja en va passant l'hora. En un llibre que tracta de la reconstrucció del llenguatge
literari català, castellanismes com de lo, està mort, les pronom datiu
femení plural (ales paraules, les fem. signiftear...), exduir, etc; són
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absolutament imperdonables; ho són també certes incorreccions sintàctiques com l'ús normal de l'èmfasi, del què tanmateix s'abusa massa, que consisteix em la repetició d'un complement: n'importa tants de
llatinismes' se'n perderen mdts de motllos, hi baixen a l'horta.
Voldríem que en tot això veiés el P. Calveras. al costat de la nostra felicitació pel notable treball acomplert i els innegables encerts
que enclou, unes amicals observacions filles d'una amor a la nostra
llengua no inferior al que l'animà a acomplir aquesta bella tasca que
esperem que no serà la darrera.
CARLES CARDÓ. prev.

F u n d a c i ó Maria Patxot i Rabell.—Aquest país nostre on fins
ara el diner sobrant gairebé no rebia altre esmerç que el de la seva
pròpria multiplicació, no tant per avarícia com per aquella trista
absènci'a d'ideals de què no érem nosaltres sols els culpables, ja va
acostumant-se a veure la dignificació espiíftual de la riquesa. Un nou
exemple veí a donar-ne l'il-lustre patrici Rafel Patxot i Jubert, nom
que ja el lector ha vist manta vegada aureolat amb el prestigi del
mecenatge.
A nom i bona recordança de la seva filla Na Maria Patxot i Rabell,
culta i virtuosa donzella, finsda l'estiu passat, per 1/ànima de la qual
hem pregat tots els que constituïm l'extensa família de LA PARAULA
CRISTIANA, el senyor Patxot i la seva digna muller Na Lluïsa Rabell
han instituït una Fundació, l'objecte de la qual és oferir beques per facilitar els estudis a noies catalrmes qui, posseint una capacitat ihtel.lectual, siguin mancades de mitjans materials per a conrear-la.
La beca s'adjudicarà anualment el dia 29 de desembre, diada de la
naixença de Na Maria Patxot i Rabell i podrà comprendre, segons els
casos: a) carrera superior del Magisteri; b) carrera oficial del Comerç;
c).estudis del Batxillerat; d) qualsevol carrera superior de Ciències, Lletres, etc; e) el Doctorat a les Universitats corresponents; f) especialitzacions, borsa de viatge i àdhuc pensió a l'estranger. Hi tindran opció totes les noies catalanes, emtenent-se per tak les nades a Catalunya filles de pares catalans. L a convocatòria serà publicada cada any,
el 15 de novembre, per l'Institut de Cultura de la Dona. E l Patronat
adjudicador de la beques serà format pels dos fundadors junt amb la
Sra. Francesca Bonnemaison Vda. de Verdaguer, presidenta de l'esmentat Institut i el Sr. Francesc Cambó. L a convocatòria d'enguany
ha estat ja publicada i pot veure's en tots els centres docents de Catalunya.

LES IDEES I E L S FETS

TTl

L'exiguitat del temps ene priva d'ilnserir, com fóra el nostrei gust,
totes les Ordinadons de la Fundació, ço que per altra banda ha fet la
premsa diària. Senyalem només el gest nobilíssim en el qual s'ajunten
bellamejnt la religiositat, la caritat al pròxim, la pifetat paterna i el
més pur sentiment patriòtic. Senyalem-lo sobretot a totes les persones benestants, per tal que vegin com no sempre cal espeirar de l'Estat
la solució dels greus problemes que té plantejats, per culpa de tots, eJ
deplorable estat d'instrucció intel·lectual del nostre poble, que moltes
vegades no arriba a rudimentària.
Mentre l'organització política i social no pugui tapar les escletxes
a tota impossible injustícia col·lectiva, mentre el poder públic no pugui proveitr la manera de satisfer el dret a conrear llur intel·ligència
als adolescents d'origen humil que la tinguin prometedora cosa que
veiem, si més no, dificilísima actes com el del mostre venerat amit
poden tenir, ultra l'eficàcia caritativa d'ensenyar a l'ilgnorant. l'exemplaritat social que mostri als nostres rics l'esmerç més lloable que poden fer de les riqueses sobreres.

A R a m o n Rucabado. -Hem de fer-li avinent que comprenguérem ben aviat la impqrtància del Pròleg del seu darrer llibre Entorn
del sindicalisme, el qual llegírem i rellegírem; il en el qual ens fixàrem en fer les nostres amicals observacions sobre la il.licibud de la
vaga. Fins li direm que ja notàrem que l'autor es col·locava en una
actitud més aviat pragmàtica que no dogmàtica i que per aibcò no
diguérem que condemnava sinó que semblava condemnar en absolut la
vaga com a immoral Confesem, i no ens dol gens, qiue atansàrem un
xic a l'ordre doctrinal la seva tendència pràctica, a què ens donava
dret tant l'ús general en la crítica de llibres com certes afirmacioms
de l'autor—molt respectables—com la que fa a la plana XVII del Pròleg quan diu que considera associació obrera de guerra tant els sindicats revolucionaris inspirats en les doctrines subversives de la lluita
de classes i que conreen la vaga com a instrument predilecte, com els
sindicats catòlics inspirats en les ensenyances de l'Església i en l'esperit de pau social i que si alguna vegada han d'usar Ux vaga, és en darrer extrem. Evidentment aquesta expressió no estableix la doctrina
de la il.licitud intrínseca de la vaga. però hi tendeitx tan fortament,
que el lector la hi pot suposar fundada sense fer cap tort a la fidelitat
interpretativa. Tendència, altrament, reconeguda per l'autor en la rèplica—no menys amistosa que !a nostra crítica—que publica al número 14 de novembre de Catalunya Social.
Tampoc nosaltres, per altra bamda, no definíem la qüestió teòrica.
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Ens limiltavem a dir que no ens atrevíem a condemnar la vaga com
absolutament immoral. Plaçada la qüestió en el punt concret de sí és
aconsellable la vaga en l'estat actual del prohhma ohrerista de Catalunya i en vista dels resultats que ha produït, no tenim inconvenient
a subratllar la nostra conformitat amb el parer del Sr. Rucabado. Fent,
peirò, dos advertiments: a) que no sabem veure que els atemptats siguin una conseqüència ineludible de la vaga: abans d'ells començar,
hil havia hagut aquí i a fora moltes vagues incruentes; b) que tampoc
no sabem veure que sigui impossible una educació moral de l'obreir
que el capaciti per emprar amb honradesa i sense violències criminals
aquesta arma tanmateix perillosa. Mentre aquesta educació no sigui'
el medi ambient general de la classe obrera, d'acord en proscriure per
motius de prudència una arma que l'obrer no sap emcara manejar
sense prendre-hi mal.
L'amic Rucabado no s'equivoca gens quan creu en la sinceritat de
l'admiració i' de l'afecte germanívoli amb què és distimguit a aquesta
casa.
À remarcar. — Els dos volums mesaders de les Obres completes de Balmes. Els d'aquest més porten en llurs títoís tota )a justificació de llur importància. Són els volums III à'El Protestantismo i
de la Filosofia Fundamental, lep dues obres cabdals de Kinsigne filòsof català.
La importància que va adquirint aquesta col·lecció ens comença
a fer pensar en els estudis que ha de suscitar quan, en termini no
gaire llarg, siguS acomplerta. Cal que e!s nostres filòsofs de totes
tendències comencin a pensar-hi.
—L'obra Les Mécamsmes subconscients, par Georges Dwelshauvers, Directeur du Laboratoire de Peycdogie de Barcelone. Tal com
anunciàrem ale nostres lectors, l'hem ja rebuda i llegida. L a manca d espai i sobretot la gran importància d'aquest llibre, que tant honorarà
el seu il.lustre autor i l'extingit Laboratori de Psicologia de Barceló^
na, ens impedeixen de pariar-ne amb l'extensió deguda en aquest número. Prometem fer-ho en el vinent i donar-li tota l'amplitud que, com
veurà el lector, mereix aquest llibre que no dubtem a afirmar que tindrà una gram ressonància entre els conreadors de la Psicologia experimental.
—A l'excel-lent col-lega Catalunya Social hem d'agraïr d'haver-nos cregut els indicats per iniciar, ara que s'acosta el
centenari de la canonització dei St. Francesc d'Assís, l'homenatge que
Catalunya ha de retre al Seràfic Pobriasó, tan íntimament lligat pel

L E S IDEES I ELS FETS

573

seu esperit personal i per la continuació que ell ha tingut en el món
cristià, amb la nostra Pàtria. Tenim un concepte més modest de nosaltres mateixos que aquell amb què ens afavoreix I/estimat setmanari'
social. Som joves i no podem encara dur la davantera de cap moviment
col.lectiu. Altres institucions i revistes wisteixen de caràcter franciscà, aureolades per l'autoritat del saber i dels anys, a qui escauen
millor aquestes iniciatives. Tot el que nosaltres podem promeitre és
que en aquestes planes la susdita escaiença centenària serà commemorada amb no menys atemció i extensió que ho fou la semblant de Sant
Tomàs dAquino.

L'EDUCACIÓ I L'ESCOLA
L a suggestió del treball manual. — A la vella i refinada ciutat de Praga, capital de la Txecoslovàquia, no fa pas gaire temps, una
host de paletes treballava en la construcció de deu cases. Però aquells
paletes no eren sinó estudiants. Estudiants de la ciutat de Praga, que
obrien una nova orientació, que passaven del que podríem dir-tne l'aristocràcia a la dernocràcià de la cultura. Hi ha quelcom de profundament sa i útil en aquesta idea. Avui en les noves cases i dormitoris de
Praga s'estatgen 800 esudiants. nois i noies. I la democratització dels
grans centres culturals d'Europa va intensificant-se, perquè hom ha
reconegut que els estudiants altrament es moririen de fam. Magres i
pàl-lids vorejant l'extinció, eren un penós espectacle a Alemanya,
Hongria, Polònia, Rumania, Grècia, Rússia, Àustria, els Estats Bàltics,
és a dir. tota l'Europa Central i Sudoriental.
La suggestió del treball manual fou d'iniciativa nordamericana.
Hom topà amb el prejudici) de la dignitat deJ Ver Intel.lectual. Nogensmenys- la idea féu el seu camí. i avui hi ha a Europa uns 200.000
estudiants que la regracien. Una entitat americana (Student Friendship Fund) assisteix amb 400.000 dòlars anuals els estudiants que amb
les seves mans es guanyen la possibilitat de seguir estudiant.
La història detallada dels resultats obtinguts és ben colpidora. E n
general dins les Univeirsitats europees era barrat el pas a l'obrer manual, reglamentàriament. A Alemanya, exemple típic, els leaders del
treball rebutjaren a la primeria el projecte de donar feina als estudiants universitaris. Per massa temps la Universitat no havia pertan-
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gat sinó als filis de les classes privilegiades. E l treball no volia colls
blancs en les sevep files. Un any i mig costà de convèncer els caps de
les organitzacions obreres a Alemanya, Hongria, Àustria, Polònia, Txecoslovàquia. Hom els convencé mitjançant aquesta raó insospitada, i
que fa verament bell aquest nou mecamibme, és a dir. que si l'estudiant
era admès al treball, el fill del treballador podria estudiar. En 1921,
primer any de l'activitat del Student Friendskip Fund, hom trobà
3 000 llocs on treballaven els estudiants alemanys. L'any següent en
veié 35.000 a la tasca, L'any darrer eren 70.000. i enguany l'augment
serà encara més gran. Més de dos terços d'estikiiants alemanys es guanyen el pa i els 35.000 estudiants que encara no treballen són principalment els ultrareaccionaris. els militaristes, cridòria o carn de
piitsch.
A Praga, hom descobrí que calien nous estatges per al personal
universitari. L'organització americana gestionà amb les autoritats la
cessió—que s'esdevingué—del terreny que calia. E n acabat hom suggerí als estudiants que es bastissin llurs pròpies cases. E l material fou
obtingut de gent patriòtica al preu de cost i al cap d'un any. les cases-dormitoris funcionaven. L'èxit fd! tan gran. que tothom de Praga
anà a veure Testupenda improvisació, il alçat un clos al volit dels edificis, hom féu pagar una petita quantitat pel dret d'entrada.
En diversos països els estudiants es dirigeixen i fan marxar amb
llur treball llurs propis restaurants. Només a Hongria en funcionen dinou. A Budapest, o emblemàtica victòria, els estudiants han pogut establir-se. després d'intenses negociacions, en les belles casernes que
feiten en llur ram famosa la capital hongaresa.
15.000 estudiants russos que en estat d'abeoluta indi|gència deixaren llur país després que els bolxevistes feren de la vida cultural, un
privilegi del proletariat comunista, constituïen un greu problema E l
govern jugoslau, però, consignà una suma suficient per a donar a cada
refugiat rus un ajut mensual; 500 d'ells són ara a la Universitat de Zàgreb, viuen en una antiga presó que ha estat netejada, habilitada, i
enriquida amb una oficina de dentista, una sabateria de reparació, una
barberia, restaurant i departament de dutxes.
A Polònia, abans de la seva independència els textos eren alemanys o russos. Per 140 anys el polonès havia estat reduït a dolorosa
quiescència. Calila, dcncs, crear tota una literatura universitària. Els
savis polonesos van escriure llurs textos que foren a la primeria modestament velografiats. L'associació americana procurà la compra d'una
premsa- de cost cinc milions de corones. L a dita associació contribuí
*mh un milió de corones. Els estudiants en subscriviren un a1itre. E l
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govern polonès contribuí amb dos. i la caixa de l'organització europea
hi posà eJ que mancava. E l primer any hom estampà disset llibres de
text. Pins avui. seixantadós llibres, o siguin més de 50.000 pàgines, eixirem a la llum. Confortant novetat, la dels estudiants que ells mateixos s'estampen llurs llibres de text.
Caldria aprofitar aquestes lliçons, àdhuc en ejs països que no es
troben en les circumstàncies hifetòriques que eventualment menàvem a
aquelles innovacions fecundes. Possibilitar a tots el conreu cultural és
fer una esplèndida obra reparadora; i ée possible que la humanitat sigui en l'esdevenidor millor servida pels que en llur temps de formació
intel·lectual coneixereu la solidaritat del treball i pagaren ei preu de
llur encimbellamemt. que no pas pels que en llurs dies universitaris
comptaren, a més de la fàcil satisfacció de totes llurs necessitats, amb
l'automòbil i el canot. com és característic en els Estats Units.
Suïssa: U n a enquesta sobre el cinema.—El cimema fa el seu
camí destructor, desballesta cada dia més la consciència i -la moral
dels que n'han fet un divertiment ilmprescindible. Aquest poderosíssim
instrument d'educació i d'informadó quei podria ésser el cine. amb
tots els seus avenços, i amb tots els seus avantatges ha esdevingut
d'una gran eficàcia per produir tots els efectes contraris. E l cinema
és avui l'exemple i el model visibles i sublimats de totes les lletjors de
la vida i de totes les nafres socials, les quals són servides al públic ingenu i al que ja no ho és. amb tota llei d'atractius.
Si això és sensible en quant afecta les persones grans i malmet
les joventuts, no ho és menys pertocant als nois. En aquest respecte,
són eloqüentíssimes les dades següents, tretes d'una enquesta feta a
Suïssa, sobre el nombre d'alumnes que assisteixen al cine en sales d'espectacles de Berna i la naturalesa dels filme que hi han vist representats.
Hom ha trobat que de 3300 infants d'escoles primàries. 2750
(86'3 per 100) són assidus concurrents al cinema.
Aquests infants han «vist» en el curs de l'any darrer:
1914 escenes de bandidatge
1625
»
de desordre civil
1350
»
d'alcoholisme1236
»
de baralles conjugals
1224
»
de mort
1170
»
de robatori.
1160
» -de segrestament
1120
»
d'adulteri- i
765
»
de suïcidi.
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Com que les pel.licu'es són avui un producte universal» podem assegurar que aquest nombre esgarrifós d'exemples i lliçons antimorals
i antisocials quet han vist els nois de Berna també han passat davant
els ulls deJs nostres nois. els quals assisteixen al cine potser amb un
tant per cent més crescut encara que no els de la capital suïssa
A mà tenim les dues dades següents: una d'una escola de nois i
l'altra d'una escola dei noies d'una barriada obrera i de famílies pobres.
Els nois van al cine en Ifi proporció d'un 89 per 100. i les noies en
la proporció d'un 68 per 100. Dels que hi van, un 24 per 100 hi van
dues vegades la setmana- un 52 per 100 hi va una vegada la setmana,
els altres hi vam cada quinze dies. cada mes o en períodes no determinats ni fixos. Com a cas rar hi ha el de 7 akirranes e!s pares dels
quals no eb hi han portat mai.
Estudiant casos isolats, hom troba coses tan edificants com aquesta. Un noi de 10 anys ha estat malalt tota una setmana, d'una ferida
al cap- que li ha donat nügranyes i mareigs, el primeir dia que es troba bé i que pot sortir de casa-—un diumenge—. demana permís per
anar al cine. li és concedit i se n'hi va tot solk E l cas de mois de 8 a
11 anys que van sols al dne és abundantíssim. i eL de nois que gairebé no mengen i van vestits com Déu vol i que amb tota la família van
una i dues vegades cada setmana al cine. és també força corrent.
Ja poden els pedagogs i els moralistes demanar a l'escola un ambient de bondat i de bellesa. Ja poden sostenir el criteri que eí bé és
la regla i el mal l'excepció i per tant que cal mostrar als infamis el bé
i no pas el mal ja poden blasmar les làmines contra l'alcoholisme i
els vells llibres de lectura amb gravats de lladres, embriacs i ganduls,
que mentre el cinema continuï la seva obra de perversió moral i social, tot el que farà l'escola serà clamar en el desert.
L a S. de les N . i renscnyament de l a pau.— En la reunió celebrada a Ginebra de l'I al 4 de setembre d'enguany per la Federació
Universitària Internacional per la Societat de les Nacions, la Comissió
d'acció prengué entre altres una resolució a favor de la revisió dels
manuals d'història- de la qual extrèiem e's paràgrafs següents:
«Considerant la influència que poden ixerclr sobre l'esperit dels infants Ics obres que hom posa en les seves mans;
«considerant que els sentiments irraonables d'odi o do menyspreu que
certs pobles senten els uns devers els altres s6n en gran part el resultat
llunyà d'idees o fórmules adquirides en la infantesa:
«emet el vot: l.er que la K. U. L faci tots els esforços per afavorir la
publioackS en cada país de manuals i de llibres d'història concebuts en un
esperit, com més acostat millor a llobjectivitat i a la imparcialitat. La Fe-
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doració posa la seva confiança en l'Institut de Cooperació Intel·lectual per
seguir una acctó enèrgica en aquest sentit. Aquest fi podria conseguir-se:
a) per la publicació de manuals d'història compostos per autors que pertanyin a nacions diferents; b) per la creació de premis destinats a recompensar les obres composiies en col·laboració o per un autor únic
2.on Que la
U, I. assenyalí a l'Institut de Cooperació Intel·lectual,
a l'opinió ptíblica i a les autoritats acadèmiques de cada país, les obres escolars que contenen passatges injuriosos o odiosos per alguna nació qualsevulla, o errors materials d'història o de geografia de tal naturalesa que
puguin torbar l'esperit de concòrdia internacional.
3.er Que els agrupaments nacionals de la F . U. I. actuïn prop les autoritats competents de llur país perquè l'ensenyament 1 les instruccions
donades als mestres estiguin impregnades d'un esperit objectivament pacífica

Es també en el sentit d'aquesta resolució que en la Q.B assemblea
de la S. dei les N. ha parlat M. Doret. delegat de la República d'Haiti.
Ha remarcat, retraient una eetadística feta als Estats Units, que els
manuals d'Història d'aquest país, — que no són ni millors ni pitjors
que els dels altres països, — tenen un 70 per cent de les seves pàgines
parlant de fets de guerra, i les altres d'art i civilització. No podria
ésser almenys al revés?
Jo desitjo solament, — digué — que comencem a somourei ço que
més tard caldrà desarrelar: el gust de ia guerra inspirat a l'infant.
Alemanya: U n projecte de reforma de la llei escolar.—
En el número 4 de la nostra REVISTA i en aquesta mateixa secció
veiem com a Anglaterra el sistema dualjsta trontollava i el terreny
es preparava perquè ben aviat l'ensenyament religiós no estigui al
marge de l'actuació de l'Bscoía.
Ara és Alemanya qui es prepara també a donar acollida a l'ensenyament religilós dins les escoles amb una nova interpretació—
una interpretació moderada, catòlica, així com en 1919 havia estat una
interpretació radical socialista—a l'artàcle 146 de la constitució de
Weimar sobre l'organització de l'ensenyament primari.
El ministre de l'Interior prepara per a la pròxima etapa parlamentària del Reichstag un projecte dei llei escolar més en harmonia
amb els sentiments religiosos dei poble alemany que no ho està el vigent, «La Llibertat» de Friburg. en dóna entre altres, les següents
ressenyes:
«La religió ensenyada a les escoles serà la de la majoria dels alumnes.
L'escola primària serà doncs, en general, catòlica a Baviera, Rcnània i al
Gran ducat de Baden, i protestant a Saxònia i a l'Alemanya del Noi-d. Els
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nois d'altres confessions seran admesos i tractats amb tots eJs miraments
que el respecte de les conscièncdes requereix. La fixació del pla d'estudis i
la tria de manuals serà efectuada d'acord amb l'autoritat eclesiàstica.
Perquè en un poble hi hagi escola laica, caldrà que la unanimitat dels
pares la demani.»

E l projecte és significatiu. Veurem si arribarà a realitat.
França: Les escoles sense alumnes.—França es troba ennavetgada en urna altra qüestió enutjosa, filla en gran part del divorci entre
la majoria del poble francès i el laïcisme de l/escola. E n molts pobles on hi ha escolja de l'Estat i escola privada o lliure» els habitants
envien els seus fills a la segona i deixen deserta La primera; deserta
fins al punt de no anar-hi cap alumne i el mestre o la mestressa haver-se de passejar o de buscar feina en altre indret la qual cosa crea
la situació anòmala d'uns funcionaris de l'Estat que cobren unes soldades per no fer res i d'uns locals inutilitzats per a tot altre servei,
que despenen una quantitat per a neteja i entreteniment, sense que
ningú se n'aprofiti. Això no és d'avui, sinó que és un fenomen que s'experimenta d'uns quants anys ençà- al qual fins ara ino s'ha pogut posar remei.
Responent en les Cambres a una pregunta d'un diputafc el ministre d'Instrucció Pública donava la següent estadística. E l 1924 hil havia a França:
1047 escoles amb menys de 5 alumnes
2522 escoles amb una matrícula de 5 a 10 alumnes
i 65914 escoles amb més de 10 alumnes.
«Les Dossiers de l'Action populaire» (octubre 1925). dels quals
trèiem aquestes dades, raporta el detall d'una sèrie de pobles, amb el
nombre d'escoles de l'Estat que tejnen i el nombre d'alumnes que hi
concorren.Hi ha poble on entre 3 escoles es compten 4 alumnes. D'altres que
fa una sèrie de cursos que no tenen més de 3 alumnes; una altra on la
mestressa sols té 2 alumnes, i encara són filles seves, per l'educació
de les quals cobra alguns milers de francs. D'altres com S. Joan des
Guérets on l'eecola de l'Estat té 5 alumnes i la lliure en té 70. i com
La Chapelle Neuve on !a de l'Estat en té 7 i la lliure em té 100; anota
departaments sencers com ara el del Loire. on les escoles sense alumnes són abundantíssimes.
Els elements catòlics del parlament francès- han demanat fa
temps, la supressió d'aquestes places per inútils i per representar una
forta càrrega sense compensació mi rendiment per a l'Estat; però els
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governs, tenaçment, les han mantingudes, perquè aquestes places representen el contrapès i la defensa de les idees de l'Estat sobre educació. Ara- davant la necessitat ineludible de reduir ek pressupostos,
la Comissió encarregada d'estudiar-los instà el ministre d'I. P. a suprimir aquestes places; i vegeu què digué en la Cambra el 28 de desembre de 1924. el qui era llavors ministre del ram. Mr. F . Albert:
«La meva tasca éfe extremariaraent delicada i ingrata. De l'una banda
em veig en le necessitat evident de fer economies, de l'altra banda en la no
menys imperiosa necessdtat de veüiar pel bon funcionament d'un servei que
considero de primer ordre per al devolupament social i laic de la Repüblica.
En fi, senyors, jo he cuidat assenyalar que ens cal també tenir present la competència de les escoles privades. Quant és- de mi, ttinc la intenció clara i decidida d'adoptar totes les siuggestions que em seran adreçades
en vista de mantenir l'efectiu docent allà on sembli que la seva disminució
perjudicaria l'escola laica.»
El problema resta tal com estava i semse resoldre. Ara s'ha reprès; sembla que si suprimia moltes d'aquestes places i n'acoblava
d'altres. França conseguiria un estalvi de més d'11 milions dei francs.
Nogensmenys- com' que els termes de la qüestió són els mateixos, i el
mateix l'esperit dels qui l'han de resoldre, no creiem que per ara
canviï gaire aquest problema.

MOVIMENT INTERNACIONAL
L a Pan-Europa.—No es tracta pas d'una idea nova o sense prou
llinatge en les ideacions dels senys coratjosos de la humanitat. La idea
paneuropea ha ooupat llargament la premsa més fina; hom la llençà al
gros públic durant la gran guerra, i el Dr. Ricahrd de Coudenhovekalergi se n'ha fet adés instador prop la Lliga de les Nacions. Nosaltres, catòlics, hi semtim una recança de l'Europa filiabnent una sota
l'ègida papal. Creiem que convé que hom conegui les línies generals
del fort projecte, que obeeix a la tendèncila organicista que una fretura universal nodreix avui en el cor de la humanitat.
Quan hom creà la Lliga de Nacions, la suposició era que:
1. Els Estats Units d'Amèrica s'hi adheririen.
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2. Rússia faria iguaiment. tantost abatut el bolxeviame. cosa que
no trigaria pas a esdevenir-se. .
Cap d'aquests dos extrems no es realitzà. La principal potència
del món capitalista roman fora de la Lliga de les Nadons. La principal potència dei món anticapitalista li és hostil.
Els E . E . U.U. en romanen allunyats per ço com es neguen a assumir cap responsabilitat en el caos europeu; la Unió dels Soviets és
hostil perquè vol impedir la ingerèncifa de l'Europa en els seus afers
interiors. Mentre la Lliga de tes Nacions no m'arribi a esvair les temences, ni Estats Uinits ni Unió de Soviets no se li uniran pas. I mentre duri l'apartament d'aquestes duce potències amb llurs immenses
forces materials i morals, la l ü g a de les Nacions no serà sinó un grup
de potèndes i no pas el portantveu de la humanitat.
Existeixen, fora de la Lliga, tres altres lligues de nacions:
1. L a lliga de Londres- assodació de pobles de l'Imperi Britànic.
2. L a llifea de Washington, associació deia pobles de la Unió Panamericana.
3. L a lliga de Moscou, associadó de la Unió dels Soviets.
La primera d'aquestes lligues és incorporada al sistema de Ginebra. La segona observa envers ell una actitud de malfiança. La tercera li és hostil. L a Lliga de les Nacions pot, a qualsevol momemt- veure's en conflicte amb aquests tres grups si. en lloc d'incorporar-^e'ls
orgànicament, n'ignora deliberadament l'existència. Podrà la Lliga
evitar el perill d'un conflicte amb Washington o Moscou i estendre la
seva esfera d'acció a tota la humanitat si reemplaça la seva organització centralista i mecànica per un federalisme continental; si- adaptantse a la distribució política-geogràfica de les terres, deixa d'ésser una
federació d'Estats per a esdevenir una federació de federacions, en
una paraula, si, segons el model de l'Imperí britànic i en virtut de l'article XXI ctel pacte de la Lliga- es divideix en grups autònoms. Cinc
continents polítics existeixen ja com Estats o grups d'Estats: l'Imperi
britànic- la Unió dels Soviets, la Panamèrica. la Xina, el Japó. L'únic
continent polític que no existeix encara i que cal crear, és la Paneuropa.
A desgrat de llurs diferències polítiques i nacionals- e's 26 Estats de la Paneuropa formen en el món un grup geogràfic, històric,
cultural i econòmic, una comunitat que té en perspectiva el mateix
destí i als membres de la qual amenacen perills comuns- i ja colpeixen comunes preocupacions i treballs.
Es deure de la Lliga de les Nacions de menar a la vida aquest continent pancuropeu i de donar una forma política a aquest grup de
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companyons de fortuna: altrament, la Paneuropa es formarà en prejudici de l'organització mundial, segons l'analogila i a exemple de la
Panamèrica.
Apart dels problemes mundials, eixisteixen qüestions peculiars de
l'Europa. Sobretot, tres: el problema de la pau europea, el problema
econòmic europeu, el problema de les minories d'Europa.
E l primer problema és el més fàciL sobretot comparativament al
de l'Asia.
E l fraccionament artificial del petit continemt europeu en nombroses parcel·les constitueix un anacronisme en constrast amb els grans
complexos econòmics que existeixen o són en via de formació fora de
l'Europa. Aquest estat dei coses que. al capdavall, acabarà per occiure
la vida econòmica de l'Europa, conduirà forçosament a la incapacitat,
per a l'Europa, de sostenir la competència estrangera i determinarà
greus crisis econòmiques, socials i polítiques. Per això cal reformar el
conjunt de la vida econòmica de l'Europa, camp de batalla de la guerra
mundial. Caldrà que l'Europa rompi amb el proteccionibme nacional i
s'uneixi en una comunitat econòmica. Aquesta unió duanera paneuropea, que hom no podrà realitzar si no és a pleret, seria la garantia més
segura de la pau europea.
El problema dei la protecció de les minories es presenta també a
Europa ben diversament que a l'Asia. Àfrica i Amèrica. Sembla que
la Rússia soviètica (recordeu un article ben explícit de Josep Pla), ha
resolt ja el problema de les minories nacionals. A Europa aquesta
qüestió no és sinó suspesa* i constitueix una greu i permanent amenaça de la pau europea. Mentre hom no haurà trobat sdució satisfactòria, tota pau no serà sinó un armistici.
Un terç de les nacions europees és mdcontenta de les actuals
fronteres i en desitja la modificació. L a raó d'aquest malcontent es
troba en la contradicció que existeix entre les exigències nacionals,
econòmiques, estratègiques, geogràfiques i històriques. E l problema de
les fronteres no podrà pas, doncs, ésser únifcament reisolt per desplaçament de fronteres, sinó solament per la disminució de la importància
dc les fronteres. Les fronteres europees seram inofensives tot seguit
que seràn invisibles.
El programa de la Paneuropa seria doncs: Pacte de garantia i pau.
damunt la base del Protocol de Ginebra Creació d'una unió duanera
paneuropea. Garantia paneuropea que faci impossible l'opressió de les
minories en el Continent. Aquests tres punts no poden ésser realitzats
sinó ensems. Una garantia general de les fronteres no és possible sinó
conjuntament amb una garantia general de les milnories-i inversament
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la mateixa reciprocitat existeix entre la-pau i el Uiurecanvi. Avui la permanència del perill de guerra força eb Estats europeus a preparar-se
al setge en llurs fortaleses, i, per tant a produir-se ejls mateixos tots
els elements (necessaris. Hom vol arribar a l'autarquia nacional pel
mitjà d'un proteccionisme a ultrança. L a protecció de les indústries
nacionals forma una part essencial dels preparatius de guerra. No hi
haurà- doncs, lliurecanvi europeu sense una garantia de pau per la
Paneuropa. Inversament, el proteccibnisme i les indústries per ell creades constitueixen un perill incessant per a la pau europea- i un fogar
permanent d'ogitació nacionalista que no podran ésseir suprimits sinó
per la creació d'una nova guerra europea.
Veu's aqui els punts cabdals de la memòria de Coudenhove-Kalergi. inteUigent respost a una espiritualitat en la qual no creuen els
diplomàtics tarats de professionalisme i els polítics que prosperen amb
el truc dels nous reacciomarismes.
E l comunisme a França.-—Una idea de la situació del comunisme a França, la dóna el següent document, circular ministerial, que
afecta inspectors d'ensenyament i mestres. E l transcrivim.
Un cert nombre de mestres, usant d'una llibertat cívica que cap govern
repuWlcà no els discutirà, es barregen a totes les violèiiiCics de la propaganda comunista. Us recordo la doctrina constant del meu ministeri en matèria
disciplinària. A despit dels esforços fets per donar entenent que el nustre,
un cop llest de la seva classe, no ha de donar comptes a l'administraciO, hom
ha decidit, hom ha cregut que les incorreccions greus de vida o de llenguatge, comesee per funcionaris de l'Ensenyament públic, .s<5n incompatllíes amb
els deures de llurs funcions i donen lloc a sancions disciplinàries. La jurisprudència del Consell departamental del Sena, en particular, s'ha atès a
aquest sentit, des de fa vint anys; i gràcies a aquesta jurisprudència, certs
mancaments a la dignitat professional han pogut ésser punits en casos que
Iki havia escàndol (vegin-se les decisions de 31 gener 1901, 28 gener 1901,
29 juny 1905, 7 maig 1908. I especialment una decisió dictada el 7 de desembre 1907, contra un mestre absolt pel tribunal de Parts, però revocat pels
mateixos fets que havien estaf. IVtòjocte de la porsecucM judicial en raó de
la Indelicadesa caracteritzada pel mateixos fets).
«A ningfl no se li acudirà d'admetre que la grolleria de les actituds o
de les insinuacions, la pràctiett pública de la mentida, l'espitregament cínic
(slc) dels escrits o de les actituds puguin estar d'acord amb l'alta missió
del mestre d'ensenyament primari. Hi ha coses que un mestre, que 6s funcionat i. no pot fer» declarava el 7 de juliol darrer M. Iluysman, diputat socialteta i ministre de Ciències i Arts, davant la cambra belga. Jo faig meva
aquesta opinió. Jo us confirmo, doncs, que cal que. apart de l'estricta cura
de les lliçons 1 dels dictats, era doneu compte dels mancaments greus a la
dignitat professoral dels mestres d'ensenyament secundari o primari.
Us estimaré que no adopteu, per prudència, el mètode que consisteix a
ignorar per evitar, i que no autoritzeu cap especulació fundada en la tole-
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rància dels governs o de les autoritats locals».. Us correspon també, subratllar les temptatives fetes per introduir íurtivaraent la predicació revolucionària en l'ensenyament normal, per exemple, quan un mestre intenti ensenyar el càlcul segons la fórmula trobada en el Finisterre: «Una companyia
d'infanteria compta 225 homes. Si cada home costa
diàriament de manutenció i entreteniment, quina quantitat hauria malversat la guerra en un
mes de 30 dies? Quants nois s'haurien pcgut vestir amb aquests diners si
l'aixovar complet d'un noi costa 45 francs?>.
Heu de fer ressaltar en l'esperit de toU els mestres com és ignominiós
aquest procediment; puix que, en aquest cas, el mestre culpable posa en obra
una duplicitat que la seva autoritat d'ensenyant i la intel·ligència pueril dels
seus auditors fan més temible. L'Estat té el dret d'exigir dels seus funcionaris, si aquests l'ataquen, qV- no sigui amb els mitjans lliurats per ell
mateix a la disposició dels seus agents.
Jo us invito a no deixar-vos enganyar. De totes maneres vós tindreu a
bé assabentir-mc de tots els incidents nats d'una propaganda que els poders pfiblica es refusen a sostenir amb llur complaença. En cas d'urgència, acudiu
al prefecte per donar-vos les oonsignes de l'ordre: independent, vós esteu cn
el límit dc les vostres atribucions, però l'ordre públic, el seu manteniment i
el manteniment d'una lògica nacional, entren dins Ics atribucions del prefecte.
Em fareu saber— si us plau—que heu començat a complir aquestes instruccions.

Anglaterra i l a i n d e p e n d è n c i a e c o n ò m i c a de l'índia.—
El tractadista alemany Max Schipper (1) creu que després de les
conclusions de la gran enquesta industrial de 1916-191^ a Anglaterra
s'ha obert camí ràpidament ia idea que ja no és gaire més possible
d'ajornar la concessió de la independència econòmica a l'índia i sobretot la llibertat de decidir en les qüestions que es refereixen a la
seva política duanera i comercial. Quan Montagu, l'any 1919, com a
Secretari d'Estat defensà la seva reforma administrativa davant el
Parlament, afirmà ben clar que els sectors més cultes eren contraris
a una política duanera imposada. Deia que era un lliurecanvista, però que havia cregut sempre en un Uiurisme volgut per la nació interessada i no imposat per l'estranger. Avui els cercles superiors de
l'índia són indubtablement antilliuristes; tal vegada en raó de llibertat podrien canviar de parer, però de tota manera són ells els qui
han de decidilr sobre la política comercial que millor s'adapti a llur
país.
En efecte, després de la llei del 1919 per al govern de l'índia,
la política duanera i comercial indiana ha cercat tothora d'alliberari l ) Indiens Strcbcn nach anrUchaftliOier L'nabhoagigkcit und England. en cSotUlitUtchc Mo-
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se de la il·limitada supremacia de'is interessos britànics, i més no
havent-se pogut conseguir una completa autonomia (Home rule).
Quasi tot el progrés en aquest punt ha estat assolit a través de discussions més o menys enceses sigui amb les autoritats de Londres,
sigui amb els representants locals del govern anglès.
Com en altres països, també a l'índia, a conseqüència de la guerra, el proteccionisme ha guanyat terreny. Els drets ad valorem, ben
fluixos, imposats abans amb finalitat purament fiscal foren molt augmentats fins a obrar pro'.eccionísticanient per moltes produccions
indígenes.
Avui es demana llur manteniment, i un nou esperit nacionalista
vigila contra qualsevol amenaça als interessos de ia producció índia
A semblança de tot el que a Anglaterra és admès segons la proposta de Baldwin, el Taríff Board té poder d'acceptar les demandes
de protecció duanera que siguin presentades per un grup d'indústries
quan li consti: 1) que aquell ram d'indústrila actua en condicions naturals favorables; 2) que sense protecció no pot desplegar-se prou
ràpidament; 3) i que amb el temps pot esdevenir capaç d'afrontar la
lliure concurrència internacional.
La Direcció de tarifes en els últims mesos ha hagut de concedir
qui-sap-lo a la pressió de l'opinió difusa quant al conjunt dels afers
indis. Amb la revaloració de la ntpia (de sota 15 a sobre 18 pence)
davallen al mateix temps !es cotitzacions de molts països europeus i
no europeus importadors i concurrents, ae guisa que es presentaven
totes les probabilitats d'un dumping i d una agitació contra aquest
'lumpiTig. Així la Direcció de tarifes va anar de pressa a un natural
augment de protecció duanera per als productes del ferro. També les
indústries tèxtils índies es mouen ara contra 1/amenaça del Japó, on
el yen ha baixat de 2458 a 21 pence, apart les seves especials condicibns favorables de la mà d'obra dels transports subvencionats, etc. E l
mercat xinès, que era abans un desembocador tan important deb teixits indis, sembla que avui es troba quasi completament a la mercè
del Japó. Anglaterra es veu també disputat per la marineria indígena, el comerç de petit cabotatge per les costes índies.
La conducta del governament britànic a les índies i la de la
premsa i dels partits polítics anglesos s'és mantinguda, com sempre,
equívoca i oscil·lant. En part, hom ha cercat d'exhaurir maquiavèlicament el moviment proteccionista indi a profit de la política duanera preferencial anglesa. Sobre això són característics els punts de
vista d'alguns cercles comercials anglesos, e!s quals propendeixen a
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una solució d'acord amb l'esperit pràctic anglès, per bé que amb minva dels antics aliats en La gran guerra.
Anglaterra empra encara una altra arma en la lluita de concurrència internacionab la de la tuteia de l'obrer i del dret de coalició
al costat dels concurrents. Esmerça un viu interès per la defensa de
la dona i del noi, per la determinació de l'horari màxim i normal, pel
dret d'associació i per la llibertat del moviment obrer a 1/India, E i
capitalisme fou sempre favorable a una enèrgica legislació obrera als
països conourreiïts. I com més la burgesia índia augmentarà les seves demandes, millor per a la política imperial anglesa, La qual podrà
així clavar-se més endins i dividir la classe treballadora índia dels
sectors nacionalistes de les empreses.
A r m è n i a i Rússia.—L'Armenià Vahan M. Kurkjian acaba de
formular en la premsa el veritable estat actual de la martiritzada
Armènia. E l motiu que ha impulsat l'escriptor a donar aquests interessants esclariments, ha estat la petició feta per Mr. Gerard al govern dels Estats Units en el sentit que hom faci del reconeibeement
de la independència d'Armènia una de les condicions per al reconeixement de Rússia. I l'armenià replica:
I. La causa comuna per la qual Armènia sofrí i lluità com
aliada fou la guerra contra Turquia i no pas contra Rússia, i els limilts definits pel president Wilson no eren pas dins la Rússia, sinó
dins Turquia. EIB armenians no tenen greuges contra Rússia.
II. La seguretat de viÜa i béns qpiei gaudien fins i tot sota el
règim t^arista- els menà a la prosperitat i els permeté d'organitzar-se
com Estat a conseqüència de la revolució russa. L a favorable actitud
dels Soviets envers Turquila i les territorials concessions a les despeses d'Armènia, caldria explicar-les com a fruit de llur hostilitat contra Anglaterra i França.
III. Després d'haver exterminat els armenians que romanien
en territori turc. i aprofitant-se de la desfeta russa- els turcs atacaren per tres vegades l'Armènia tot just nada i la despullaren de sos
districtes de més vàlua, prop d'iun terç de la seva veritable extensió.
En la darrera d'aquestes iheursions (setembre de 1920). la qual es
caracteritzà per la matança de 30.000 armenians no combatents, els
turcs haurien avançat més i capturat Erivan i Etxmiadzin. les capitals temporal i espiritual de l'Armènia, si no hagués estat per temença dels Soviets. Fou també per la intervenció dels Soviets que Armènib recobrà Alexandropol- la «Ciutat Òrfena», i fou anuUat el trao
tat, exigit d'Armènia, que la feia vasall de la Turquia.
IV. L'actual república armeniana. tot i essent d'àrea ben re-
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duïda (unes 11000 milles quadrades), amb escassament un milió
d'habitants, és membre de la Federació dels Soviets, amb comp'eta
independència en afers administratius* nacionals i culturals.
V. L a pau i segiuretat dels darrers quatre anys han permès una
meravellosa tasca de reconstrucció (en agricultura, indústria, instrucció i sanejament). Només gràcies a aquestes millores podrà i'Armènia admetre i absorvilr els retfugiate armenis que avui sofreixen
dispersos por la Gi'ècia. Sirià, Constantinoble i altres llocs del Pròxilm
Orient.
VI. Ells armenians són tradicionalment conservadors en els
camps religiós, social i econòmit. però després d'haver estat tan
cruelment abandonats per lluns amics eiuropeus no poden permetre's
d'amtagonitzar Rússia. E l senyor R. Kadjaznouni. primer president
del Consell del primer govern aranenià, eh qual. juntament amb els
seus col·legues fugi del país després d'una dissortada resistència al
règim soviètifc. ara exhorta el partit del qual havia estat «leader» a
posar-se al costat de l'actual Administració, com a únic mitjà salvador.VII. D'ençà de la conferència de Batum (4 juny 1918), Turquia
ha insistit a recaptar la independència de la república armeniana. i la
seva separació no solament de Rússia, sinó àdhuc de la Geòrgia i
l'Azerbaijam. sos dos germans transcaucàsics. Turquia volia el lliure
accés, a través d'Armènia, als camps de petroli de Baku, i a la realització dels Beus somnis panturànics. Aquests fets haurien d'obrir els
ulls de l'opinió mundial, com han obert els dels armenilans.
VIII. Es improcedent un atac simultani contra ejs dos poderosos veïns d'Armènia: Rússia i Turquia. Caldria, prèviament a qualsevol altra mesura, induir els turcs, de primer, a evaquar les ilenques de terra armeniana que retingueren em 1918 i 1920, i a tornar,
en acabat, als armenilans In part de llur pàtria que el president Wilson els assignà. Això compensaria en part les confiscacions i destroces
efectuades pels turcs en aquell sofridor país. evaluades en centenars
da milions de dòlars.
L a fi dels dervitxos a T u r q u i a . —En una crònica diu ei
corresponsal a Constantinble del «Manchester Guardian» que l'extinció dels dervitxos per determini del govern d'Angora és un esdeniment d'un interès que transcendeix un ordre purament pintoresc.
Un decret ha clos tots els... «monestirs» musulmans i ja no és permesa sinó una religió estrictament secular. Uns vint mil individus
que vivien d'una manera estrabuL·lada, al marge de La societat, són
projectats al món actiu per al qual. ben segur, els manca tot pràc-
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tic i normal entrenament. Llurs vastes propietats i cases seran nominalment comprats per l'Estat. Ja no els considera amb cap mena
de respecte: la part més il·lustrada de la població. Uin turc. que potser havia llegit Voltaire- quan li demanaren quin nombre de persones queien sota l'ordenament del nou decret, va respondre, en la llengua diplomàtica (l'interlocutor era un europeu);. Tom les paressenx.
El procés dete capitostos kurdes rebels, quei eijen gairebé tots
xèics i caps de tekkés amb grups d'adeptas il deixebles (homes i dones conjuntament), revelà un sorprenent estat de degradació supersticiosa en els costums de mant rusc devot. Un xèic obligava els seus
seguidors- quan se li acostaven en les cerimònies a anar dei quatre
grapes. Ell, mentrestant, cap i cara velats. acceptava llur aclaparada
admiració en qualitat de perfecte mirall i ben deixada imatge de la
Divinitat, massa sagrada par a l'esguard humà. Cent homes i vuitanta dones acataven les ordres d'aquell xerraire ignorant. Els estrangers que recorrien una mica a fons la Turquia contemplaven amb
repugnància els Mevieivi que s'empassaven ous ferrats damunt les
brases vives, o perforaven les galtes dels nois que els seguien com
adeptes amb uns claus de ferro quei no deixaven més senyal que un
puntet sanguinús en ésser retirats.
I nogensmenys aquells homes abjectes i bmts, que s'esquitllaven
pels carners de Constantinoble amb llurs vest3;s negres i llurs grans
capells cònics de pell de camell, eran els descendents degenerats de
professors d'ascètica bon seriosos. Les cerimònies de llurs principals
ordres (els Mevlevi i els Rufa'i) erem simplement exercicis ascètics
pa's quals els destinats a la contemplació cercaven d'atènyer la unitat
amb Déu més enllà dels semtits. Els vells dervitxos eren els místics de
l'Islam; i, temps era temps, donaren una florida d'homes notables,
visionaitb i poetes c;iue produïren i tot algunes obres literàries magistrals.
No sembla pas sorprenent que la Repúbüca hagi abolit tan sumàriament els deirvitxos, si hom considera que els caps dels Mevlevi solien tenir el privilegi de cenyilr al Soldà en la seva accessió al tron, el
sabre d'Osman. E l propòsit del govern ha estat- però. d'alliberar-se
del turbulent llevat dej fanatisme, i de consolidar les seves directives
laïcistes quev cal reconèixei}-ho, estan dins la pura tradició de l'Alcorà. Cau així una peça del contrapart de caricatures que les falses religions oposen a la vera; car l'innat daler religiós és sempre bàsicament el mateix, però no pot imaginar-se espectacle més depriment
que el d'una fe que. inassistida per Déu. es converteix per degradació en tristes escorrialles inhumanes o sub-humanes.

5KS

L A PAUAULA

CRISTIANA

Als nostres lectors
Amb aquest fascicle es clou el primer any i segon volum de LA
PARAULA CRISTIANA. Si bé nosaltres no hi hem plangut esforços,
no ens crèiem que la nostra petitesa mereixés una acollida tan cordial
i encoratjadora del públic de Catalunya. La nostra obra, jove encara
d'un any, és ja una institució sòlida que té assegurada la seva perdurabilitat, si els que la confeccionen saben respondre dignament al
favor creixent del públic, el qual ens dóna cada dia la jovenívola sensació que som encara al període de la creixença.
IPer tal de complir aquest deure nostre tanmateix feixuc, LA PARAULA CRISTIANA començarà a publicar des de l'any 1926. una Biblioteca pròpia formada d obres d'interès religiós nacionals i estrangeres.
Els plans editorials que madurem són molt vastos. Res com l'èxit
per ventar la flama de l'audàcia. Per avuil però, sols podem anunciar
el següeintó una Antologia de poemes religiosos de Catalunya, triada i
prolongada pel nostre director Josep M. Capdeivüa; una traducció del
Llibre de Sant Josep, de Francis Jammes, deguda al nostre col·laborador Josep F . Ràfols; un extens i documentadíssim estudi sobre E l Sionisme, dei nostre col·laborador P. Pere Voltas C. M F , del qual donarem una anticipació des d'aquestes planes. Altres treballs tenim en
preparació que comunicarem als nostres lectors en temps oportú.
Totes aquestes obres seran cedides a preu reduïdíssim als subscriptors de LA PARAULA CRISTIANA i a preu corrent al públic
Estem segurs que uns i altres correspondran con fins ara al nostre
esforç més enllà del seu mereixemant.

Aquest número de LA PARAULA CRISTIANA ha passat per la censura goiernatlia
Tip. OcdUnia - Encamació. 27 I 29 - Barcelona (G.)
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• Principals operacions d'aquesta casa: [ j :

;
:
;
•
S
•
•

Obertura de comptes corrents
en moneda nacional i estrangen. Cobrança i reembors de lletres. tant en moneda espanyola
com estrangera. Descomptes de
lletres. Negociació de lletres sobre totes les places del regne.
Compra-venda al comptat i ater• mini de paper estranger. Girs i
lletres de crèdit sobre les principals places d'Espanya i de
• •
•
l'estranger
•
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Miscel·lània
Amb el present número inaugurem
aquest suplement a L A PARAULA
CRISTIANA, amb el qual creiem de poder fer un bon servei de resums d'informació, síntesis breus que facilitin la
projecció d'un cop de vista general i
ràpid sobre moltes de coses el coneixement de les quals és ho de retenir.

Escultures
religioses I
tota mena de
figures en
fusta, pedra,
marbre i
bronze; art
decoratiu,
altars, panteons; etc.

Tallers

Verdl, *• (Oricla)

BARCELONA

M e n s u a l

denal Bourne, arquebisbe de Westminster i de l'arquebisbe de Birmingham.
Han estat posats a l'ordre del dia temes de la més alta importància, descabdella'ts per professors eximís de nacionalitats diferents, del món vell i del
nou;
Es tracta de l'exposició dels principis
cristians en relació a les vàries qüestions de raça i nacionalitat. Algunes
d'aquestes qüestions són purament
EI Congrés Catòlic Internacional teòriques i reflexen la doctrina catòlica,
d'Oxford. - 3'ha celebrat a Oxford tal com és elaborada pels més insignes
(agost) el quint Congrés Catòlic Inter- doctors de l'Escolàstica; altres són de
nacional sota l'alt patronatge del car- caires més pràctics, directament lliga-
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SOLER I M i l GERMANS - Banquers
Rambla dels Estudis, 11113 i Bonsuccés, I i 3
BARCELONA

Dr.

U

JULI

Compra i venda dr valors. (ïfrn sobre l'estraniter. Negociació de cupons I (lloïs amortft/ats. Ordre» de Borsa. Compies
corrents. Préstecs sobre valors. Subscripcions a emprèstits. Canvi de monedes i bitllets. Admetem dipòsits dc ralors en custòdia Cambra cuirassada. Caixes de lloguer
per ;i guarda de valors, documents, loles 1 demés objectes
de valor. Compartiments des de22 pessetes anuals.

MONROSET

M A L A L T I E S DE LA
DONA : TRACTAMENT
MÈDIC I OPERATORI

Barcelona

tíbia. Catalunya, 24. 1."
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TELÈFON 5147 "A
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des amb qüestions modernes, la Societat de les Nacions, la protecció de les
minories ètniques i religioses.
El Congrés té un caràcter sobreti.t
d'estudi, però comprèn qüestions que
per la força dels esdeveniments assumeixen una total especial importància;
per exemple: «la colonització i els principis cristians»: «la intervenció estrangera per sostenir o suprimir moviments
nacionals».
I>e.s recertts revoltes xenòfobes de la
Xina, determinades per una munió de
factors culminats en el nacionalisme
dels fills del Celest Imperi, fan obrir
els ulls, àdhuc ais més impermeables,
a la necessitat per als missioners catòlics de no barrejar-se o de no semblar
barrejats amb la política d'aquesta o
d'aquella Potència. Aquell qui abandoni

el propi país, el seu cel per predicar
l'Evangeli en llunyanes regions, no
oljertes encara a la civilittft, cristiana,
no pot, no deu passar, ni remotament,
com portantveu d'una política utilitària, de la qual ha de romandre destacat.
El «Catholic Council for International Relations» es juntà a la I. K. A.
(Lliga Internacional Catòlica) per a invitar els estudiosos catòlics a participar
a les tasques del Congrés d'Oxford, per
tal de difondre les doctrines cristianes
sobre les relacions i deures mutus dels
fliferents pobles i nacions, seguint les
grans tradicions catòliques i especialment seguint l'ensenyament als nostres
dies del Papa i dels seus predecessors,
i per tal de col-laliorar a l'obra de cooperació dels catòlics de tots els països.
Es nota efectivament a tots els paï-
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Després de mitja centúria de dedicar-se • l'especialitat d'eines de molincría,
acreditades aquf í a l'estranger, la casa ha obtingut un
perfecte sistema de soldadura autògena especial per a
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Certificats, entre altres, de Mossèn joan Palà. rector de Cornellà; Hmili Sastre,
rector de Capsaoes, ecònom de Marsà; Pere Niubó, rector de Térmens
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Tallers d'estatuària religiosa en fusta artilicial
Matèria sòlida i irrompible
beneïble i indulgenciable
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Enviem catàlegs i facilitem
les dades que se'ns demanin

Única d'Espanya que garantitza la nota musical
Premiada en 1872, 1876. 1881 I 1888 a Tarbes. Pau
i Barcelona, Rcluodició de campanes velles.
Pressupostos gratuïts
Exportació
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de tota
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en vori
escultures
religioses

Montcada, 1, principal

:
:
:

DIRECTOR
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:

Josep jVi.a puig i iViarqucj |
Canuda, 33

Barcelona

sos un fort moviment intel·lectual catòlic tendint a accentuar els corrents
de pacificació mundial a base d'una
dcx-trina que té els origens en la entranya mateixa de l'Evangeli.
Un docte dominicà alemany ha publicat un llibre: Weltkirche und Wdtfuiede (Església universal i pau mundial) tendint a demostrar amb l'autoritat dels Sants Pares i dels Doctors
de l'Escolàstica «la idea i la realització
del Cos místic de Crist: la reconciliació
dels pobles en l'Església»^ Sosté que tot
el que s'ha esdevingut en la guerra
mundial, durant la qual mants catòlics
han cremat davant el nacionalisme més
incens que no convenia, no hauria de
tenir lloc mai més. 'Pertoca als intel·lectuals catòlics de difondre en ço que es
refereix a la guerra i la pau ambients

concordants amb la naturalesa i les doctrines del cristianisme. El pròxim concili Ecumènic — diu — hauria de recollir aquesta necessitat universalment
sentida, traçant les línies del dret internacional de gents segons els principis del Cristianisme.
Aquest moviment, que fa joc amb
el que, fa trenta anys. havia de desembocar en l'encíclica ReriDii Novarum i
havia d'assenyalar l'actitud del catolicisme davant els problemes del treball,
mereix d'ésser subratllat per les vastes
proporcions que ha pres als països més
avançats, amb l'encoratjament del Vaticà, de Benet XV a Pius XI.
Els catòlics anglesos, que abans es
mantenien com qui diu al marge o
quasi al marge dels grans corrents mundials, són ara a la devarttera del mov
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FUNDADA EN 1880

Vayreda, Bassols, Casabó i C."
Olot ( G i r o n a )
Estaluiria religiosa cn cartrò-fusU, amb prlvllcti exclusiu i favorescuda per decret de la Sagrada Congregació de Ritus i Indulgències de l.er d'abril de 1867.Medalles d'Or i Diplomes de Mèrit extraordinari en les Exposicions universals i
nacionals de Barcelona, Chicago. Londres. Lugo^ Diploma d'Honor i Medalla
d'Or cn la de Saragossa; Oran Premi en la Exposició unWerul de Bnenos
Aires, únic premi concedit a les imatges, etc.
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COL·LABORACIÓ NACIONAL I ESTRANGERA
Subscripció: Un any, 25 ptes.; mig any, 15 ptes.
Número solt, J 50 ptes.

vinient pacifioidor i amb el «Catholic
Council for International Relations'
han pres posició en els més ardus problemes moderns des d'un punt de vista
netament catòlic. Han promogut a Oxford una iniciaftiva que té les seves dificultats, i no pas petites..

Administració:

Carrer dels Àngels, 22 I 24

cions internacionals guanyarien en una
coordinació de tasques.
lohn Eppstein. secretari general del
Catholic Council for International Relations», aprofitant l'avinentesa del Congrés d'Oxford, al qual han participat,
amb motiu de l'Any Sant, catòlics no
europeus i tot, posa les bases d'una intel·ligència, d'un organisme unificador,
al qual s'adheririen les diferents federacions nacionals.

Hi ha actualment
deixant apart la
internacional democràtica que fa cap a
Marc Sangnier i a la Jeiine-Repuhlique
de París r - tres grups catòlics internacionals: [JUnion catholique d'EUuies intemationales a Friburg (Suïssa) que
E I m Congrés dels catòlics holanva a la saga de la Uiga de les Nacions
desos. — Sota la presidència del baró
des del punt de vista catòlic: la /. K. A. Van Wijnbergen s'ha celebrat (agosc)
(Uiga Internacional Catòlica) que ha el III Congrés dels catòlics d'Holanda.
dut el Congrés d'Oxford, i l'Oficina d'in- Ell ens dóna fe dels guanys que el caformacions internacionals que fa cap a tolicisme fa al moll de l'os del protesl'holandès 9teger. Aquestes tres associa- tantisme. Segons la darrera estadística,
vi
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El arte sacro

SATORRAS IFORMENT

TALLER

Roselló. 323 (xamfrà Baüin)

Altars i

Oratoris: Imatges en tusta i pasta fibra
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Antiga Casa
A.
OLIVA
~
Fundada

§

Taller de daurats i policromats d'altars i imatges antics i moderna.
Secció especial de reproduccions d ' objectes
en 1 8 8 5 [ V a n antic j modern
Casa inaventatjable per
a la restauració de
retaules antics.
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————~—-———-—-————
S U C C E S S O R
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ImatgcB co fusta tallada 1 pasta-fusta : Artislfcs models per a entronització del
Sagrat Cor de jesns : Bonics alls relleus dc Nostra Senyora del Perpetu Socors :
Altars, Oratoris, Tabernacles, Capelles, Amiv Sacres, Reclinatoris, Peanyes I Iota classe de treballs concernents als diferents rums de l'Escullura
Demanin-se caUlegs, projectes I pressupostos
NOTA; Aquesta Casa *s pweidora dels Rvd». PP. Misioners de l'Immaculat Cor
de Maria i de les Lrnes de lo Visita domiciliària de l'Immaculat Cor de Maria i dc les
Urnes de la Visita domiciliaria de la Sagrada l·'amllla. de la Verge Autiliadorn. del
Nen de Praga, de Sant Antoni I altres devocions.
\ II
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E S T U D I S

BALMES, 26, segon
vm

M E R C A N T I L S
Francès. Anglès, Alemany. Italià. Càlcul, Tenedurla. Taquigrafia, Peritatge

Calefacció

ideal

Taller M m 11
de la

Vídua de F. Casas
ESTUFA

Fusteria d'obres i| C. Diputació,
i d'estils / Mo- || n.« 119 i 121
bles / Instal·laTelèf, H. 860
ció d'establiments / Altars 11 BARCELONA
Mobiliari religiós / Instal·lacions bancàries
Seccions de:
Persianes enrotlladices i Parquets

V a l è n c i a , 346 Telèfon 747 S . P .
BARCELONA ^ ^ = :

de 360.000 habitants de la Haya, més
de 100.000 són catòlics. Adés no tenia
aquesta ciutat sinó 4 es^lesioles, ara
en té 18 i 5 en construcció. A les colòies són 130.000 els catòlics.
Dels temes tractats cal assenyalar els
del P. Molkentoer, professor a la Universitat de Nimegue. parlant del Catolicisme com element principal de la civilització europea: del Dr. Gerard parlant de les ciutats holandeses, testimoni
del passa't catòlic; del Dr. Witlox parlant de la lleialtat pat riòtica dels holandesos catòlics tot i llur desigualtat civil. A la sessió de clausura el redactor
en cap de Tidj, M. R. Landy, ha .descabdella't el tema següent: la nostra vocació històrica en l'esdevenidon

La «Setmana de Missiologia» a
Lovaína-'Els dies 26, 27 i 28 d'agost
tingué lloc a la Universitat de Lovaina
la tercera «Setmana de Missiologia», en
la qual han ocupat llocs preeminents
Mr. Eloy, bisbe d'Annam; Mr. Lagae,
bisbe de la Uclea Oriental; el R. P. Rutten, superior general dels Pares
d'Scheut..i. una multitud de misioners,
aspirants i administradors de missions.
El tema era aquest: «Les aspiracions
indígenes i les missions».
La «setmana» ha tingut gran interès i ha estat celebrada amb èxit.

10.000 exploradors c a t ò l i c s d a vant el Pare Sant. - Kl dia 6 de setembre el Pare Sant celebrà missa a la
Baaílica de Sant Pere davant de 10,000
ix
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exploradors catòlics, convingute de totes les parts de món. al jubileu de
l'Any Sant;
A la tarda els 10.000 joves, disposats
per nacionalitats (els italians per regions), feren diversos exercicis a la
gran plaça de Sant 'Pere. L'espectacle
oferia un pintoresc cop de vi^ta. Feien
un contrast especial els àrabs, els qual
de barret, com els altres, duien el seu
turbant. Després foren rebuts en audiència especial per Pius XI, el qual en
apareixen a la vista de la multitud fou
objecte d'una ovació llarguíssima. El
Papa els féu un sub^canciós parlament.
Totes les seccions desfilaren davant el
Summus Pòntifex donant visques. S'oiín
parlar es pot dir totes les llengües del
món, dins un mateix i únic ideal de fe.
x

L a política dels catòlics a A l e manya.-Kl dia 7 de setembre tenia lloc
a Offenburg el Congrés del partit catòlic de Baden, amb assistència dels
ex-cancillers Marx i Wïrth. Després
d'intensa discussió, el Congrés va votar una moció expressant el desig que
Wirth es reintegri al Centre del Reichstag, del qual suara s'havia allunyat.
Aquest vot va ésser precedit de dos
discursos de Marx i de Wirth. Extraiem
del de Marx ço que segueix:
cEÍs cercles que creuen en la conveniència de dividir els partits polítics
alemanys en dues grans coalicions, una
de dreta i una d'esquerra, desconeixen
profundament les tendències del nostre
desonlidellament polític. Pot ésser exacte que el sistema dels dos partits asseguri al govern una vida tranquila,

Tallers Castcllanas
Escultura Religiosa / / /

Decoració

Joan Serra i Grattpera
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UENEHES PROPIS PER A MA
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LISOL
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GIRONA
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1 LLEYDA

I

BANC CATALÀ HIPOTECARI
Capital: 25.000.000 de pessetes
Casa central:
R o n d a Universitat, 17
BARCELONA

Nostres operacions
•••
Constitució de Capitals
mitjançant adquisició de títols pagables en dotze anys.

Préstecs i Crèdits
amb garantia personal, hipotecària
o de valors.

•

•

AGÈNCIES:
Lleyda, Girona, Palma de Mallorca, València, Càdiz, Manresa,
Mataró, Sabadell. Terrassa

però per a l'Alemanya aquest sistema
seria extraordinàriament danyós., E l
poble alemany atravessa ara els anys
del seu aprenentatge polític, i un partit
de centre és més que mai necessari
perquè la nostra actitud davant de
l'Estat és ben divers de la dels catòlics
d'altres països...»
"...Han blasmat el centre per haver
fet una política dèbil perquè nosaltres
hem estat sempre per la tesi del compliment dels tractatsj I^a signatura del
pacte de garantia serà la prova que la
política de Marx i de Wirth fou justa.
Rs pot donar un cop de puny damunt
la taula quan s'ha vençut una guerra,
no quan s'ha perdut8.

Comptes Corrents
a la vista i a terminis lixes, amb
abonament d'interessos, segons la
següent escala:
A la vista, 3 per 100-A tres mesos,
4 per 100 - A sis mesos, 4 i mig per
100 - A un any, 5 per 100

L a p e r e g r i n a c i ó de les Joventuts
catòliques a R o m a : 10.000 j o ves.- Kl dia 13 de setembre el Papa celebrà a Sant Pere solemnial missa especialment per als peregrins de les Joventuts Catòliques, als quals s'era ajuntada una gran munió de gent: tot plegat unes 30.000 persones.
A la tarda, després d'haver travessat
en processó la plaça de Sant Pere.
20000 joves de les Joventuts Catòliques de tot Itàlia es reuniren al pati
de Belvedere. Entre ells eren 2.000 excombatents amb decoracions damunt el
ift- a^UótAD IfitinsvinU al a «AÍ
A les 6, el iPapa, al so de l'himne pontifici arribà al pati i l'enorme multitud
li feu una abrandada manifestació. Pius
XI, cessats els aplaudiments, parlà a
les joventuts, la tasca que han de fer,
XIII
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TALLER D'ESCULTURA RELIGIOSA
Imatges • Retaules : Altars : Oratoris
Reproduccions

J. CARDUS
m m

PORTAFERRISSA, 10

BARCELONA

artístiques en treballs de
marbre, bronze, fusta, etc. etc.

CARRER D E M O N T S E N Y , 7 7
BARCELONA

el seu paper cabdal en la lluita per la
fe, el seu ànim de sacrifici per enfrontar-se amb totes les dificultats que puguin presentar-se a llur cama vers la
realització del regnat de Jesús.
Prop d'una hora durà el parlament
del Papa, escoltat amb atenta devoció.
Després de rebuda la benedicció apostòlica, els 20.000 joves reteren al Sobirà una altra imposant manifestació
d'afetfte.

«La setmana d'etnologia religiosa» a la Universitat c a t ò l i c a de
Milà.-Aquest setembre s'ha celebrat a
la Universitat catòlica de Milà la quarta «setmana d'etnologia religiosa»
La idea d'aquestes «setmanes» és del
P. Guillem Schmidt, etnòleg de categoxiv

(GRACIA)

ria, a l'objecte de contribuir a l'esplendor de la doctrina catòlica en frorít de
les tendències que s'havien assenyalat
en els congressos internacionals d'història de les religions, per oposar a la
concepció racionalista i apriorística la
concepció catòlica en el terreny científic.
L'any 1911 es fundà a Lovaina un
comitè internacional, amb la presidència honorària del Cardenal Mercier, per
assegurar l'obra de la «setmana d'etnologia religiosa».
Les dues primeres «setmanes» foren
tingudes l'any 1913 i l'any 1913 a Lovaina. Passada la guerra, la terça «setmana» es celebrà a Tilburg (Holanda).
Per desigs del Papa. la quarta s'ha celebrat a la Universitat Caltòlica de Milà.
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Rambla de Catalunya, 71
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Telèfon núm. 1875 O.

CORTS CATALANES, 643
BARCELONA-Tel. 813 S. P.
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Navalles,

assegurai

presents.

Taller d'esmolar (especialitat en navalles)

Casa fundada per R. ROCA
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Per a informes, adreçarse
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als constructors

Manuel Blasi, 8. A.
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BARCELONA
Passeig de Sant Joan, 13

Telèfon 147 S. P. - Apartat de Correus 679
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T^ÍV ú n i o a que no té estopada ; No
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necessita engrassament: L a m é s silenciosa

!

C O N S T R U C T O R

J . Maristany Casajuana |
Oficines i taUers: PRIM, 86 - MADOZ, 1 5
Telèfon 265 B. - BADALONA

GEORG JENSEN
COPENHAGUE

ARGENTERIA
COBERTS
| O IES

LES SEVES CREACIONS FIGUREN EN
ELS PRINCIPALS MUSEUS DEL MON

OPOSICIÓ I VEND,

URALITA
PASSEIG IJE O R A C I A , 90

inüffl 0 9 2 0 1
xvu

JAUME

MERCADÉ
JOIER

T o i l e r M l D r a í d e u i í ) religioso
Joan

Vilà

Miró

BaU de Sant Pere, 42. 3." - Barcelona

Banc Apotecari d'&panya
DELEGACIÓ A
CATALUNYA

Préstecs a propietaris
de finques rústegues i
urbanes.
Préstecs especials per
a construcció de cases,
tallers, fàbriques, etc.

INTERÈS ANYAL
5-50 0 „

B A R C E L O N A
Passeig de Gràcia. 46
T e l è f o n : A1373

Tallers
d'Escultura
RELIGIOSA
Imatgei de FUSTA. PEDRA. Mc
i PASTA-FUSTA (benelble-lodul
gendable), ALTARS.
O R A T O R I S , etc
Demaneu pressupostos gratuïts
Preus especials als Srs. Sacerdot»
i C . C Religioses

E.

ESPELTA
BARCELONA

Valíncia. 200

///

Fer taíormes i detulls gratuïts
ülrigir-M al Dtlegal a
CaUlunva

P E R E SAYÉ
Placa de Catalunya, 17, pral.
D* I t a I i de 4 a t
Telèf. 3aé] A.
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Amb els receptors d'aquesta famosa marca es reben
els concerts internacionals i locals amb el més gran
plaer, per la perfecta claredat i admirable modulació
amb que fan oir els tons musicals i vibració de la veu
humana.
N'hi ha de tots preus i diferents capacitats, construïts amb tal perfecció que el seu maneig és senzill
i a l'abast de tothom.
L'aparell radi BELL porta el goig a la familia en
rebre tan meravellosament els concerts musicals, conferències, noves i cotitzacions de lot arreu del món.
D E VENDA:

! Establiments R A D I O - L O T
a s s o i g ; d»; S a n t J o a n ,

Aquí s'han reunit nombre de Missioners i savis i tractadistes de diferents
nacionalitats. Han celebrat llurs sessions, totes de gran interès. S'ha clos la
«setmana» el dia 25.
E l C o n g r é s Universitari de B o lonya.-Ha tingut també el seu interès
el Congrés d'estudiants universitaris
catòlics, celebraft a Bolonya, amb la contribució sobretot remarcable de la Federació Universitària Catòlica Italiana
i la Pax Eomana: dues organitzacions
universitàries, l'una italiana, l'altra
internacional. Hi han pres part 600
delegats de diverses bandes.'
El dia 8 de setembre, al Teatre municipal, es celebrà el darrer acte o sessió de clausura. Com a fi de tasques,
fou aprovada una ordre del dia relati-

va a la celebració de Sant Francesc d'Asís, que s'escau l'any vinent, i que ha
de donar lloc a solemníssims i interessants actes.
L'Assumpta o Mare de D é u d'agost
festa nacional de P o l ò n i a . - E l
govern polonès ha declarat festa nacional el dia de l'Assumpció de la Marc
de Déu, en memòria de l'esdeveniment
del dia 15 d'agost de 1920, data en què
fou aturada i repel·lida pels polonesos
la invasió de les forces bolxevics que
era arribada quasi a tocar els murs de
Varsòvia.
P e r e g r i n a c i ó internacional de
Joventuts C a t ò l i q u e s . — El dia 19 de
setembre el Papa rebé 4000 joves pertanyents a la peregrinació internacioXIX
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?C€"Í-Í, «'«.riclolow, i lot lo concernent al ram de cereria, elaborat amb
tota perfecció al pes. forma i gust de cada pais en CERES PURES D'ABELLES per ai C U L T E CATÒLIC, i amb bones mescles de vàries classes i
preus. «Sense fum. olor ni carh6.* r

Fàbrica d'Espelmes Esteàriques i Transparents. Blanques i Colors
rC4

fiEG\S

CIRIS i BLANDONS esteàrics de totes dimensions
Casa fundada en 1858
Expedicions a tots els punts de la Península i Utramar

/VlV'rOIVI

« A L A

Es remeten notes de preus i catàlegs ü'iustrats gratis
A
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FILL

D E B.

CARCASONA

Taller i Despatx: Escudellers Blancs, 8
J
•

Telèfon

3328 - A

Braguers reguladors per a la retenció absoluta de la hèrnia. - FAIXES I FA1XACOtil.l.A ABDOMINAL. MODEL MODERN. —Cotilles Ortopèdiques per a curar o
corregir les desviacions de l'espatlla.

Més

de 5 0 anys de pràctica són la millor garantia

nal de les Joventuts Catòliques. Eren
representades i'S nacions. E l Pare Sant
els adreçà un parlament del qual és la
síntesi que aquella reunió de representants de tants de pobles podia considerar-se com la vera internacional, basada en la universalitat de l'EsRlésia.
L a « S e t m a n a Social» de N à p o l s . Els dies 20 a 25 de setembre ha tingut
a Nàpols la «setmana social» dels catòlics italians, sota la presidència honorària del Cardenal Ascalesi, arquebisbe
de Nàpols, i l'efectiva de Mr. Minoretti,
arquebisbe de Gènova. Hom hi ha tractat amplament dels principis i de les
orientacions concernents l'escola, els
problemes econòmics i l'acció política.
NOTES BREUS
D'ací.— El dia 8 de setembre es cexx

-:-

lebraren solemnials festes al santuari
de la Mare de Deu de la Gleva amb motiu de la inauguració del nou orgue. Es
tracta d'una molt bona adquisició per al
culte. L'orgue és exeel.lent, de fabricació nacional, feta als tallers de la Casa
Alberdi, prou coneguda.
Preats donatius es reben per a la
nova església de la Tinència parroquial
de Coll-BIanch. Darrerament s'hi ha rebut, de l'escultor Francesc de P. Gomkra una piadosa i bella imatge de Jesús crucificat, tamany natural.
D e fora. - La diòcesi de Tolosa té
recaptats 800.000 francs per a una basílica a construir a honor de Santa Germana.
Per construir una església a honor
de Santa Teresa del Nen Jesús (suarà
declarada santa). l'Orfanat d'Auieuil té
ja recaptat un milió i mig de francs.

LLIBRERIA LITÚRGICA

Rafel Casulleras
Claris,

15-Barcelona

VENDA AL MAJOR I DETALL DE BREVIARIS
DIÜRNS, MISSALS. R I T U A L S I A L T R E S
L L I B R E S

L I T Ú R G I C S

F A B R I C A
D'ORGUES I
HARMONIUMS

G. E S T A D E L L A
MARTÍNEZ DE LA ROSA. 58

BARCELONA
•

JAUME

MERCADÉ
JOIER

Premiat amb
medalla d'Or a
Saragossa. 1908
i Gron Premi
i Medalla d'Or
a Roma. 1913
'CASA FUNDADA
/ / I ' A N Ï 1895 //

B A R C E L O N A
Passeig dc (Jràcia. 46
Telèfon:A1373

Actualment en construcció, el gran orgue de l'Es'
glcsia parroquial de Santa Maria (Mataró) i el de la
parròquia del Sant Àngel Custodi (Barcelona)
/ DEMANEU CATÀLEGS

PRESSUPOSTOS

XXI

Fundació Bernat Metge
Col • laboradors

Col·lecció
catalana
dels
autors
grecs
i
llatins

Director:
JOAN ESTELRIGH
Adreça: Apart; 789. Barcelona

Dipòsit a Barcelona
LLIBRERIA CATALONIA
Plaça Catalunya, 17
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OÜMERSIND
0 A R R I E L

A L A R A R T

A W M A R

JOAQUIM B A L C E L L S '
ANTON M . ' D E BARCELONA
LLUÍS BERTRAN I PIJOAN
l ' E R E BOSCH I G I M P E R A
J . 31. C A P D E V I L A
C A B L E S CARDÓ
JOSEP CARNER
LLUÍS CARRERAS
J . M . CASAS
P E R E COROMINAS
JOAN C R E X E L L S
OmRGES DWELSHAUVERS
POMPEU ÍABRA
IGNASI FAGES
CARLES FAGES D E CLIMENT
J . F A R R A N I MAYORAL
MIQUEL F E R R A
S A L V A D O R GALMÉS
BONAVENTURA
OASSOL
JOSEP Ï I . LLOBERA
C A R L E S MAGRINYA
R U P E R T Jf> D E M A N R E S A
FRANCESC MARTORELL
JOAN MÍNGUEZ
M A N U E L D E MONTOLIL
CEBRIÀ M O N T S E R R A T
ANTONI NAVARRO
LLUÍS NICOLAU D O L W E R
MARÇAL O L I V A R
JOAN PONS I MARQUES
A N T O N I RAMON
CARLES RIRA
ISIDOR RIBAS B A S S A
L·LOBMNÇ B I R E M
ANTONI R U B I Ó I L L U C H
JOSEP M . D E S A G A R h ' A
LLUÍS S E G A L A
FERRAN SOLDEVILA

L'Art religiós modern [que ens ofe-

fa en aquest ordre també una bona tas-

reix la Sala Parés.—No podrà retreure

ca, presenta en aquest aspecte un mo-

certa gent la manca d'expressió, l'ama-

ment verament interessant de la ten-

nerament nyigui-nyogui de certs tipus

dència a produir escultura religiosa de

d'imatges. A voltes tenen raó els qui

caràcter modern, però dins del sentit

en aquest sentit es queixen; però a vol-

estrictament litúrgic; com pot veure's

tes sembla que ignorin l'esforç realitzat

en els exemplars que reproduïm.

per distingits escultors i imatgers de

La Sala Parés, per l'iniciativa dels

casa nostra, que han infós una bella

E S T A B L I M E N T S M A R A G A L L ens

alenada a llurs produccions, i que per

n'ofereix diversos models.

això tant de favor mereixen per a tot
arreu.
L'Art Catholique, de Paris, ha fet i

S A L A P A R É S : Petrítxoï. 5; telèfon 3523 A. - ART, PRESENTS, GRAVATS, etc.
xxra
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Catalunya Social
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SETMANARI DE COMBAT

ÒRGAN

DE

I,'AVANTGUARDA

CRISTIANA DE CATALUNYA

!

Joan

Vilà

Miró
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N ú m e r o solt: 0'20 ptes.
Subscripcióa l'any: 10 »

\

•

Cameres. 3 - BARCELONA

•

Baix de Sant Pere, 42, 3." - Barcelona

Demaneu a tot arreu

LA PARAULA CRISTIANA
ExigiU'la a tot arreu
Un any, 25 ptes. Mig any. 15 ptes. Nuïn. solt. 2'50 ptes.-Administració: Àngels, 22 i 24

ESTEVE RIERA
Confiten i Pastisser

ï>a de luxe

R A M B L A D E C A N A L E T E S 9 i 11.
TELÈFON

A

2 7GG.

CARRER DE M A L L O R C A

TELÈFON . G . 2 .

5 07Í 30

9:

B A R C E L O N A

