SENY
M J ^ E R una vindicació del seny en aquesta terra podria semblar feina
™
perduda. Tan amarada n'està, que ell és l'exponent característic
del seu art, de la seva filosofia, fins de la seva peculiar manera de concebre i practicar la religió. L'art d'aquest país elimina ràpidament tota
temptativa d'avantguardisme eixelebrat, i no és rar de veure com els mateixos joves duts per un idealisme generós al conreu de la novetat cridanera sofreixen a poc a poc la suavíssima coacció del seny racial qui
ràpidament els normalitza. En filosofia, la imbibició del tomisme ha estat
tan profunda, que sols aquesta clarissima escola de la nonnalitat racional, ni desesperada ni. pretensiosa, ha pogut donar l'empenta a una renaixença filosòfica definitivament reeixida. {Remarquem encara, sense
cap pruïja d'erudició impròpia d'aquest lloc, la influència asserenadora
que el nostre tomisme ha tingut en pensadors forans, àdhuc heterodoxos,
que fóra bella cosa de veure histeriada algun dia). I en religió, l'absència d'ilíumimts, l i normalitat dels nostres sants, poc afectats generalment al miracle, el tarannà seriós i poc renouer de la devoció poptdar
allí on és perfectament nativa, demostren prou que el seny domina en
nosaltres, quan verament som nosaltres, per damunt de l'entusiasme.
(Remarquem, encara, l'antipatia per l'entusiasme que era un dels perns
iemperamentals del gran Bisbe).
I tanmateix, en aquesta terra i entre aquesta gent cal fer avui la rei•vindicació del sr.ny. Cal fer-la doblement, per tal com són dos, i oposats,
els greuges que ara de poc l i han estat inferits: un de provinent dels eixelebrats que el blasmen i un altre de provinent dels massa entenimentats
que el falsegen.
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Per aquells, el seny és un tòxic de l'esperit que lliga les potències i
lleva teta abrivada; per aquests, el seny, suprema norma de conducés el predomini en la vida humana de les energies inhibitòries sobre
operatòries, la condemnació de tota audàcia i de tot esperit d'aventula canonització d'aquella falsa prudència que massa sovint degenera
covardia.
N.° 16 - ABa-.L. 1926
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Val a dir, és clar, que la falsificació que n'han fet els temorencs ha
estat botia part de la causa del blasme amb què l'han colpit els arruixats.
E l l , però, mereix la nostra vindicació contra els excessos—gairebé sempre verbals—dels uns i el comodisme casolà dels altres.
L'equivoc que probablement ha donat peu a aquesta polèmica silenciosa que avui agreja les ments més despertes de la nostra societat és el
de considerar només '.'aspecte negatiu del seny, oblidant-ne totalment el
positiu. Ja respecte de ta prudència—nobilíssima virtut intel·lectual que
es confon pràcticament amb el seny, o almenys és la seva part principalissima -hom ha remarcat fa temps aquesta parcialitat de visió. Com és
recomanada la prudència sols en el sentit de no fer accions imprudents,
ço és, desviants del f i proposat, i mai en el de fer accions positivament
prudents, ço és, conduents a ell, també el seny és pres com una v i r t u t
negativa. Tenir seny vol dir simplement, en el llenguatge avui corrent,
no fer atzagaiades.
Cal que tots es f i x i n que una virtut purament negativa és impossible. Una energia inltibitòria és sempre, tanmateix, una energia, i ho és
tant com una energia operalòria. Moltes vegades fins ho és més, car
essent propi de la naturalesa obrar, és més fàcil d'impulsar-la a l'obra
que de refrenar-la'n. Més encara: no sols quant a la força a desplegar,
sinó fins quant a l'objecte a aconseguir, una virtut purament negativa és
absurda. L'n hàbit znciós no es venç sinó centra posant-li un hàbit virtuós.
N o basta per a ésser pur no fer actes impurs; cal fer actes positius de
puresa, tenir afectes espirituals, elevacions del cor envers les altes emocions de l'esperit, que informin i elevin àdhuc les potències jussanes de
la nostra natura.
Igualment en ço que pertoca al seny. No conseguirà aquesta perfecció, intrUectual i pràctica alhora, aquell que s'acontentarà de no fer i n sensateses, fin farà inevitablement, si no es proposa de fer actes de sensatesa, ço és, actes conformes a ttna visió acurada del f i i dels mitjans
propis pet assolir-lo. Qui no tindrà l'habitud dc dirigir-se coratjosament i
dreturerar.tcnt als fins de la vida, d'escollir els bons mitjans i emprar-*
lo* amb tota gosadia necessària, per dificultosos que siguin, no evitarà
de caure en imprudències, dictades probablement pel seu mateix seny, el
qual, falsificat com serà, no tindrà el clar discerniment del perjudicial i
de l'útil.
E l seny, doncs, no solament denuncia els camhis errats, ans encara
indica i imposa els rectes. No aprofitar una hom avinentesa, ni que calgui una gran audàcia, és tan dessenyat com engegar-se a l'aventura en
mal triada escaiença. I no obstant, els nostres timorats aconsellen el seny
contra l'aventura imprudent, no mai a favor de l'audàcia oportuna, d'on
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ve que, acoslumats a l'ús exclusiu del fre, fàcilment prenen per mav.ca
de seny toia tendència operativa, i que els temperaments dinàmics a r r i bin a blasmar el seny veic.nt-lo funcionar només com a inhibidor de tota
temptativa, sense gaire examen dc la seva viabilitat.
N i uns ni altres no tenen raó. N i el seny pot ésser mai cobertor de
peresa o covardia, ni l'arruixamenl pot rebutjar tot assessorament del
seny, condemnant-lo com essencialment egoista. Arruixament sense senyés gust per la destrucció i descrèdit del temperament d'empresa, ben necessari tanmateix. Seny que només serveixi per frenar és gust per la
inacció i descrèdit dc la més alta de les virtuts intel·lectuals, tan necessària com el dinamisme de les facultats executives.
I essent, a la f i , l'operació la finalitat de tota natura, tota moderació
que no obri amb vistes a una operació ulterior és moderació viciosa, encobridora de peresa 0 covardia, filla d'un seny emmandrit en les blanícies d'una vida fàcil.
N o és i'inactiu per prudència l'home de major seny; no és tampoc
l'arruixat per impaciència el reformador eficaç. Els grans reformadors
eficaços de la humanitat, en qualsevol ordre, han unit sempre, com deia
cl gran poeta mallorquí, cl seny amb l'ímpetu.
Sigui, doncs, cl seny acumulació d'energies i previsió d'oportunitats
futures; sigui, encara, preparador d'aquestes oportunitats.
Quan l'avinentesa, però, es presenti, sigui ell mateix el motor qui
engegui a l'obra totes les audàcies.

L'ESPIRITISME CONTEMPORANI(1)
I I . — ELS NOVISSIMS DE L'HOME

U

N dels punts mes indicats a tractar en aquest estudi de la doctrina
espiritista, és el dogma catòlic de l'eternitat de les penes de l'Infern. Gosaria a dir que és en aquest assumpte on es manifesta la discrepància més fonda i més irreductible entre l'ideari catòlic i l'espiritista.
L'espiritisme admet a la seva manera la idea del Cel en la reabsorció
panteistica dels esperits per la substància universal i única; transigeix
amb la idea del Purgatori representada per les múltiples reencarnacions
purificadores; un estat, però, de càstig definitiu,, irreparable, tetern,
l'Infern del dogma catòlic, en un mot, li és del tot inacceptable, i precisament per evitar aquesta idea apel·la a les reencarnacions purificatòries. La literatura espiritista 'na esmerçat moltes pàgines a combatre
l'eternitat de l'Infern. Des de ALLAN KARDEC i especialment en el llibre

Le ciel et l'enfer, fins a les moderns revistes i fullets de propaganda
espiritista, els textos es podrien citar copiosament. I si arreu de la literatura espiritista es troba tanta de palla i tan poc de gra, en la relativa
a aquesta qüestió és encara més notable aquesta vana trivialitat dels
teoritzants de l'espiritisme. A més, hem de notar que aquesta qüestió de
l'eternitat de les penes infernals és molt susceptible d'ésser considerada
sota un caire passional, i llavors les raons en pro i en contra assoleixen
unes proporcions exagerades, i la confusió és inevitable. Hem de confessar-ho ingènuament. No sols en el camp enemic, sinó àdhuc dins del
nostre, manca ben sovint aquella serenitat, aquella precisió, aquella lògica d idees que fan triomfar la veritat. Hi ha predicadors i fins escriptors apologetes que desenfoquen la qüestió. I això no sols pel mal
gust de reduir-ho gairebé tot a descripcions truculentes, no sempre prou

(i) Vegeu el número 14 de LA PARAULA CRISTIANA, Vol. III, pàg. 100.
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serioses, sinó també perquè donen excessiva importància a certs arguments més o menys brillants, més o menys efectistes, però que són ben
lluny d'assolir força definitiva de demostració. I llavors succeeix ço
que ia advertia en el seu temps SANT TOMÀS: "Cum aliquís ad probandum fidem inducit rationes quse non sunt cogentes, cedit in irrisionem infidelium. Credunt enim quod hujusmodi rationibus innitamur et propter
eas credamus." ( 2 ) .
Gairebé és inútil anotar que tampoc en aquesta qüestió (menys encara que en les altres) no té res de novetat la doctrina espiritista. Els
impugnadors de l'eternitat de les penes infernals han estat sempre
força nombrosos. El nom d'ORÍGENES va unit a la negació del nostre
dogma per una migrada i heterodoxa concepció de la llibertat. Després
d'ell, una gran varietat d'opinions heterodoxes s'és exhibida en aquesta
matèria. Uns han opinat que ies ànimes dels condemnats eren aniquilades ; d'altres reservaven les penes eternes per als àngels rebels; d'altres,
per als infidels; d'altres, per als pecadors obstinats, etc, etc. En nostres
dies són molts, àdhuc extra-radi de l'espiritisme, els qui no es poden avenir
amb un dogma tan feixuc. És, doncs, aquesta una qüestió de gran actualitat, i l'interès de la qual ultrapassa el que puguin inspirar-nos les
mateixes doctrines espiritistes que ara comentem.
Aci també l'espiritisme ha gosat justificar la seva posició doctrinal
amb l'autoritat dels nostres llibres sagrats. " E l dogma de les penes
eternes i irremissibles, diu pomposament STECKI en el fullet L'espiritisme en la Bíblia (3). resta desmentit formalment i explicita, i sense
ambigüitats, pel mateix text de la Bíblia i de l'Evangeli". I per a pro
var aquesta gosada i inaudita afirmació, addueix tot un enfilall de textos del vell i del nou Testament, dels quals l'únic comentari que cal íer
és constatar que són altres exemplars magnífics d'aquells descobriments exegètics dels teòlegs espiritistes que ja admiràrem en el mateix
opuscle en tractar de les reencarnacions. L'autor, però, del fullet espiritista no deu senti r-se gaire segur en les seves apreciacions d'exegesi
bíblica, car tracta de desvirtuar la força dels moltíssims textos bíblics

(2) "Quan algú per tal de provar la Fe indueix raons que no són prou fortes,
cedeix en irrisió dels infidels. Car es creuen que ens basem en aquestes raons 1
per elles creiem." (l-XXXI-l).
(3) Pàg. 27. ,
, ,
. ,
,
(4) Certament el dogma de 1 eternitat de les penes infernals es un dels mes explícitament consignats cn el vell i més encara en el nou Testament. Basti pels inTambé la tradició cristiana ha estat sempre clara i explicita en aquest punt, si
prescindim d'alguns, molt pocs. escriptors més o menys tocats d'origenisme, el pensament dels quals sembla discutible.
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que li són contraris (4) i ho fa amb les següents paraules, que són delí
nitives, per a detenninar la mentalitat exegètica dels espiritistes, i ensems molt honorífiques (?) per a l'autoritat i els personatges de la l'íblia: "Calia esglaiar d'un mode material un poble groller com ho era
cl dels antics hebreus, per tal d'evitar el mal... La frase per sempre
és usada sovint en l'antic Testament... Crist parlà clarament de la vida
tutura. I si es valgué de les figures del foc etern, de la gehenna, de les
tenebres exteriors i d'altres, fou \Kr la mateixa raó que liavem exposada".
Ningú no negarà que aquesta sia una solució l)en còmoda!
En plantejar la qüestió de l'eternitat de les penes de l'Infern, tal
com la proposa el dogma catòlic, cal deixar ben remarcada una distin
ció inicial. No és tot u dir: la raó sola, prescindint de la Fe revelada,
pot demostrar rigorosament l'existència d'un Infern etern, i dir: admesa per la Fe l'existència de l'Infern etem, la raó no pot fer-hi cap objecció sòlida. Tenim ací dues qüestions evidentment distintes. I quant a
la primera, que nomenarem en termes teològics positiva, fem constar
des d'ara que volem prescindir-ne, per tal de no immiscuir-nos en discussions teològiques estranyes al nostre objecte (5). Ens basta constatar que l'eternitat de Ics penes és un dogma definit mantes vegades per
l'Església i clarament consignat en la Sagrada Escriptura i en la Tradició cristiana. Si és o no demostrable aquest dogma per la raó sola,
ara no volem discutir-ho. Afirmem, però, que totes les objeccions de
l'espiritisme i de l'heterodòxia són inconsistents, tenen solució perfecta
i adequada amb la llum sola de la raó; en una paraula, plantegem la
qüestió en terreny negatiu, en el de pura defensa del dogma. No és,
però, el nostre intent d'examinar totes les objeccions de l'espiritisme
contra el dogma de l'Infern. 1 ^ feina seria interminable i inútil. Moltes
d'elles no són res més que esclats de passió, i>erorates sentimentals que
valen com a efectismes davant les multituds ignares, però que s'esvaeixen al contacte de la raó serena; d'altres són el resultat de preocupacions filosòfiques que ara no és temps ni lloc de refutar; d'altres,
(5) Bastaria citar un nora tan autoritzat en Teologia com el dc LESSIUS. del
«wl són les sesüents paraules: "Quatuor sunt mysteria nostrsc fidel, maxime
ditficilia creditu menti humana:. Myslerium Trinitatis, Incarnationis, Eucharistix
et Aelernitalis l·oenarum."

Els predicadors i escriptors que s'entusiasmen massa fàcilment amb certes
proves eloqüents sobre l'eternitat de l'Infern, deurien sospesar aquestes paraules de
SANT TOMÀS : " Xon osset perpetua poena animarum quse damnantur, si possent voluntatem mutare m melius. quia iniquum esset quod ex quo bonam voluntatem ha
berent. perpetuo punirentur". (C. Geni. I, 4, c. 93). Sobre les quals paraules diu el
Cardenal BILLOT (Dt pec. p. 88): que aquesta immobilitat en voler el mal és una
de les qüestions més dificils de !a Teologia i de la Filosofia, i SANT AGUSTÍ (De
eh: u i . c. 23) afirma simplement que sols pot provar-se amb l'autoritat de les
Sagrades Escriptures.
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en fi, per la llur apariència racional, valen la pena d'ésser preses en
consideració. I aquestes són les que volem estudiar, dividides en dos
agrupaments, com solen exhibir-les els teoritzants de l'espiritisme, segons els quals l'eternitat de les penes infernals és incompatible amb la
Justícic i amb la Misericòrdia de Déu ( 6 ) . Així podem fer un estudi
suficient, sense haver de baixar a molls detalls objeccionais, que sempre resulta pesat i enfadós.
En parlar de la Justícia divina en relació amb les petieS eternes,
hem de suposar l'existència de la llibertat i de la consegüent responsabilitat dels actes humans. Sense això, la justícia fóra una paraula vana.
1 fem aquest advertiment perquè no pocs heterodoxos, àdhuc entre els
espiritistes, argüeixen contra l'Infern amb un to de determinisme materialista que, si fos lògic, conduiria a la negació radical del concepte
de justícia, lis, doncs, la responsabilitat dels actes humans, més o menys
plena segons la major o menor plenitud de la voluntat lliure que els
impera, un postulat de tota discussió en aquesta matèria. A més, és una
afinnació garantida pel sentit comú i sols discutida en certes esferes
teòriques.
L'apeHació de l'espiritisme a la Justícia divina contra l'eternitat de
les penes de l'altra vida, és una posició doctrinal ben poc sòlida. Sembla massa evident que la idea de justícia en res no s'oposa a les afirmacions rigoroses del nostre dogma, sinó que les afavoreix ben clarament. Els teòlegs per a provar-ho solen adduir unes consideracions
molt lògiques, derivades del tractat de l'Encarnació del Verb, necessària per a la satisfacció condigna pel pecat. Ara, però, les creiem innecessàries. El que nosaltres tractem és un cas ben senzill. És el cas d'aquell comerciant que gratuitament s'associa un dels seus dependents,
amb la prometença formal d'herència futura. Quan el dependent ingrat
i neci s'alra contra el seu major i l'insulta i se'n fuig de casa, pot donar-se un gest més natural i lògic que el de retirar-li la participació en
el negoci i 1 esperança de la futura herència? Qui mai gosaria a qualificar d'injusta aquesta resolució? Doncs, ací teniu exactament el cas de
l'home pecador (parlo, naturalment, del pecat perfecte, que en diem
mortal, fet a plena consciència i en matèria greu) en relació a la Justícia de Déu. Aquesta desheretació definitiva, aquesta pena d'etern
exili de i herència del Cel és l'essència de l'Infern i de l'eternitat penal.

(6) STECKI en el llibret ciiat. pas. 25. diu: "les penes eternes, aquest doRma irapiadós, negació de la Misericòrdia de Déu". - CARLOS LAMARK qualifica el càsti)?
etern de l'Iniern amb aquestes paraules: "Sí. muy justo. Repitàmoslo. muy juslamente por la fe. Digàmoslo por vez primera: muy injustamente por la razón"
(Las ficnas del Infiemo. pàg. L I ) .
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EI foc i els altres turments són detalls secundaris. Llur eternitat i llur
penalitat són consectaris d'aquesta pena essencial i eterna. He dit que
el cas és exactament igual; però no. La diferència és enormement favorable al dogma i amb gust l'exposaríem, sinó hi veiéssim el perill
de donar a aquest article un to d'exposició ascètica, més pròpia d'una
trona inissional o d'un llibre de pietat. La bondat de Déu i els drets
que té sobre la nostra llibertat, la riquesa de la divina herència promesa,
les recaigudes i els perdons freqüentíssims, són idees totes tan exorbitants, que quan el dogma ens diu que Déu, davant d'elles, retira definitivameni al pecador l'herència promesa, hom sent la necessitat d'exclamar: "Sou just. Senyor, i és recte el vostre j u í ! " (7)
I què respon a tot això l'espiritisme? LTna de les idees més corrents
de l'heterodòxia és que la justícia no comporta que per un pecat que
dura uns instants, pugui imposar-se una pena eterna. Aquesta objecció i d'altres semblants devien ésser retirades de la circulació per antiquades i per pobres. Prescindint ara d'una consideració teològica, no
gens despreciable, que tendeix a provar que l'acte del pecat és d'una
duració virtualment etema. basta constatar ço que és evident: que mai
en cap codi penal ni en cap sanció no s'ha determinat el temps de la
pena per la duració de l'acte culpable. Estaria ben posada la justícia
penal, si la pena de l'assassí no podia durar més que l'acte de l'assassinat ! No, no es la duració de l'acte criminal, sinó la gravetat del crim,
ço que deu determinar la duració i la intensitat de la pena.
"La misma pena., diu amb to patètic C. JAMARK en l'opuscle adés
citat (8)1 para los deslices de los enamorados que para los monstruós
que propinan deliberadamente un veneno a los bondadosos autores de
sus días. ;Obraria así la justícia humana?" (9) Vet ací un altre dels
recursos usuals de l'heterodòxia cn aquesta matèria, i no es pot negar
que en alguns sectors fa el seu efecte. És una nota que tocada oportunament i amb cert aire sentimental és d'un efectisme infal·lible. I no
obstant, es tracta d'una objecció que ni mereix els honors d'ésser rePs. CXIX. 137.
Pàg. XVIII.
(9) Fem esment altra vegada del fullet Las penas del Infiemo, Úf CARLOS
LAMAKK. no pel seu valor intrínsec, que cs escàs, sinó pel seu valor típic. Fs tot
un exemplar d'aquesta mena de literatura. Fn ell es veu tractada la qüestió en un
ambient passional, on la serenitat de la raó cs sovint ofuscada pel fum de la passió,
on la declamació més o menys enlluernadora substitueix la força del raciocini, on
les observacions lògiques i racionals, que algunes n'hi ha contra certs arguments
apologètics, són desfigurades i exagerades per les efervescències de la passió i de la
fantasia sentimental. Tampoc no hí manquen les imprescindibles al·lusions bíbliques.
A més, l'autor té la modesta pretensió de refutar ad homincm els teòlegs, com ho
expressa en el subtítol d'un altra obra {Personajes bíblicos) de la qual el present
fullet ve a ésser com un apèndix. Per fi, és una obra editada a Catalunya, però no
en català i inclosa en la llista de propaganda d'una revista espiritista de Barcelona
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futada. Qui gosa a tractar una qüestió científica, cal que l'hagi estudiada
prèviament. I si l'autor de l'esmentat fullet hagués obert un manual
qualsevol de Teologia, hauria trobat que el dogma catòlic mai no afirma la igualtat de penes infernals per a tots els condemnats, sinó que
expressament les estableix diverses en gravetat, segons la diversa gravetat de les culpes. I és que els nostres heterodoxos tenen una idea
molt esquifida, massa vulgar, de l'Infern. Per ells ve a ésser com una
immensa presó roent de foc, a temperatura uniforme. Tots els qui hi
són tancats sofreixen els mateixos turments. La Teologia, però, en té
un concepte més enlairat i més científic. La pena essencial de l'Infern,
que consisteix en l'apartament de Déu, no és precisament una distanciació física, com les que ací experimentem; és una distanciació moral
que és tan més fonda i per tant més penal, com més baixa és la moralitat del condemnat. I quant al foc infernal, deurien saber que és certament ben divers del nostre en l'ésser i en l'obrar i que. en tot cas, res
no implica perquè, sota la acció de Déu, produeixi diversitat de dolors,
segons la diversa gravetat de les culpes.
Amb el que portem escrit creiem que n'hi ha prou per convèncerse que li serà ben difícil a l'espiritisme argüir seriosament de part de
la Justícia de Déu contra l'eternitat de les penes infernals. Però, i de
paït de la Misericòrdia divina? No sembla evident que un decret de
condemnació eterna no s'adiu gens amb la misericòrdia paternal, infinita, d'un Déu tot amor, tut bondat per a l'home ?
Per a entendre bé la posició del dogma catòlic convé fer constar
que la misericòrdia en Déu, tot i essent infinita, i precisament perquè
ho és, té un sentit ben diferent del que solem dònar-li en els afers humans. Sovint entre nosaltres el mot misericòrdia importa una debilitat
moral, una claudicació del sentit de justíciai filla de sentimentalismes a
voltes molt explicables, però sempre manifestació palesa de la imperfecció espiritual de l'home. En Déu això no pot ésser. En Déu la misericòrdia és essencialment la justícia, és la fortitud moral, sense intervenció de sentimentalismes. Qualsevol acte de misericòrdia que fos injustícia, que fos debilitat, en Déu seria un absurd.
Insistint més pregonament en aquests principis, els teòlegs han formulat una doctrina sublim i plena de llum, que jo vull citar amb el
nom de teoria de l'equilibri dels atribuís divins. En Déu són el mateix

i tenen la mateixa força impulsiva ad extra la justícia i la misericòrdia
(i tots els altres atributs). Forces iguals i de tendència contrària produeixen l'equilibri. L'equilibri, doncs, la indeiiendència, la indiferència
és essencial en Déu en totes les operacions ad extra. Un equilibri in-
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finit que sols la Uibèrrima voluntat divina pot determinar al moviment
efectiu i ella sola iX)t marcar-li els graus d'efectivitat. En la consideració de les obres de Déu tot és admirable; i tan distint de l'humà!
A voltes us sobta un excés incomprensible de misericòrdia, com l'Encarnació del Verb i sa consecutiva mort en creu; a voltes és un esclat
formidable de justícia, com el diluvi, la història de Sodoma, etc. Tot,
però, obeeix a la mateixa llei, a la llibertat infinita de Déu, la qual no
es mou per cap sentimentalisme ni per cap influència exterior. És la
intel·ligència serena, independent qui posant en acció, quan vol i com
vol, atributs d'eficàcia infinita, produeix efectes tan distints, però sempre tan grans, tan admirables!
Per no haver capit prou bé aquesta teoria magnífica, el gran filòsof
LEIBNITZ caigué en aquella errada cèlebre que es coneix en la història
de la Filosofia amh el nom ú'optimisme. Segons LEIBIÍITZ, aquest món
és necessàriament el millor entre tots els absolutament possibles, car
Déu faria mSncança als seus atributs infinits, a la seva bondat, a la seva
saviesa, al seu poder, si en obrar, no produís efectes absolutament insuperables de perfecció. No, en Déu són tan dignes aquests atributs,
com ho és, per exemple, la seva independència, i si en un altre món
que fos més perfecte lluiria més la seva magnificència creadora, en
un altre de no tan perfecte, com l'actual, s'hi veu més la seva libèrrima
independència.
Ara, sobre aquests principis, us demano: com pot invocar-se la misericòrdia per a impugnar el gest de Déu limitant i senyalant a l'home
un temps de perdó, passat el qual succeeixi el de justícia? Déu ha usat
i ha prodigat la misericòrdia a perdonar els homes. Això és evident.
Sense recordar fets històrics ni apel·lar a les intimitats de la nostra
consciència, tothom admetrà que les paràboles evangèliques del bon
pastor i del fil! pròdig són reflex fidel, més aviat pàl·lid, de l'actuació
misericordiosa de Déu amb l'home. Però li ha dit: això fins a la mort;
llavors, he decretat no usar més la misericòrdia perdonant-te, sinó la
justícia premiant-te o castigant-te. O s'admet la compatibilitat d'aquest
gest amb la divina misericòrdia o es cau de ple en l'optimisme de
LEIBNITZ.

Així, doncs, podria objectar-nos l'espiritisme, la misericòrdia en
Déu no és infinita, car té un límit determinat per la duració de la vida
humana! A poc a poc, respondriem. Cal que tingueu en compte que ni
la misericòrdia, ni cap altre dels atributs de Déu pot produir-se a l'exterior en un sentit d'estricta infinitat, de la qual sols la divina essència és un subjecte capaç. La Misericòrdia de Déu en si mateixa és infinita, com ho són tots els altres atributs, com ho és l'essència divina.
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amb la qual s'identifiquen però les manifestacions exteriors de la misericòrdia, el mateix que les dels altres atributs, són dictades i regulades
per la divina Llibertat.
És oportú per acabar de comprendre bé la posició del nostre dogma
davant la Misericòrdia de Déu, exposar el pensament del més autoritzat rci-resentat de la Teologia. SANT TOMÀS. Abans hem citat unes
paraules amb les quals afirma clarament que les penes infernals no
serien eternes, sense l'obstinació eterna de les ànimes condemnades, en
el pecat. I segons la doctrina del mateix SAI^T TOMÀS, aquesta obstinació és el resultat natural de la mort en pecat, així com l'adhesió incommutable a Déu. és el resultat de la mort en gràcia (10). Així, doncs,
l'eternitat penat de l'Infern es deu no precisament a les limitacions exteriors de la divina Misericòrdia, sinó als obstacles que voluntàriament
hi posa el mateix condemnat; obstacles definitius, eterns. És aquesta,
certament, una qüestió difícil, i ara no hem d'escatir-la. Hem volgut,
però, insinuar-la perquè s'assabentin l'espiritisme i l'heterodòxia que
tan fàcilment invoquen la Misericòrdia divina contra el nostre dogma,
com profunditza i fila prim la Teologia, quan es tracta d'armonitzar
amb el dogma els atributs de Déu. Hi ha moltes qüestions teològiques,
i la present n'es una, en les quals un estudi superficial no veu més que
absurds i contradiccions en allò mateix que ben mirat és un esclat de
llum insospitada; per tot arreu li sorgeixen objeccions que ja han estat
cent voites discutides i solventades. Opinem i volem dir-ho amb tota
sinceritat, sense intenció de rebaixar els mèrits dels nostres adversaris,
ni de menysprear-los personalment: als moderns espiritistes els sol
mancar la preparació indispensable per tractar dignament aquestes matèries. Almenys deurien prendre's la molèstia d'estudiar els escrits dels
grans mestres de la Teologia.
El gran pocta-teòleg, DANTE ALIGIIIERI, que havia meditades aquestes veritats molt més profundament que els moderns espiritistes, en son
viatge a l'Infern, descobrí estampades en el llindar de la porta infernal
aquestes paraules: (11)
"Giustizia mosse il mio alto fattore;
Fecemi la divina potestate.
La somnia sapienza e il primo amore."
Difícilment podria fer-se una síntesi més profunda de la doctrina
teològica sobre l'Iníern. És la justícia qui ha mogut el poder de Déu a

(10)
(n)

VCRÍ'S, per exemple. CONTRA GENTES. I. 4. c. 95LA DIVINA COMMEDIA. Inf.. C. 5-
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crear l'Infern. La suma saviesa l'Iia ideat, amb sos turments exquisits i
eterns. Heus aci, doncs, els factors de l'Infern: la justícia, el poder, la
saviesa... i també l'amor, l'amor primer, l'amor infinit!... Quin ideari
tan diferent del dels espiritistes i heterodoxos! Ells invoquen els atributs de Déu per combatre la idea de l'Infem; DANTE troba en el mateix
amor de misericòrdia infinita, la raó de l'existència de les penes eternes!
I la veritat està de part de DAN^TE, una veritat profunda i ensems vulgar.
Quan hom ha esgotat en va les sol·licituds amoroses, per una reacció espontània i ben natural, sorgeix en el cor l'odi, la venjança. I Déu, certament, en e! decurs de la nostra vida, no podem dir que esgoti la seva
misericòrdia, perquè és infinita, però sí, que l'ha prodigada. Apel·lo confiadament a la consciència de qualsevol home creient i honrat que digui
si tota la seva història íntima no és un davassall de misericòrdies divines.
Quan amb la mort del pecador obstinat, s'és declarat el fracàs de l'acció
misericordiosa de Déu en l'ànima humana, no és natural que a l'amor
fracassat i ofès succeeixi, no la venjança passional, que en Déu no hi
cap, però sí l'acció serena de la justícia vindicativa? Si la trobeu excessiva, compareu-la amb les misericòrdies esmerçades durant la vida pecadora. Ni cal mirar la qüestió amb ulls precisament de creient cristià.
Basta admetre les grans veritats naturals de l'existència de Déu, la creació, la nostra destinació final, la imposició de la llei natural, i fer-se
aquesta pregunta: per una sola invitació de l'amor diví vilment rebutjada de l'home, seria càstig excessiu un rebuig definitiu de part de
Déu?
JOAN B. M A N Y A , Pvre.

JOAN LLIMONA
DADES PER A l.'NA BIOGRAFIA I ASSAIG CRÍTIC
PROEMI

J

O era un noi—això deuria escaure's vers l'any 98—, Joan Llimona,
aleshores en plena joventut, conversava, davant una tela seva, amb
dos personatges. Un daquests. recordo que tenia els cabells blancs i
sé que varen dir-me que era el pintor Modest Urgell—nom prestigiós,
en aquell temps. L'Urgell, malgrat la blancor dels cabells, era encara
un home fort i jovial. En Llimona al costat de l'Urgell semblava encara
més alt. Portava, en aquells temps, una barbeta que, si no ho recordo
malament, era de color castany. Joan Llimona sempre havia tingut una
veu vibrant, abaritonada. No sé per què encara tinc esment que davant
de Modest Urgell la veu d'En Llimona no ressonava, en aquell moment,
de la seva manera peculiar—Llimona havia esdevingut una mica tímid.
Em sembla que l'Urgell no estava massa entusiasmat d'aquella pintura que examinava; hi trobava defectes.
Aleshores jo ja feia ninots i els artistes em feien una mena de respecte, una mica com els Sants dels altars—les coses, naturalment, avui
han canviat. Per això deu restar gravada en la meva memòria l'escena
d'aquests artistes davant de la pintura d'En Llimona i sé que no em
vaig moure d'entre les seves cames, mentre va durar la discussió, malgrat i que entengués ben poc el llenguatge llur.
Aquesta escena esdevingué a la meva casa pairal, a Terrassa, en la
qual En Llimona havia passat alguna temporada d'estiu amb el seu germà l'escultor Josep. Aleshores Joan encara era solter.
Aquest quadro de la discussió, l'he tornat a veure fa pocs dies, adonant-me de com és fal·lible la natura humana—l'opinió dels pintors sobre
l'obra de llurs camarades—. La manca d'entusiasme de l'Urgell era
absolutament inadequada. El quadro conserva frescor i vigoria: .és un
estudi de l'entrada a l'església romànica de Santa Maria de Terrassa,
abans de les excavacions. Un contra-llum pintat amb simplicitat envejable. Segurament que En Llimona ací deuria haver assimilat el moder-
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mïtHé que els Russinyol i Casas portaren de París. Però el modernisuie
en les rnans d'En Llimona, aleshores, era una cosa plena de salut, plena
de color i de força. Solament havia adaptat d'una manera personalíssima
la simplicitat de dicció que fins a Catalunya havien portat els nostres
pintors de Montmartre.
Més tard—potser quan ja el modernisme passava de moda—l'obra
del realista Llimona fou tocada d'idealisme inconsistent. La seva coloració perdé la tònica terrenal per a pintar amb lilàs i blaus massa transparents. I Llimona, que era un artista que havia de tocar forçosament
de peus a terra, féu un temps una pintura amb la qual es devia voler
enganyar ell mateix. Poc a poc, però, volgué oblidar per sempre més
aquesta faceta sobre-modemista tan inadequada al seu temperament.
Però cal recordar també que, per haver passat per aquesta etapa de
colors angèlics, la seva j^aleta s'enriqui i es modernitzà en les seves darreres teles de safareigs, de paisatges i marines amb figures a ple aire,
plenes de l'antiga robustesa i del peculiar sentiment naturalista del gran
pintor.
Tor això em suggeria el tomar a veure ara la tela discutida per l'Urgell—pintura plena de lírica i de realitat. Fou així com tomava a la
meva memòria la figura ben plantada de Joan Llimona en la seva joventut. Més enrera les imatges s'esborren: és la més antiga impressió
de la figura de Llimona que resta en mi, entre tants records clars o mig
esborrats. Molt més viva. però, és en mi la impressió de la figura de
l'artista, ennoblida per la mort. Ara ja no portava barba; un bigoti
dolçament desordenat de color d'argent harmonitzava amb la color inconfusible del rostre pàl·lid que tenia la majestat del darrer son. Els
ulls mig tancats de l'artista mirant de pintor, s'havien clos del tot. Els
senzills llençols i el cobrellit tapaven normalment la llarga figura de la
qual s'endevinava el bloc rígid.
ELS PRIMERS

ANYS

La revetlla de Sant Joan de l'any 1860 neixia Joan Llimona i Bruguera en l'obacnr carrer del Correu Vell, en aquella Barcelona saborosa
i provinciana. En el foc de Sant Joan—flama i llengoteig que voldria
engolir la fosca de la nit. en tants indrets del món—el nostre Joan va
abrandar son esperit. La flama viva no s'extingirà ni amb la mort; per
ella el pintor ens ha llegat obres immortals. Duen el senyal de la lírica.
El pare de l'artista fou el senyor Josep Llimona i Bonafont. La mare
es digué Josepa Bruguera. Aquest matrimoni fou fraitós, però solament passaren la infantesa o l'adolescència tres germans i una ger-
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mana. D'aquest i de tota la colla fou Joan el major, Alfons el segon i
Josep el tercer. La germana Enriqueta, que era la petita de la colla dels
que restaven, morí molt joveneta. Es pot dir que Alfons morí jove
encara.
El pare Llimona fou un dependent de la fàbrica de velluts Barrau,
l'inventor del primer teler mecànic per fer el vellut. Més tard, amb penes i treballs, el vell Llimona aconseguí rescatar la maquinària d'aquella antiga fàbrica, que era embargada, i fou l'amo nou d'aquesta indústria. Fou, per tant, el continuador de la fàbrica de velluts barcelonina
que avui s'anomena Hereus de Josep Llimona.
Josep Llimona i Bonafont, pel que ens diu un retrat del seu fill
Joan, tenia una mica de semblança amb l'escultor Josep. Tenia, doncs,
una fisonomia enèrgica no exempta de dolcesa, com es pot veure en sos
ulls. Portava barba i bigoti. A més de dependent de la fàbrica Barrau,
el senyor Llimona era aficionat a la música—tocava molt bé el piano i la
flauta—. Es més, es pot dir que el vell Llimona s'ajudava amb aquest
art—tocava els dissabtes, a la nit, i els diumenges en alguns cafè i sobretot en reunions. El pare Llimona jugava els balls de l'època molt a gust
dels balladors. Durant l'època del rescat de la maquinària d'En Barrau,
Llimona tingué be sort de posseir aquest art.
Llegia molta música, sobretot la dels músics en boga aleshores a
Barcelona: Rossini i Donizetti. Més tard, els seus fills li feren agafar
afició a "Els Hugonots", òpera que, segons sembla, engrescà una temporada els esjíerits àvids de novetat. Més cap ací, el pare Llimona, influït també pels fills que eren molt amics de Albèniz i Vidiella, executava
Wagner i Mendelssohn. Aquest darrer, sobretot, era un músic estimat
de Josep Llimona i Bonafont en ets seus darrers anys. El pare Llimona
assistia als concerts essent convidat alguna vegada a audicions particulars a casa el mestre Albèniz.
La delicadesa romàntica de Mendelssohn, agradosa a l'esperit del
pare Llimona, ens podria explicar, potser, com de pares a fills i de fills
a néts fou heredada una delicada sensualitat que ha traslluït en l'art de
la pintura de Joan, en l'art de l'escultura de Josep i en l'art de la pintura
del nét Rafel Llimona i Benet.
Família d'artistes, dinastia d'artistes, que malgrat i no desmentir
l'ascendència una mica sentimental, cada conreador de les arts de la família ha donat una nota personal i pròpia de la seva generació.
Alfons, d'entre els tres germans, fou qui tingué cura de la fàbrica»
des de la mort del pare fins que la malaltia li ho permeté.
Els nois Llimona restaren molt aviat sense mare i, sense la cura
d'aquesta, pujaren entremaliats, valents i gairebé una mica salvatges^
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Cal tenir en compte, però, que en aquella hora, sense la reglamentació
de l'çspQTt, les forces físiques s'esbravaven d'una manera més brutal.
Sembla que el més entremaliat de la colla fou l'escultor Josep. Joan
era forçut i serè, qualitats que conservà tota la vida.
Podria escriure's un llarg capítol parlant de les entremaliadures i
salvatgeries dels nois Llimona. En rei)ortareni algunes, fetes especialment en els terrats del carrer de la Portaferrissa. en una casa del qual
carrer es tralladaren eixint de la del Correu Vell.
Joan, que tenia un cap molt segur, es passejava per la barana que
emmarcava el cel-obert, amb ei seu germà Josep a dalt de les espatlles. Havia també recorregut, agafat de mans i fent contracció, la
lleugera cornisa de la torratxa, la qual donava per una de les cares a
l'abim. També s'havien balancejat, servint-se d'un pal d'estendre roba,
no gaire cristià, posant-lo damunt la barana del terrat. Cama ací, cama
allà, tan aviat un germà, com l'altre era damunt l'espai cercant temeràriament l'estabilitat de la palanca. El pla de les cornises de les façanes
oavant la barana dels terrats, havia esdevingut pels germans Llimona
un passeig normal.
En aquests temps, les bullangues es succeïen; les Rambles eren el
lloc d'esbarjo de la reacció i de la contra-reacció—aleshores, època desconeixedora dels esports, la gent era més valenta i defensava els ideals
a trets. Els nois Llimona, saltant terrats arribaven fins a la casa de
la cantonada de! carrer d'En Roca, des de la qual contemplaven les accions vuitcentistes. Des d'allà dalt els petits diablets havien sentit l'estrèpit de les bales, havien vist alliberar presoners i caure els contendents
en mig de bassals de sang—soldats i paisans que havien donat la vida.

Des de menuts, Joan i Josep ja tenien la dèria dels ninots. L'escultor,
he sentit a dir alguna vegada, feia figures de la cera dels llumins gastats
i més tard, en el col·legi, mostrava la seva traça en la còpia de làmines, i
i més tard mostrava la seva traça en la còpia de làmines, en el col·legi, i
dibuixava amb molt esperit, de memòria.
El pare Llimona era conegut d'En Frederic Trias i aquest, més que
per altra cosa per evitar diableses dels petits, invitava al vell Llimona
que portés els nois a la seva acadèmia. Fou allà on Joan començà a
dibuixar amb més o menys serietat. Més tard, a les nits, anava a Llotja
on començà la còpia de l'antic, guanyà seguidament les tres mencions
i passà aleshores "al natural." Martí i Alsina fou el mestre de Llimona.
També havia treballat més o menys en el taller d'En Caba.
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Malgrat tot, Joan Llimona havia començat a estudiar carrera, car
aquest era el desig del pare. Va estudiar la preparació per a enginyer,
que per la seva afició a les arts plàstiques féu servir per començar
l'estudi de l'arquitectura.
Joan Llimona féu els estudis a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona,
amb força aplicació i amb molt lluïment. Fou dels pocs que en el curs
corresponent aprovà l'endiablada assignatura d'En Rovira, que tants
disgustos ha costat a tantes generacions escolars. " L a Perspectiva y sombras" era compresa pel nostre estudiant més per intuïció que per pura
matemàtica.
Malgrat de tenir més capacitat que afició, Joan des de jove fou
sempre pundonorós i treballador. Mentre era estudiant donava conferències a altres xicots.
Mai en aquests temps d'Universitat deixà de dibuixar; en el lleures
^'estudiant era quan anava a Llotja i a casa En Caba.
Mentrestant, quan li mancava poc temps per terminar l'Arquitectura, el seu germà Josep obtenia la Pensió Fortuny. Això s'esdevenia
cap a l'any 80; Josep era encara un marrec, tenia 16 anys. El pare Llimona, que era un tipus força original, s'havia donat perfecte compte que
el noi gran era contrariat en la seva vocació. Aprofitant l'avinentesa
del triomf del petit i no gosant deixar-lo anar pel món tot sol, fou
quan decidí que Joan acompanyés el seu germà a Roma, al qual viatge
obligava la dita pensió creada, quan morí l'autor del "Jardí dels Poetes",
per l'Ajuntament barceloní. Fou Josep Llimona el segon pensionat de la
fundació;.el primer fou En Mas i Fontdevila.
Joan Llimona, doncs, es pot dir que fou pintor o al menys que en
fou sense tenninar la carrera d'arquitecte, pel triomf del seu germà
petit.
Diuen que Joan, en tenir el permís paternal per seguir la seva vocació, anà a l'Escola d'Arquitectura a estripar els seus dibuixos. Els
catedràtics Font, Rovira i Domènec, es planyeren molt que un xicot
tan aixerit abandonés l'Escola i l'art de la construcció.
Quan tot això s'esdevingué. En Joan era un jove de la primera volada,
tenia vint anys.
ROMA

Joan i Josep són a Roma. Treballen molt i segons sembla es diverteixen estrepitosament; això si, a les hores de lleure.
Primerament es serviren del taller de l'Enric Serra; aquest artista
«estava malalt a l'arribada dels nostres joves a Itàlia. Després llogaren
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el segon taller de Roma en el qual romangueren fins a la tomada. Era
en un edifici exprés per a tallers que un suís amant de les arts havia
construït dintre el recinte de la seva Vil·la—l-a Vil·la Estrollfem, veïna
de la Borghese—. Tot el dia el passaven estudiant en aquest lloc i al
vespre anaven a una acadèmia lliure que un antic model anomenat Gitci
havia instal·lat en uns baixos de la Via Margutta. Per deu lires mensuals tenien quatre hores nocturnes de model que els inseparables germans Llimona aprofitaven amb real dalit i amb extraordinària serietat.
Aquest model jubilat Gitci havia "posat" a Fortuny, la qual cosa
tenia com un titol de noblesa. Gitci feia fer de model els seus fills.
Erem en uns temps de puixança de la fama de Fortuny; tot just
aquest feia uns quatre anys que havia mort. El record del gran colorista
era viu. Els Llimona, però, no veieren res d'aquest mestre a Roma:
solament el reflex fortunvià de l'obra de Villegas.
Per als pintors ibèrics residents a Roma hi havia dos astres de primera magnitud: per als catalans, Fortuny; per als catellans. Rosales.
Les discussions sobre qui era millor dels dos, eren interminables, acalorades i provincianes.
Dues grans tendències es partien els artistes que estudiaven a Roma:
els partidaris del tableautin d'ascendència napolitana—pintura de ventall o de j^andero—i els que creien en les grans machiues històriques.
H i havia, però, eclèctics.
Joan Llimona va pintar alguna petita taula, però no fou pas aquest
l'aspecte del seu art, que li interessava. Més aviat tendí de bon principi
vers la monumentalitat. Féu, durant la seva estada a Roma, un intent de
gran pintura descrivint una escena de VHamlel, que sembla que posseeix
el senyor Pirozzini.
Roma. pels pintors d'aquella època, era una mica oblidada. Vull dir
que ni l'antiguitat, ni el Renaixement commovien gaire aquella generació. L'antiguitat, sobretot, era gairebé oblidada. Cal pensar que els
que visqueren aquells moments havien entrat en una època naturalista:
que no havien oblidat del tot la ideologia romàntica; que. sobretot d'aquesta, en conservaren l'odi al barroc. Es feia, però. una pintura en !a.
qual els ijersonatges portaven les robes i l'afectació dels comediants.
Sembla que els artistes "romans" d'aquella època estaven absolutament desorientats, però que, malgrat tot, treballaven i aprenien molt l'ofici. Després de tot, l'Acadèmia havia conservat a través del temps, unes
quantes fórmules més o menys deixatades; i això era l'ànima que
aguantava, les arts dels romano-barcelonins i era el gran instint el que
—com en tots els temps—havia salvat uns quants artistes.
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Vivíem per a l'art calalà un moment de misèria mental, tot el contrari d'ara que la pruïja teoritzadora emmetzina les arts.
Els Llimona, sobretot, sembla que visqueren molt aquest ambient,
de, tot tant se me'n dóna; la qüestió és treballar i fora. Amb el temps,

els gennans Llimona feren reaccionar el seu esperit crític, però, en l'època de la formació, no tenien gaires preocupacions d'aquesta mena.
Ni Barcelona, ni Roma, eren en aquell moment propícies per a estructurar intel·ligències d'artistes. Banalitat, anecdotisme, darreres, però
apreciables deixalles acadèmiques, convencionalisme i manca d'inquietud
eren les característiques del moment en aquella Roma que ni vivia gaire
dels seus records.
En el mateix moment, a França, la gran pintura es desenrotllava
amb una nonnalitat i puixança extraordinària. Els grans mestres de
l'Impressionisme eren, però, ignorats d'aquella joventut que, com a única condició exterior al do natural, podia mostrar l'arma més poderosa
del que puguem imaginar-nos: la d'un ensenyament artístic molt més
complet que el nostre, malgrat que les acadèmies d'aleshores fossin un
trist reflex d'aquelles escoles oficials del X V I I I i del temps de Jacques
Louis David.
Barcelona, en el moment que Joan Llimona es formava, feia la viuviu, artísticament. L'ambient pobrissó malmetia fins a cert punt genis
com Martí Alsina i Simó Gómez. I si Joaquim Vayreda fou més alat,
era potser perquè havia escoltat, amb el seu gran instint i la seva biolòeica senyoria, les veus de la terra olotina i, amb el seu bon nas, havia
flairat els perfums més delicats de la naturalesa. Tots ells, però, enriquien la nostra història vuitcentista amb pures valors pictòriques, filles
més de l'instint que del coneixement. L'esperit de selecció intel·ligent no
es mostrà gaire en la nostra pintura vuitcentista, si fem l'excepció del
també desigual Benet Mercadé. Fortuny mateix, quant a això que gairebé fa certa basarda d'anomenar, quant a gust, era del més poca-solta
que corria, però tota mancança li pot ésser perdonada en gràcia al seu
do de pintor pur, que el fa estimar cada dia una miqueta més.
Eren en una època d'idealisme de cartró que, per poc que badessin,
tot agafava aire d'escenari; en una època en la qual la música acaramelada o feréstega de seguida prenia to d'americana—pensem en Clavé i
en Pep Ventura—. Teníem l'envelat i la menestralia ficada a la sang
Erem en una època de catalans sensats. Temps era temps influït de deixalles romàntiques—els Fr. Overbeck i Peter Cornelius havien mort
feia una mica més d'una dècada—, de novel·les "per entregues" sentimentals i afectades. Però també de gatades i de xaronisme.

?oS
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Els nois Llimona s'havien format dintre aquest ambient entre carrincló i tabalot. La despreocupació era aleshores una virtut.
Què té d'extrany que aquests nois, lluny dels ulls paternals i entre
companys salvatges i despreocupats de tot el que no fos l'aprenentatge,
oblidessin les ensenyances cristianes? Cal dir que Joan, el que després
fou catòlic exemplar, visqué a Roma i no veié mai el Sant Pare.
A Roma, doncs, el germans Llimona treballaren com uns obrers i
es divertiren com uns bohemis, sobretot fent entremaliadures. Però tant
l'un com l'altre eren homes sensibles a la bellesa i artistes dotats, personalissims. L'escultor enviava, com a treball de pensió, a l'Ajuntament,
la formidable escultura eqüestre de Berenguer el Gran—quanta arreplega de bona tradició hi ha en aquesta escultura, malgrat la despreocupació estètica de l'artista!—. El pintor se'n portava una gran qualitat de
dibuixos que ja mostraven el segell inconfusible de la seva personalitat.
A Roma els gennans Llimona hi feren una estada de prop de quatre
anys, car la "pensió" de Josep fou prorrogada.
D'Itàlia, Joan, visità a més, Florència, on romangué molt poc, i Venècia, on pintà un estiu.
Cal fer notar que a Joan l'influí bastant Cèsar Fracassini, artista al
qual Pius I X havia encomanat unes pintures per a la Basílica de Sant
Llorenç. Era un pintor realista acadèmic que composava bé. En la manera de compondre de Llimona, Fracassini hi va deixar, per sempre,
una mica el seu senyal.
R A F A E L BENET
(Continuarà.)

SANT FRANCESC DE SALES, PATRÓ D E L
PERIODISME CATÒLIC, PEL RND. P.
MIQUEL D'ESPLUGUES, O. M.

L

'AUTOR ha dividit en tres parts aquest estudi. A la primera fa una
semblança de Sant Francesc de Sales, i la contrasta amb la de
Joan Calví, amb l'heretgia del qual hagué de lluitar tota la vida. A la segona mostra bé la vigoria espiritual de Sant Francesc de Sales, incompresa de molts que només veien en la seva dolçor com una mena d'aíeminament. A la tercera, diu la manera com l'esperit de Sant Francesc de
Sales hauria d'imbuir el periodisme catòlic segons el desig de Roma.
Aquest llibre, d'un estil àgil, que té, com digué En Rovira i Virgili,
el caient d'una conversa amable, desplega una diversitat de digressions
que encara el fan més llegívol—o, si voleu, escoltívol—i cap d'elles no
distreu, amb corbes inútils, de la linia directriu de l'obra. Un estil disert
i agradós era l'únic escaient per explicar les maneres que tingué el Bisbe
de Ginebra en la polèmica i en el difondre la doctrina catòlica: calia un
estil així per exposar aquella sociabilitat tan afinada, l'adoctrinament
més obert i clar, la civilitat més profunda i expansiva, i una religiositat
tota harmònica: tan ferma en la raó com lluminosa en la fe. Aquest llibret és com un guia moral del periodista, i fins un guia pel lector de la
premsa periòdica, a qui cal saber ben discernir el mal i el bé tot seguint
amb interès les polèmiques del dia. Ha de plaure a tothom; tothom n'aplaudirà, si més no, alguna pàgina. Però si algú, distret, només s'adona
d'unes màximes o d'unes digressions disperses, no ha ben comprés el llibre: en noves lectures n'aniria descobrint la unitat, la idea cèntrica d'onc
tot en ell deriva: que aquella meravella de dolçor i de fermesa, d'heroïcitat i de cortesia, de Sant Francesc de Sales, només és que evangèlica;
ja deia d'ell Santa Joana de Chantal: "Jo només l'he vist aspirar al de-
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sig únic de viure segons les veritats de la fe i les màximes de l'Evangeli", ( i ) .
I

I
LA

FEMINITAT

El retret d'afeminament. fet sovint a Sant Francesc de Sales, és un
tòpic semblant al retret que fan molts de la mollesa del seu estil. Aquell
retret ha servit al Rnd. P. Miquel d'Esplugues per palesar l'energia
viril del Bisbe de Ginebra i per destriar les notes distintives del afeminnment veritable.
El mot afemimtnent és depreciatiu. La emotivitat receptiva i la obediència femenines característiques, quan degeneren en amolliment dels
sentiments i en servilitat, donen al caràcter l'aire inferior de l'afeminament.
I la societat moderna, no es mostraria afeminada més i més en els
mateixos aires d'energia que voldria tenir fins a la brutalitat? I en les
dones mateixes, no hi hauria una servilitat excessiva en el plagi de
certes maneres i costums masculins, en el vestir, en les modes, en el desig d'intervenir en la política; imitació de més en més afeminada. com
més pren aires d'independència, imbuïts d'una vanitat lleugera? No seria una submissió més afeminada com més inconscient?
I una mateixa tendència depriment i tnòrbida cap a l'afeminament.
no la podem observar també en molts homes moderns ? " Cap dels sectors
del llinatge ocupa el lloc que li correspon. I uns es desplacen per voler
pujar i els altres l'erren per voler baixar, ambdós inconscientment i anticristianament, subjugats per la miniatura de dona que hi ha en tot baró
típic, i pel baró en miniatura que hi ha en tota fembra ben caracteritzada". Aquesta observació és molt exacta. Només una profunda religiositat equilibra aqueixa mena de desdoblament intern que tots tenim.
Hi ha a la vida de l'esperit una part receptiva femenina, i una part
imperiosa masculina. L'home rep de la natura les idees, rep de fora la
paraula divina, la paraula dels homes, l'obra d'altri; la seva intel·ligència
no forma aquestes coses, sinó que elles la formen; ella les imita, les
acull, les comprèn, s"hi esplaia, se'n fecunda. Però vora aquesta receptivitat femenina, l'home també té una força activa, viril quan imposa a la
matèria aquelles idees que rebé de la natura, quan és artista i duu, per

( i ) Leltre de Mmc. dc Chantal au R. P. Dom Jean de Saint François, de
l'ordre de fcuillants.
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exemple, la seva idea al marbre, el seu pensament polític al poble, el seu
concepte vivent a la paraula, l'ordre als seus propis actes. Les coses naturals depenen de Déu, les coses d'artifici depenen de l'home. "Dependent autem ab intellectu divino res naturales, sicut ab intellectu humano res artificiales'' ( 2 ) . La nostra art flueix així originàriament de les
idees divines,
si che nostra arte a Dio quasi è nipote.

I així, doncs, haurien de confluir en una sola correntia la nostra feminitat, passiva, sotmesa, i la nostra virilitat, activa, imperiosa. I és,
doncs, en la religiositat més íntima on poden confluir.
En la part contemplativa hi ha la deu de l'amor; la intel·ligència
s'abandona amorosament, s'espandeix a la influència de les idees. L'amor
i la contemplació, diu Sant Tomàs, s'acreixen mútuament, "on hi ha més
gran amor hi ha més gran desig, i el desig, en certa manera, fa el qui
desitja més apte i dispost per a rebre la cosa volguda". (3).
A les coses divines i contemplatives, no hem de donar-nos-hi amb tota
la nostra feminitat interna? L'ànima, en el Càntic dels Càntics, no està
simbolitzada per l'Esposa? Si la contemplació és activa, és d'una activitat amorosa. "Vivo autem jam non ego". I l'actitud verament contemplativa és una actitud, així, amorosament humil, sotmesa, obedient. En
les coses purament contemplatives, qualsevulla actitud viril, altívola, que
no sigui de prestació, es el " j o " que s'interposa i limita i minva la potència contemplativa. Fins la consciència reflexiva hi destorbaria; pensar que pensem, pensar que contemplem destorbaria el pensament purament contemplatiu, qui ha de tenir només una consciència directa i simple. La nostra art, al contrari, cal que sigui reflexiva; la contemplació,
si ho fos, decauria, minvaria, s'esvaniria. Davant de Déu, qualsevol enduriment de l'ànima, qualsevol imposició del " j o " , cal que desaparegui;
i per això demanem a l'Esperit:
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege qucd est devium.

Aquesta part emotiva de vegades agita fortament l'esperit: com més
amor, com més abandó té, més fàcil és que es commogui i es torbi. I per

(•2) Sum. Theol. Q. 17- a 1. c.
.
^
^
(3) Sum. Theol i.'-Q. X I L - a . 6-c. I Sum. Theol. 2 . ' 2.ae Q. CLXXX-a. 7.
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això, en el Llibre d'Amic e d'Amat, Ramon Llull escrivia: "Amor és
mar tribulada d'ondes e de vents, que no ha port ne ribatge. Pereix l'Amic
en la mar, e en son perill pereixen sos turments e neixen sos compliments".
H i ha esperits, diu Sant Francesc de Sales (4), més dúctils, més
fàcils a l'enterniment, més duts, de si mateixos, a l'esplai contemplatiu,
a l'abandó de l'amor, més dòcils, més femenins, diriem. N'hi ha de més
indòcils i rígids. En aquells, la suavitat és major; en aquests darrers,
quan s'esforcen i es vencen, el triomf és més esplendorós; uns tenen més
de dolcesa, els altres més de glòria; uns se'ns en duen la simpatia,
els altres ens imposen més admiració. Però tots, igualment, van a la
mateixa calma contemplativa, que és el nostre fi, i com diu el poeta:
N o lé repòs qui nulla altra f i guarda,
car en res als lo voler no reposa.
Si com los rius a la mar tots ocorren,
així les fins totes en tu se n'entren. (5)

I f J
L'ART I LA BELLESA. L'ABSOLUT
I EL RELATIU

1 en tanta manera la contemplació divina és una finalitat en si mateixa, que, si bé 1 hem de fruir, no ens és lícit, en canvi, que l'utilitzem
com a mitjà. "Si bono increalo utimur semper est abusus", diu Sant
l'onaventura. Si usem d'una cosa, hem de fer-ho amb art; l'art és,
doncs, un mitjà per l'home ( 6 ) ; però l'home no ha de fer servir per ell
les coses divines, sinó que les ha de servir; ell ha de servir la veritat,
la bondat i també la bellesa, la qual entra, com diu Sant Tomàs, essencialment en la visió contemplativa (7).
Importa, doncs, que distingim sempre l'art i la bellesa. L'art és al
servei de la bellesa, i només és un mitjà perquè els homes la puguin servir. I com a mitjà que és, sobre l'art tenim domini, i en l'art hem de tenir
(4) Traité de l'Amour de Dieu.
(5) AUZIAS MARCH. [Pregària a Déu].
(6) S. TOMÀS. Sttm Contra Centes. Lib. III. c. 36.

(7) "In vita contemplativa, quee consistit in actu rationis, per se ct esseutialiter
invenitur pulchritiulo". Sum. Theol. 2.* 2.ae-0. C L X X X - a . L ad. A.
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aquella virilitat que no hem de tenir per la bellesa. L'art ens vol virils, i
la bellesa només voldria la nostra feminitat. L.'art reclama escomesa i ben
sovint esforç; la bellesa només infon entusiasme. L'art exigeix un treball d'estudi; la bellesa, d'enlairament moral, de puresa i de meditació.
Rafael i Mozart estudiaven infadigablement. La bellesa, en canvi, diríeu
que els era donada de gràcia; l'art és adquirit, la bellesa és inspirada.
Quan En Maragall parlava de la poesia, no solia pensar en l'art; li semb'ava negligible; jiensava només en la bellesa. Qualsevol intervenció activa, per això, li semblava profanadora. L'ànima, en la contemplació, no
posa limits al seu desig:
E l cor dc l'home és uiia mar,
tot l'univers no l'ompliria.

En la contemplació volem l'absolut; l'art, en canvi, és relatiu, no és
])as "el fi on tots els fins se n'entren", sinó un fi concret cada vegada; i
per això delimita, imposa, i en la seva concretesa endevinem la vigoria de
l'artista. Deia Boileau: "Qui ne sçait se bomer ne sçait jamais écrire".
I Sant Tomàs també explica la concretesa de l'art: "Tot artista, diu, voldria dur la seva obra a la millor disposició, però no absolutament, sinó en
relació a un fi. I si tal disposició duu amb ella algun defecte, l'artífex no
en cura; així l'artífex, en fer una serra amb el fi que serri, pren per matèria el ferro, perquè pugui servir; i no cura de fer-la, per exemple, de
cristall, encara que sigui una matèria més bella, perquè aquesta I)ellesa
fóra un impediment pel fi". (8).
L'AFEMINAMENT

Els homes, socialment, han d'acomplir l'art en totes ses maneres (arts
polítiques, mecàniques, científiques, etc). Tota tendència d'afeminament
en això, és peresa, és un abandó que els falliria les obres: cal que hi siguin virils.
Les dones tenen la missió de l'art més limitada, i per això la vida social els reclama una major humilitat i obediència; cosa que no les priva
de l'amplitud contemplativa; al contrari, les toma "segons diu Sant Francesc de Sales i l'Església, més capacitades que no els homes per a la devoció".
Socialment, ni l'home ni la dona no han de renunciar a cap de les
seves potencies genuïnes, i les han d'exercir només segons l'ordre i les
(8)

Sum. Theol. i . ' Q. XCI-a. 3 c.
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limitacios de la natura. Si negligim l'exercici d'aquelles potències, com si
prescindim dels límits que tenen, tot degenera, i si d'aquesta degeneració
en volem dir afeminament, tot s'afemina. El desordre per excés duu a les
mateixes coses que el desordre per defecte: duu a la dissipació d'energies
i a la ineficàcia consegüent.
En l'economia de l'esperit, l'amplitud contemplativa és la millor deu de
vigoria i de virilitat per a la vida activa. Una dona que cs desvia de la
seva feminitat nativa, a quina virilitat arriba? A la mania de plagiar algun
costum masculí, a fumar una cigarreta, a fer-se tallar la cabellera.
Un home que renuncií altívolament la seva potència contemplativa
—diem-ne femenina—, què esdevé? Endurit, orgullós, cruel, malcontent,
inútil i capficat de si mateix. Malaltia molt d'avui que es palesa en l'apologia contínua de l'orgull, de la violència, de la brutalitat inhumana, de
la pròpia glorificació. ''Altrament, diu el P. Miquel d'Esplugues, com
més posseït veiem l'home de la follia d'autoglorificació, més posseït apareix de la dèria destructora. Tot ho vol envair, tot ho vol dominar, tot
li fa nosa, fora d'ell". "Els egòlatres de raça no sols es senten incompatibles amb el Crist i sa Església, sinó que els fan nosa els altres humans,
sobretot les altres glòries humanes". "Cada un voldria ésser tot sol en
el món, o almenys convertir-ho tot a sa pròpia adoració". És aquell Serrallonga que descriví tan bé En Maragall, en el moment de la cínica
confessió:
Rebaixar, rebaixar fins que es confonga
tothom en un mesquí i humil estol,
i al damunt E n Joan Sala i Serrallonga,
sent més que tots i governant tot sol.

I una dona que renuncií la part de virilitat enèrgica que ha de tenir
en la vida? Sempre vacil·la en amor, es peresosa en els deures, és Manon
Lescaut amb la seva lleugeresa entre ingènua i pèrfida.
I un home sense l'energia viril en la vida ? Afebleix el seu talent, perd
la consciència dels deures, viu emperesit dins una atmosfera enervadora,
vaga, on tot és imprecís, on tot sospira i decau flàcidament. La voluntat,
que l'hauria de sostraure d'aquell aire, està afeblida per manca de pensament : és l'antiga fàbula d'Hylas:
Dels Argonautes en l'heroic navili,
Hylas, l'esplèndid jovincel, anava,
quan va sortir-ne per a dur-hi amb l'urna
aigua dc beure
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Embadalint-se a la floresta ignota,
flors variades tot arreu c o l l i a . . .
Se'n fen corona, sc mirà a les aigües,
juga que j u g a . . .
L'urna oblidada en recollir, de sobte
pres entre dolços i fatals abraços,
reia i plorava dins un gorg: pujar-nc
ja no podia.

Són els jardins d'Armida, és l'encís de Werther, la demència del
Tassó, és aquella feblesa que ens desplau en Properci o en Alfred de
Musset.
Res no provaria tant l'afeminament dels temps moderns com les maneres proposades per envigorir la voluntat. La culpa del seu afebliment
és donada a ella mateixa, i en ella mateixa cerquen el remei. "Vulgueu
vigorosament", diuen. I la voluntat sense pensament no té vigoria. La
vida activa sense la contemplació, és tan sorollosa com buida. I veieu
aleshores, aquells que es mouen i no avancen, i que es contradiuen i
divaguen en l'acció com abans divagaven en el somni. L'acció per l'acció, moure's per moure's, és una cosa tan vana com somniar per somniar.
Escolliu si us estimeu més uns bojos pacífics o bé uns bojos frenètics.
L'acció per l'acció vol dir pendre la violència per energia, l'agitació per
activitat, els crits per la raó.
...I l'Església, al contrari, proesa Sant Francesc de Sales, tan evangèlic, tan enèrgic sense violència, tan actiu amb una calma tan pura, i
tan ple de bona raó sense crits estridents, feta valer amb la paraula més
dolçament persuasiva.
EL PERIODISME

CATÒLIC

En aquest manual d'ètica del i)eriodisme, el P. Miquel d'Esplugues
analitza l'esperit de Sant Francesc de Sales, i el mostra amb anècdotes,
amb pàgines de ses obres, amb màximes d'or, de què el Sant era pròdig;
i situa històricament la seva dolcesa imperturbable dins aquell ambient
de lluità religiosa, dins les pitjors estridències no solament dels contraris, sinó també dels propis que no el comprenien. Li feien càrrecs, pci
exemple, de la seva amabilitat amb els heretges, cosa de què el Sant s'excusava dient: "Qui vulgui rigor que no vingui amb m i " : El seu llibret
meravellós, la Introducció a la vida devota, tractat afinadíssim de civilitat cristiana, fou esquinçat públicament i des de les càtedres evangèli-
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ques. El Sant tenia pretext per una defensa, per una resposta. No digué
res. "Aquest gran home, diu Bossuet, es convencé que la injúria feta a
la seva dignitat (episcopal) seria millor reparada per l'exemple de sa
modèstia que pel càstig de sos envejoses; i així ningú no veié ni censures, ni apologia, ni resposta: només dissimulà aquell afront". (9)
El periodisme ha de moure's sovint en mig de la lluita. L'exemple,
les màximes, la doctrina, l'esperit de Sant Francesc de Sales, és un
guia difícil de seguir, però ben segur. El camí està ben fressat, i tothom
el pot seguir encara que a moments pugui semblar fadigós:
Questa montagna è tale
che sempre al cominciar di sotto è grave,
e quanto ncm piu va su c men fa male. (10).

Després, a la darrera part de l'obra, el P. Miquel d'Esplugues, aplica clarament al periodisme d'avui les doctrines que havíem vist tan viscudes en l'exemple de Sant Francesc de Sales.
Ésser catòlic, no solament dir-s'ho. Primer els fets i després la paraula; primer l'home i després l'obra. Aquesta depèn d'aquell. "No pot
fallir aquell principi filosòfic: cada cosa té en la mesura del seu ésser la
mesura del seu obrar". Per poder fer alguna cosa, deia Goethe. primer
cal ésser alguna cosa.
No solament la paraula ha de partir de qui és alguna cosa, sinó que,
en conseqüència, ha d'ésser vera, i reflectir fidelment coses i fets. Què
és la paraula que només té darrera seu que ombres i buidors? " E l predomini de la iwiranla. diu el P. Miquel d'Esplugués, és el predomini de
l'eixorquia". La paraula ja és una art, ja entra dins de l'activitat viril:
cal, doncs, tenir un fort domini damunt d'ella; cal que estigui al servei
de la veritat: la paraula no és un fi; cal donar-li a cada cas una finalitat
concreta; la paraula no és la l)ellesa ni la veritat; la paraula humana
és una ressonància, una imatge pàl·lida i feble de la bellesa i de la veritat absolutes que ha de servir; la paraula, com tota art, és relativa. Però
hem d'obligar-la a un bon servei. És una profanació desviar-la de la seva
finalitat quasi sagrada, i treure-li el sentit, encara que fos tot alçant-li un
temple a ella mateixa. Era la temença que el poeta deia als nostres
joves:
Fills d'una gent tan curta de paraules
com era de fels pròdiga,

(gl Panényriquc de Saint ProwçoÚ de Pales.
(10) DANT, Purgatori, IV.
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no us encanteu amb les buidors lltientes
d'una eloqüència frívola.
És la bombolla de sabó que, inflant-se
al buf d'un nin, esplèndida,
s'irisa al punt, mes a l'instant no forma
ni sols gotes efímeres.

l'erò la profanació és de pitjor mena si la paraula profanada, posada
al servei dels nostres defectes, és la paraula que significa la religiositat
catòlica: la cosa més divina de la terra; és voler fer servir Déu. "Si bono
increato utimur semper est abusus". El periodista catòlic, doncs, comet
una profanació doble, si només té com un pretext, el nom que es dóna.
Doncs, què? Ens hem d'esporuguir, per això, i treure'ns el nom de
catòlics de seguida, i ésser-ho sense dir-nos-ho?
No. Això seria una feblesa i una insinceritat. Si diguéssim que el periodisme ha de mostrar-se intel·ligent, qui ho discutiria? Si diguéssim
que no ha d'ésser contrari a la civilització i la cultura, qui ho negaria?
Doncs, bé: en dir-se "intel·ligent", "civilitzat" i "culte" hi ha una pedanteria que no hi ha en dir-se catòlic. Perquè qui s'aplica aquells mots
exclou, mentre els mantingui, la feblesa possible d'una caiguda; i el mot
de "catòlic" inclou, en canvi, la confessió de la feblesa humana, i duu
implícita la reconeixença d'un sagrament del perdó. " E l periodisme catòlic, diu el P. Miquel d'Esplugués, ha d'ésser dues vegades civil: civil
com a periodisme i civil com a catòlic". Però vora l'afinament i l'elevació que això implica hi ha la veritat de la feblesa nostra, i, només reconeixent-la, serviríem totalment la veritat.
A més, el nom de catòlic, pel seu mateix sentit etimològic, ens priva
de fer-ne el nom de cap mena de partit. Aquest nom és una exigència
amb nosaltres, i no pot ésser una arma contra ningú. Que és ridícula, en
canvi, aquella diferència que alguns cenacles laics intenten d'establir entre ells i els altres homes! " E l partit de la intel·ligència": voleu una petulància més ridícula? I què diríem del partit de la honradesa, del partit
de l'ètica, ni de la civilitat, ni de cap d'aquestes paraules amb les quals
es pretengués de separar un gremi d'escollits, de la resta dels homes ?
Per humilitat, per veritat, per bon sentit, per elegància, no escauria
dir-nos bons, intel·ligents, cultes, ni res de tota aquesta autocortesia laica;
no ens podem dir sinó catòlics. És més humil, no promet tant; però, en
canvi, aquelles promeses són alguna cosa més que l'abús d'una paraula?
Parturient mantes, nascetur ridicidus mus.
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Però la paraula "catòlic", sempre resta com una exigència; si aquesta paraula és vera, suposa una ètica; i l'ètica més pura, més franca, més
noble. No és lícit, doncs, amb el pretext de defensar els interessos d'aquella paraula, del que ella representa, no és lícit de mancar a l'ètica.
Per defensar la veritat, amb l'estratègia millor, la moral mai no és una
nosa. " E l que de vegades, molt sovint, es converteix en nosa, no és pas
l'ètica. Són els sens nnquilosaments i estigmes reveladors de decrepituds.
És la seva manca de flexibilitat vívida, és la repulsiva, l'anticristiana,
l'anticatòüca estretor d'horitzons".
I-a paraula ha de viure entre els homes: aquesta que escrivim al
paper, que llegim a la fulla del diari, a les planes d'una revista, és escrita
perquè els parli, no perquè els soni indiferent; i per fer-se ben entendre,
i calen molts artificis, gaires corbes, insinuacions i enganys segons les conveniències? I cal veure, doncs, una nosa en l'ètica que ho privaria? No,
no. "Dins una causa que comprèn tots els pobles i tots els segles. Cel i
terra, temps i eternitat, i que té atorgat pel mateix Déu el món i el
Paganisme en usdefruit de l'Església i del Cristianisme, dins una causa
així, tan complexa, tan immensa, la gran nosa mai no pot ésser l'ètica,
sinó la niciesa".
No cal doblesa de cap mena en defensa de la rectitud, ni mentida de
cap mena en defensa de la veritat. "Sigui, doncs, així la vostra parla:
sí, sí; no, no. Tot el que de més hi poséssiu, és del mal", ( n )
Aquesta simplicitat no és contrària a la prudència. "Alguns pensen,
diu Sant Francesc de Sales, que la simplicitat s'oposa a la prudència; i
no és així. Mai les virtuts no es contrarien, ans formen totes plegades
una gran harmonia. La virtut de la simplicitat és oposada i contrària al
vici de l'astúcia, vici que és la deu d'on deriven els artificis i les dobleses.
L'astúcia és un conjunt d'artificis, d'enganys, de malícies, i és per mitjà
de l'astúcia que trobem invencions per decebre l'esperit del pròxim i
d'aquells amb qui tractem, per dur-los al punt que pretenem, de fer-los
entendre que no tenim més sentiments al cor que aquells que les nostres
paraules manifesten; cosa infinitament contrària a la simplicitat, que vol
que tinguem l'interior enterament conforme amb l'exterior". (12)
I el mateix respecte a la veritat ens obliga a la dolcesa, puix ens
obliga a malfiar-nos de tot enterboliment que pugui provenir de les passions que tenim, com hi sol provenir tota amargor de zel, com diu Sant
Francesc de Sales en el seu Traité de l'amour de Dieu.

(11) ''Sit autctn sermó vester, est, est; non, non: quod autem his abundantius
est, a malo est". (Matth. V . 37)- .
(12) Entretiens.-'K.ll. De la simplicité.
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La premsa, com a instrument al servei de la veritat, obliga al que hi
té la professió, a l'estudi. El periodisme, essent una art, ha de cenyir-se
a finalitats concretes; ha de servir pel públic. I la seva preparació en la
cultura del periodista cal que sigui sincera, part viva de l'ànima. Sant
Francesc de Sales, s'unia de tal manera al seu estudi, que no el distingia de
l'oració. Diu Santa Joana de Chantal: " I I m'a dit qu'il tirait l'oraison de
l'étude" (13). I diu que, com la vida activa li prengués tot el temps a
les darreries de sa vida. Santa Joana li demanà un dia si havia dedicat
una estona a la contemplació: "Non, me dit-0, mais je fais ce qui la vaut".
Aquesta unitat de l'ànima i de la vida activa (i, per tant, del viure
professional, per humil que sigui), no ha de desfer-se mai. La vida activa ha de servir, sigui com sigui, la vida contemplativa; hauríem de
poder dir, si hem perdut una hora de contemplació pura, potser escrivint
gazetilles, que ja hem fet allò que la valia. Perquè en tot hi podem posar
noblesa, bon seny i elevació; i més que més el periodista: qualsevol gazetilla vol art, i qualsevol paraula té alguna cosa de sagrada.
A més, l'art de ben dir, cal que sigui útil, i, moralment, no seria
prou útil si no era agradable. L'artista cal que no planyi la seva fadiga,
per evitar la fadiga de qui després ha de veure la seva obra. Cal que
l'ideologia i la tendència moral es transparentin en els escrits, sense cap
desplaer pel lector, per poc que sigui possible. La premsa que es diu
catòlica abusaria d'aquest nom si oferia un fons ètic ni una mica dubtós,
0 una ideologia enterbolida, " l o prefereixo, deia Joubert, aquells que
fau el vici agradós, als qui degraden la virtut".
Cal tenir una doble sinceritat: pel pensament i per l'emoció.
Quan la virtut no ens arriba gaire a l'ànima—cosa tan freqüent!—
cal exprimir-la amb fredor; i així som sincers amb el pensament que
l'endevina i la veu clara: vídeo meliora proboque. Si la defensa de la
veritat ens commou, hem d'exprimir els sentiments sense una vergonya
que fóra ridícula. Que és trista, en canvi, la comèdia en aquestes coses!
Que tristos els entusiasmes fingits, què tristes les rigideses ètiques! El
Papa Alexandre V I I , quan era Nunci a Alemanya, deia de les obres
de Sant Francesc, de Sales: " N o apendreu allí una moral rígida, solitària, excèntrica, sinó així com convé en societat, una llei de vida noble i
temperada, escaient a tothom i no gens menys educadora dins una sòlida perfecció de santedat. Hom ha dit que si la virtut fos presentada
amb els colors que li són propis, atrauría irresistiblement tots els cors
1 els obligaria a amar-la. Crec que és això precisament el que ha realit(13)

Lettre de Mme. de Chantal au R. P. Dom Jean de Saint François.
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zat Francesc de Sales: tan suaument i vivament ens parla d'ella; tan
gentilment sap oferir-ne la bellesa i majestat, l'esclat i les gràcies!" (14).
Inspirar tristesa del bé, seria un mal de la pitjor mena. La tristesa ja
és en sí mateixa un mal, i només, a vegades, és bona accidentalment.
El plaer és necessari als homes, diu Sant Tomàs (15), i si no el trobem
en el bé, el cerquen onsevulla que el trobin. I l'esperit aleshores cerca
el plaer en la seva pròpia dissipació; en lloc de l'estudi, ve la curiositat;
en lloc de la paraula simple, la vèrbola.
La pulcritud i l'elegància, l'art i, si pot ser, la gràcia, no haurien de
fallar—com ens esdevé sovint—en una premsa que es gosi dir catòlica.
És, doncs, qüestió d'apcndre, de polir, d'avançar, poc o molt, en el perfeccionament íntim del periodisme. I per aquest avanç, l'obreta de P. M i quel d'Esplugues, és un Ixm guia. És un llibre que el podem llegir delitosament en unes hores; però, daria matèria de meditació per dies, i voldríem que, donés, al nostre país, anys i més anys el seu fruit.
JOSEP M A R I A C A P D E V I L A

(14) Citat pel P. M. d'EspluRues.
(15) Sum. Theol. a.* 2.ae. Q. XXXV-a. 4.
(16) Id.. Id.

AL MARGE DE LA H I S T O R I A
L A HISTORIA QUE FNS ENSENYEN

E

S diu amb freqüència que tot ciutadà té el deure de conèixer la història del seu país. Seria millor de dir que tot ciutadà té aqueix dret.
La Societat bé ho reconeix: els Estats als quals pertoca de representar les Nacions que governen, tenen constituïdes Corporacions la missió
de les quals és formar la seva història; un cop acordat això, ens importa ben poc d'esbrinar si la societat prepara aquelles ensenyances perquè,
per mitjà d'elles, els ciutadans compleixin aquell deure o bé perquè usin
d'aquell dret; l'efecte és igual en ambdós casos.
Per camins distints arribarem a un mateix punt. Si el ciutadà té t l
deure de saber la història del seu pals, en aprendre-la, té dret que li
ensenyin la vertadera. Es aquesta, doncs, una qüestió on hi ha part de
dret i part de deure: deure que el pod"r públic, deure que la corporació
d'historiadors oficials tenen de donar al poble la veritat històrica tan depurada com sigui possible; dret que té el poble de rebutjar, com a sospitosa de falsedat, si no com a declanfíament falsa, tota lliçó històrica
que no sigui fonamentada en testimon;s autèntics.
Per ésser fidels envers la veritat .imbdues parts tenen medis suficients: la Corporació d'historiadors acompleix el seu deure retratant,
transcrivint, descrivint exactament tott' les dades relatives a cada esdeveniment i un cop fet això, pot opina- de tot mentre no alteri aquelles
dades. El Poble estudiós aplicarà aleshores directament el seu criteri a
la notícia històrica original o a la dada d'on cal derivar-la; si el treball
d'investigació i critica dels historiadors li és plaent podrà ajuntar-se a
llur escola; si dissenteix de llur opinió, és lliure de pensar contràriament
en tot o en part.
Però ni els ensenyadors ni els ens·'·iyats no compleixen llur missió.
La corporació de cada País actua com si fos contractista o empresari
d'allò que anomena les glòries de la nació; en investigar ja està ple de
prejudicis, ensenya ofuscada per l'apassionament i s'avança a la crítica
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amb el cant èpic. D'aquesta manera la pobra història es converteix en
una juguesca continuada sobre la versemblança o inversemblança de cada episodi o sobre el mèrit o demèrit de cada personatge.
I el poble no exigeix que li ensenyin la Història vertadera; no ho
exigeix perquè està mal preparat, perquè és indiferent i en alguns casos
perquè també és apassionat, i així accepta tal com li donen totes les narracions oficials; oficials per una sèrie de títols: o perquè provenen de la
corporació d'historiadors oficials, o perquè són ensenyades mitjançant
Ensenyadors oficials a les escoles de l'Estat. En gairebé totes les narracions històriques és menyspreada i maltractada, les més dc les vegades
descaradament i sense cap intent de dissimulació, aquella afirmació de
historiologia que féu Andreu Üstarroz, Cronista aragonès: "la història
no és com les altres ciències en les quals els qui les professen es serveixen del raonament".
Seria curiós, i altrament és necessari, de recular i cercar l'origen de
cada notícia exposada en els llibres que serveixen per a l'ensenyança. Si
ens interesséssim per una qualsevol pertanyent a la Història Antiga,
veuríem que no té precedent anterior al segle X V I . c|XKa de faules i de
fantasies. I si per atzar n'hi trobéssim, seria en una rondalla d'altres
jxíbles i d'altres temps. Tot allò que avui ocupa moltes de pàgines narratives i descriptives és, les més de les vegades, basat cn tres o quatre
ratlles d'algun historiador primitiu; de vegades, llegint aquelles ratlles,
un hom es convenç que l'historiador modern ha capgirat el seu sentit
lògic.
E! remei és fàcil; ben fàcil de trobar: Si la història autèntica—autèntica, s'entén, tant com pot ésser-ho una narració feta per l'home fal·lible—; és l'escrita pels historiadors primitius, convindrà de publicar i de
difondre, com més aviat millor, els historiadors primitius, la qual cosa
és fàcil de practicar: totes aqueixes històries són relativament breus;
editar-les és qüestió de poca despesa i cada exemplar costaria menys
que no costa un llibre de text d'història, dels quals els alumnes de segona ensenyança n'han de comprar almenys dos; ben fàcil d'aprendre fins
pel baix poble; es podrien traduir i la seva mateixa simplicitat ensenyaria més als llegidors que no pas l'enfarfec de literatura històrica que
corre avui en dia.
El Poble tindrà o no el deure de conèixer la història del seu país i
dels seus avantpassats; però, és indiscutible que té dret que el desenganyin de la colonització ibèrica per Tubal, de la lloba que nodrí Ròmul i Rem, i de conèixer totes les notícies que existeixen d'Indívil i
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Mandoni, de Viriat, de Sertori, d'Ataulf... i de conèixer-Ies precisament
tal com són.
Aquesta empresa pot ésser executada amb rapidesa, amb facilitat,
amb poca despesa i ben útilment; i hi ha qui pot fer-ho: existeixen organitzacions el fi de les quals és aquest: la mateixa Corporació d'historiadors de cada pais, per exemple; i existeixen els materials que haurien
d'ésser publicats; i existeix dintre de cada ciutadà l'aspiració de conèixer la veritat, i existeix en cada ciutadà el dret de conèixer la història
del seu pais.
Malgrat tot això, aquesta empresa no ha estat realitzada ni porta
camí d'ésser-ho; i els autors, docents molts d'ells, continuen divulgant en
llibres cars que els reporten beneficis, llegendes disfressades d'història.
Un cop vist això, un hom no pot pas dir que l'interès oficial sigui ensenyar la veritat històrica. Més aviat en pot deduir el contrari.

EL PAPA L U N A
He sentit explicar el relleu de la península ibèrica d'aquesta manera.
Si les aigiies del mar pujessin progressivament inundant la península
ibèrica, cobririen primerament les platges del litoral i, allí, Alacant,
Huelva, Barcelona, Càdiz...; després, la Serra Morena, després, els
monts de Toledo i el Moncayo, frontera entre Aragó i Castella; després, els monts de Galícia, els de Bascònia, els Pirineus, i aleshores, encara, quedarien per cobrir 77 metres del cim de Mulhacen, a la Serra
Xevada.
Un hom podria explicar de faisó semblant els caràcters de la raça i
de la gent d'Aragó a través de la història. Si fos possible inundar gradualment aquesta història de manera que l'aigua d'un diluvi l'anés ocultant, bé costaria de cobrir les testes dels magnats de la Unió; les dels
populars de la guerra de la Independència; la d'Anton Trillo, aquell qui
requerí el Cerimoniós perquè entrés a Saragossa com a pare i no com a
jutge; la de Joan Giménez i Cerdàn, el gran Justícia; la del canonge
Pignatelli. el qual, vencent tota mena d'obstacles, féu el canal Imperial
d'Aragó, la Casa de Misericòrdia de Saragossa i ordenà l'Estudi general: la del Comte d'Aranda, colossal figura europea del despotisme il·lustrat; la de Sancho Ramírez; la de Pere el de Muret; i quan l'aigua pugés fins a cobrir la corona de Jaume l , encara sobressortiria sencera, petita, però altívola, carregada amb els anys i amb la tiara, la figura de
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Pere Martínez de Luna i Pérez de Gotor, al qual la meitat del món
anomenà d u r a n t rnolts anys Benet X I I I . I quan aquestes aigües cobrissin valents del poble, magnats i reis com el món no n'ha conegut de m i llors cobririen, aleshores, altres Lunas, terribles i g l o r i o s o s : Anton el
defensor de Jaume «l'Urgell; Violant de Luna, abadessa de Trasobares,
la qual sostinEfiié a Loarre un setge contra Ferran d'Antequera, que
aleshores ia era rei d'Aragó.
La història d'Aragó és la història dels Lunas; en totes les èpoques
sobressurten per llur gosadia i llur tossuderia, per llur lleialtat i llur austeritat, punts cardinals de la raça aragonesa. Però el símbol i el compendi de totes aqueixes característiques ha estat el Papa Luna.
Pere de Luna fou en la seva joventut un militar malcontent del seu
ofici i el deixà per cursar Cànons a la Universitat de Montpeller. No s'ha
d'atribuir, però, aquest canvi de vocació, a la timidesa ni a la incapacilat per portar una vida de món, d'aquell Cavaller esdevingut un Seminarista.
Alguns anys després, Gregori X I el creà cardenal; aleshores era conegut a l'Avinyó del Papa, a Roma i a París, com un gran diplomàtic.
Dallí estant regentava els negocis més importants d'Aragó, de la mateixa manera com, essent ja Papa i lluitant amb els poderosos de la terra,
resolgué la successió de Martí l'Humà. Mentre aquest home de caràcter inflexible i capaç de tota mena de gosadies, vivia guerrejant, procurava allunyar dels tres Estats els horrors d'una guerra i, a centenars de
llegües lluny, ramificant sa influència a les Juntes de Montblanch, de V i naroç, de Trahiguera, de Calatayud, d'Alcanyiç, donà solució al Compromís de Casp.
Pere de Luna és el geni de la resistència contra tota imposició. Quan
es veu sorprès, el mateix que els altres cardenals, per l'agror del tracte
d'Urbà V I , al quals ells havien elegit Papa, toma enrera el seu vot,
declara nul·la l'elecció i és el sosteniment del Papa de Fondi, Clement V I I .
Passen els anys, m o r ' Clement V I I i Pere de Luna és elegit Papa.
El record del modest Papa Foumier Tindueix a escollir el seu nom i es
anomenat Benet X I I I .
No ha ambicionat ésser Papa, ni ha intrigat. Peró creu de bona fe ésser
Papa i vol obrar com a tal, sense domini de Senyor d'aquest món, només
amb el domini del Senyor diví damunt d'ell; i així, conscient de la seva
dignitat, rebutja les imposicions doctrinals de la Universitat de Paris, les
imposicions polítiques de la Cort de França, les imposicions guerreres de
les tropes de Boucicaut, les imposicions cesaristes del Rei dels Romans,
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les imposicions ergotistes dels concilis; es deixa assetjar a Avinyó, i
s'avé a refugiar-se a Castell Renau a Penyiscola; però, no a transigir,
no a un cardenalat honorífic, ni a un bon Bisbat, a canvi o en premi de
la seva renúncia.

* * *
Encara avui a Aragó, en el poble de Sabinyà, del municipi de Calatayud, a casa dels comtes de Morata i d'Argillo, hi ha una caixa de fusta que conté la testa momificada de Pere de Luna. En veure-la, hom troba apropiada per a aquest cas l'exclamació de Víctor Hugo davant 'a sepultura del fundador de l'imperí de l'Occident: "Ací jau Carlemany;
o tomba de granit, com el pots contenir sense esclatar?"
El dia 29 de novembre de l'any 1922 va escaure's el Centenari de
la mort d'aquell gran aragonès i ningú no va aprofitar-se ú'aquelia avinentesa per a honrar-lo com es mereixia. Aqueixa jiassivitat no és descuit, és ingratitud i és injustícia. No hi ha pas cap perill de cisma en
fer recordanja de Benet X I I I , ni ara no hi pot haver el propòsit de
desautoritzar, tot honorant-lo, la sèrie de Pontífexs de Roma. entre els
quals hi han Prignano, Tomacelli, Miglioratti, Corario, Cossa: la glorificació hauria de referir-se al protector i al tipus ideal de la raça aragonesa; i encara que algú volgués esborrar el seu nom i el seu record, a
la vista de tothom qui entra a Saragossa hi ha, coronant la Seu, la
tiara Papal que ell manà contruir, i en mants indrets del temple, l'escut de les seves armes; i, en moltes d'esglésies i llocs d'Aragó, el
record dels seus beneficis.
Dem Pere de Luna bé mereixia en les Metròpolis de la Confederació
Catalana i Aragonesa, una estàtua i una inscripció: l'estàtua, la seva
figura d'ancià indomtable, en el redós trist i pobre de Penyiscola; la
inscripció, aquesta frase amb què la tenacitat de Luna, tremp de la seva
raça. ha enriquit la parla castellana: Stempre en stts X I I I
L A PROVINCIÀ DE NUMANCIA
Un quant temps endarrera, el Sr. Pelai Artigas i Corominas, proposà que la província de Sòria fos anomenada "província de Numància

Aqueixa idea sorgí ben desinteressadament. El seu autor no és un
guerrer; conec la seva bondat i el seu tracte afable 1 tot m'indueix a
creure'l un pacifista. No és polític; és vice-director de l'Institut. No és
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historiador ni retòric; és catedràtic de Matemàtiques. No és sorià, és
de Segòvia i estima la seva terra tant com pugui estimar la seva qualsevol regionalista reconegut com a tal. Si un dia pogués restituir-se
allí, Sòria. Pura, Cabeea de Extremadura i els seus campaments numantins no bastarien per aturar-lo.
No hi ha, doncs, en aquesta iniciativa, bel·licositat, vanitat, ni intriga de gremi; és una excepció noble entre les glorificacions usuals de
persones o coses; en totes aquestes empreses sol haver-hi una jart d'interès, usurari les més de les vegades, a favor dels glorificadors; són
ben pocs els qui encenen un llum a un sant laic i no es posen sota el
seu resplandor on siguin més vistos.
Però hi ha error i radica en aquests dos conceptes: "Província" i
"Numància". Total: tot error.
"Provincià" no és una entitat noble, tradicional i gloriosa; és una
parceHació arbitrària que pretén i a voltes aconsegueix desfer la unitat
històrica; per això la província està mancada d'espiritualitat. La seva
denominació pot ésser detemünativa, que serveixi per distingir un territori en relació amb els altres; no mai qualificativa; menys encara glorificativa, perquè ni en la seva condició no hi ha res per glorificar, ni la
seva vilesa materialista la fa apta per ésser glorificada. La província de
Sòria pot ésser igualment anomenada província d'Osma, o d'Almazón.
Ni aquella ni cap altra província poden ésser nomenades de Numància,
de Sagunt, ni del Guadalet, o d'allà on s'esdevingué la desfeta visigòtica. Província de
qualsevol d'aquest títols heroics i solemnes, produeix en el Iwn gust del qui ho sent un malestar semblant al que li causa
"Recaudación de contribuciones de la reconquista", "Estanco del heroísmo", "Loteria de los màrtires", "màquinas de afeitar "Covadonga", o "impermeables "Jaime el Conquistador".
També és error tot allò que es refereix a Numància La majoria
de les persones, fins i tot la gent il·lustrada, creuen que saguntins, numantins, astapans, mundenses, lacedemonis de les Termòpiles, grecs
de Marató, han estat tots uns herois; que la caiguda mortal de cada
un d'ells tingué gallardia estatuària. D'altres, de l'estament intel·lectual, encara ho fan pitjor. No creuen tot això, però treballen per ferho creure als incauts, jovent moltes de vegades, els quals per dret de
gents i per dret de contracte, cerquen un ensenyament esmerçant-hi
temps, treball, obediència i diners, i mereixen, per tant, que se'ls digui
la veritat.
Àngel Salcedo i Ruiz, de Càdiz, Auditor de Guerra amb la mateixa
graduació d'un coronel, el qual, com a gadità i com a militaritzat és
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propens a l'adoració fàcil i entusiasta dels ídols del fòrum, en el seu
resum critic d'història d'Espanya (ed. 1914, pag. 103-104; diu així:
"Ofuscats per un anacronisme, considerem com avantpassats nostres els habitants d'Espanya que resistiren Roma i no els que valien més que no pas ells,
c!. qui aleshores ja eren civilitzats de molt de temps i que ajudaren la gran República en l'obra immensa, que mai no serà prou agraïda, de dur a terme la civi1 tzació de la península ibèrica. I si nosaltres, per la sang, descendim dels ferotges lusitans que tanta feina donaren als legionaris romans i que deixaren al món
exemples d'un heroisme bàrbar, per la sang, que es el que importa, som llatins; la
c;' ilització indígena serà en tot cas la matèria prima de la nació espanyola; però
la forma substancial li fou donada per l'Estat Romà. Entusiasmar-se amb el record de la defensa de Numància i abominar els qui l'esvaïren, és tan absurd com
s- els mexicans actuals s'entusiasmessin de Guatimocin i abominessin Hernàn
C ortés."

Això ja és més enraonat que la Història que s'escriu i s'ensenya del
segle X V I ençà; en aquest paràgraf encara no s'hi han trencat tots els
ídols que feien nosa a la veritat. Heus ací un altre on ja ïa hi veurem
més pura:
" H o m no nega que els romans cometessin, com efectivament cometeren, tota mena d'excessos en conquerir la península, com també en cometérem després
nosaltres a Amèrica. Els historiadors ens els expliquen alhora que 'es proeses dels
indígenes; també sabem, per medi de fra Bartomeu de las Casas i d'altres espanyols del segle X V I , les crueltats dels conquistadors de les Ind-es i tanmateix
no són pas inferiors a les gestes més horribles que poguessin rcnl-'zar ací procònsuls i pretors... Dins la Història tot canvia i tot roman sempre igual."

Fa pocs anys, molt de temps després que Salcedo hagué publicat el
seu llibre, un espanyol, molt espanyol, i aquests superlatius solen tenir efectes lamentables—volgué obtenir dels mexicans un monument a
Hernan Cortés. El monument era inexcusable, no faltava sinó la figura representativa; els mexicans rebutjaren Hernàn Cortés i hi posaren
la reina catòlica. Ho feren bé el mexicans. La glorificació d'Hemàn
Cortés és un mal; seria fer exemple i categoria el cinisme de la tirania,
de la crueltat, de la lascívia i de la violació de la paraula donada.
La glorificació dels numantins seria un altre mal; seria l'apoteosi
de la barbàrie.
La guerra, "bèstia ferotge que es nodreix de sang humana", es compon de dues parts que són els combatents; i és perversa, abominable i
horrible en cada una; no és pot, doncs, glorificar una d'aqueixes parts:
i molt menys les dues; fer una d'aquestes coses seria injustícia; fer l'altra, absurditat.
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La darrera frase copiada reclama una prudència màxima: Diní la
història lot canvia i tot roman sempre iguai".

Un cop admès això, l'esperit generós i fins el simplement ben informat d'història contemporània, prefereix glorificar els numantins i Guatimocín abans que els pretors romans i que Cortés. Però fóra millor que
prescindis de tots.
JOAN MONEVA T PUYOL
Catedràtic de la Universitat de Saragossa

L'ESCULTURA RELIGIOSA A
CATALUNYA EN ELS SEGLES
X V I I I XVIII
A L MARGE D'UN LLIBRE D E L COMTE DE GÜELL (i)

A

la llista de tractadistes d'art, amorosos de l'escultura religiosa
policroma que els artistes ibèrics han creat ininterrompudament, des de l'època romànica fins al començament del segle dinovè,
cal afegir-hi el nom de! senyor Comte de Güell, qui a la fama d'expert
col·leccionista podrà ajuntar des d'ara la d'historiador prudent. EI Comte de Güell, segons ens diu (en el pròleg amb què comença el llibre),
el qui va ésser director del Museu de Valladolid (el Sancta sanctorum
de l'escultura castellana), don Francisco de Cossio, el Comte de Güell,
doncs, ha anat de poble en poble i d'hostal en hostal en recerca dc belles escultures per a la seva col·lecció; ha entrat dins les tenebres de
feréstegues esglésies per tal de descobrir les estàtues fetes de troncs
d'arbre, que hom pot dir que "senten la nostàlgia d'ésser arbres", segons frase ben justa del mateix senyor Cossio. El senyor Com*c de
Güell, seguint les passes de Ceàn Bermúdez, de Martí-Monzó, de Dieulafoy, d'Açapito y Revilla, d'Orueta i de Gómez-Moreno, fa una abreujada història de la imatgeria castellana, de la imatgeria andalusa i de
L· imatgeria de Llevant, que anima amb comentaris àgils sobre els artistes i les èpoques.
L'escultura castellana policroma entra, per allà a finals del segle
K V I , a una plenitud excelsa que podriem dir que durà gairebé tot el segle X V I I . El seu punt àlgid, el seu mestre més fort i engrescador el
tenim en Alonso Berruguete, l'artista creador del retaule pictòric i escultòric a llaor de Sant Benet, l'imatger genial que podriem agermanar amb el Grecn. Ambdós són flamarades d'oració i de gemec. BerruKOete fon ses creacions en l'amor i el desconsol, en una demanda persua( l ) Escultura Policroma iieliaiosa Espanula, por el Conde de Güell. (Una colección). Paris. Erablissements Dujardin, 5 ruc Jules-Chaplain. 1925.

33ü

JOSF-P-F R À F O L S

siva, al roiçr-cirera. Els seus sants semblen més aviat purs sentiments que
no pas esperits voltats de penes. Moltes de ses figures hom diria talment
que ni deuen tenir ànima. "Amh prou feina si són homes"—diu el senyor
Orueta—"'són un garbuix de linies, un gargot, un embolic que no ens
podrà convèncer, que no pot tan sols parlar-nos un llenguatge articuIr.t: són un gemec, un crit, un sospir que no diuen res, però que fan sentir profundament." D'aquest escultor únic té la sort, el Comte de Güell,
de guardar-ne una imatge de Sant Marc, a la seva col·lecció.
])e Juan de Juni, l'imatger àrbitre i senyor del moviment, també,
com Berniguete, però més carnós, més sensual que no pas aques', en
posseeix, l'autor del llibre, un sant adorant la Creu; i de Pompeo Leoni,
l'escultor de Felip I I , en fa públic, en la seva obra, un bust de la Verge
Maria, de realisme puixant—igualment joia del seu museu—i del místic Hernàndez qui senyala, dins l'escultura de Castella, l'arribada al
cim—jjer davallar després en abundor i en mèrit—en guarda una esc .-Itura que té les característiques del seu valent estil: un bust de San'a Teresa.
En posar-se a parlar dels imatgers andalusos, remarca l'autor
^a diferència entre ells i els castellans. Aquests tenen més energia i rigidesa, en els altres sobresurt el sentiment: " U n Crist de Montanés
significa amor, en canvi, un Crist d'Hernàndez significa exemple, sintetitza. Potser que Montanés sigui l'imatger del moment aquí tractat, que esculpeix amb més tendresa, absolutament religiosa, les imatges
que crea. D'una d'elles, Nuestro Padre Jesús de la Pasión (de la parròquia del Salvador, de Sevilla), ens conta Palomino que quan la varen
treure per primer cop en processó, Montanés la cercava, com si hagués
perdut l'enteniment, pels retombs de les vies sevillanes, admirat que les
seves pobres mans haguessin pogut fer una figura tan divina. El mèrit

d'aquest artista religiós que va esculpir el Crist i la Mare de Déu tantes
vegades, és dels més unànimant reconeguts dins la història de la imatgeria hispana: tothom lloa d'ell els cossos extenuats, però, plens d'esperaníja. clavats als crucifixos, les gracioses serranillas posant el peu al
coll de la serpent dimoníaca i els infants riallers. "Montanés—va escriure Bomelau, accentuant aquesta indicació crítica—representa en la eslultura sevillana ço que Murillo en la pintura, i en moltes obres es veu
••uperioritat de l'altre sobre aquest darrer, per la l)ellesa de la forma i
l'espiritualitat dels tretsT" De Montanés posseeix obres l'inteHigent comentarista, com també d'Alonso Cano, de Pedró Roldàn i de la filla
d'aquest que es deia Luisa i que va ésser la més amanyagadora compositora de relleus religiosos que ha nat a la península. De Pedró de Me-
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na en guarda l'autor un Sant Pere d'AIcàntara. que és una obra portentosa i del Torrigiano un cap d'apòstol.
Aquest llibre que hem comentat fins ara en les seves dues primeres i
més importants parts, té la gràcia i la noblesa que sempre hem sabut
veure en aquell qui mostra les il·lusions que ha pogut assolir despríp de
passos innombrables i àdhuc de sacrificis. La tercera part—no tan documentada—que tracta de l'escultura de Llevant, és la que de més aprop
ens toca i voldríem recordar-la amb gran fervor mitjançant un recull de
notes, que mirarem de revestir d'un caràcter una mica evocatiu, sobre
l'escultnra religiosa catalana dels segles X V I I i X V I I I ; ço que tot seguit
anem a fer.

* * *
Des del començament del segle X V I I s'aixecaren a Barcelona obeiiscs a les places. Es el primer de tots el que, segons projecte de Rafael
Plansó, va erigir-se a l'antiga plaça del Blat, l'any 1616. A dalt de l'obelisc hi havia una esfera i aquesta esfera tenia, com a corcnamen*. un
àngel. La figura de l'àngel va donar lloc, més endavant, que de la placa del Blat se'n digués plaça de l'Angel. El monument ha tingut dintre
la plaça situacions diverses, i a la fi, en ésser destruït, la figura de l'àngel entrà al Museu.
Cosa d'un segle més tard—l'any 1706—al Bom es va erigir un altre
monument amb la imatge de Maria Immaculada, però avui no queda,
d'aquest obelisc setcentista, cap mica ni boci, ni en tenim cap dibuix que
pugui recordar-lo.
Es pot, en canvi, veure encara en el seu lloc l'obelisc de Santa Eulàlia del Padró, que l'any 1670. va ésser construït en la confluència dels
carrers de l'Hospital i del Carme, lloc on hi havia hagut una fita dt la
ciutat, motiu i»cl qual se l'assenyalà amb una imatge de la màrtir que
protegeix Barcelona. Primer, hom va posar-hi una escultura provisional de talla que, l'any 1687, va ésser substituïda per una altra en metall.
Coneixem el nom de l'autor de l'obelisc—de formes temorenques—i
lambé el de qui féu la imatge: el primer diu que es deia Benet Parés, i el
segon Lluís Bonifàs del qual sabem, a més a més, que treballà en el retnule de l'església parroquial de Riudoms, poble on va morir, l'any
1697.
L'autor de la Santa Eulàlia del Padró és el patriarca d'una família
d'escultors-arquitectes que reiteradament i cordial ha estat estudiada per
l'arquitecte de Valls, senyor Cèsar Martinell.
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El fill de l'escultor de la Santa Eulàlia es deia Lluís Bonifàs ' Sastre i va néixer a Barcelona, l'any 1683. Als catorze anys va entrar a
l'obrador d'un argenter i, al cap de tres anys més, començà de fet estudis d'escultura, com a deixeble de Llàtzer Tramulles, el pare dels qui
r»és tard van ésser els jxjpulars pintors Francesc i Manuel, i aulsr del
ietaule major de la Misericòrdia de Reus. En terminar el seu aprenentatge es va establir a Valls, on construeix el primitiu retaule de la Verge
de la Candela (a hores d'ara destruït) a l'església de Sant Joan ('.7221724). Una altra obra seva que encara resta en peu és el retaule principal de l'església de Guàrdia de Prats, que permet de donar-nos compte del seu esperit subtil.
Del fill d'aquest imatger, Baltasar Bonifàs Anglès, no coneixem
cap obra, però sabem que va ésser escultor i que no va interrompre, per
consegüent, la tradició en l'ofici que els dos fills de Baltassar. Lluís i
Francesc Bonifàs i Massó, seguiren conreant d'una manera nobilíssitna.
Lluís, el major dels dos germans (1730-1786), neix, treballa i mor
a la ciutat de Valls. Es aprenent del seu avi, a la vora del qual va romandre, per haver mort son pare. l'any 1747. Cinc anys més tard d'aquesta data. treballava per compte propi Nombrosos són els pobles i ciutats de Catalunya que—descomptant Valls—conserven obres d'aquest
artista. D'ell n'hi ha a l'Ermita del Remei, d'Alcover; al Santuari de Pa•et-Delgada, de la Selva del Camp; al Convent del Sagrat Cor de Maria,
també de T-a Selva; a l'Església parroquial de Sant Antoni Abat, de V i ienova i Geltrú; a l'Ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia, de
Reus; a l'Església de Sant Miquel del Port, dc Barcelona i a la Catedral de Girona. Dues de les seves obres més notables són el Cadiratge
del cor de la 1 Catedral nova de Lleida (1774-1779) i el "retaule
per a ell mateix" a l'Església de Sant Joan de Valls, retaule a llaor de
Sant Aleix, que va terminar de daurar l'any 1771.
No es veu res en el cadiratge de Lleida d'aquest barroquisme matusser que és bon tros abundant en altars i portalades de les esglésies catalanes. El barroquisme de les obres del nostre Lluís Bonifàs és atemperat per l'airós moviment de l'art francès en el regnat de Lluís XV.
El cor de la Catedral nova de Lleida és una creació d'empenta, d'un
desenrotllament llarguíssim. Fins a cent cinquanta tres arriben les imatges de Sants que l'ornen i fins a cent quaranta quatre els capets de querubí.
Va ajudar Lluís Bonifàs, com a "arquitecte" d'aquesta obra, el seu
cunyat Francesc Bellvé.
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Si és un encert la composició del cor de Lleida, més encertat trobem
el simbolisme de les lletanies de la Verge i les nombroses imatges.
Encara que no s'endinsa gaire en les interpretacions perspectives,
Bonifàs sap immergir les imatges de sants i querubins en quelcom que
en els tractats de perspectiva no és previst: en la glòria del benaventtirats.
En aquest cor, igual com en l'altre de Sant Aleix, de la parròquia
de Sant Joan de Valls, i en l'altar de Sant Isidre Llaurador, de Sant Antoni de Vilanova i Geltrú (1771-1778), es manifesta la fantasia decorativa de Lluís Bonifàs: les menudetes figures de relleu van limitadss per
marcs frondosos, liarmònics i moguts, en els quals s'ha expurgat del barroquisme tot allò que pot tenir de contorsió i pesantor i s ha obtingut
una delicadesa de joiell, !>en diferent, no obstant, de la que distingeix
''art plateresc de terres castellanes. Aquests barroquisme especial és al
servei d'una composició arquitectònica ben sòlida, en la tribuna per a la
trjmília Baldrich, a la Capella dels Dolors de l'Església de Sant Joan, de
Valls (1772) i llampega de puixança gloriosa en el coronament magnific que va posar Lluís a la llitera de la Catedral de Girona (1773).
L'apologista de Bonifàs, que ja havem esmentat, quan comenta un
llibre de notes de l'artista vallenc. es fixa unes quantes vegades en la
puresa del sentiment religiós de l'escultor; d'aquesta puresa de sentiment
religiós n'és una bona prova el relleu tan inspirat de l'altar de Sant
Aleix de Valls, en el qual es representa, vestit de pelegrí, el diable
temptador de Sant Aleix, i el sant—els ulls fixos al cel i en posat de
pregària—demanant al Senyor, amb tota la seva ànima, que el guardi
del perill. Fou per la puresa del seu sentiment cristià que, en ésser-li
encarregada una nova imatge de la Verge de Paret-Delgada—perquè a
enusa d'un incendi a l'ermita de la seva advocació s'havia tomat cendra
la imatge primitiva—, es va crearé obligat a ficar dins la seva escultura
la Verge feta pols (1765). "Bonifàs podia crear la relíquia—observa En
Cèsar Martinell—però ell sabia prou que no era l'obra seva el que necessitaven els fidels, sinó la influència protectora de l'altra imatge nüraculosament trobada; i per aquest motiu, fa de la seva imatge un reliquiari
que tindrà en son interior, com ànima de llegenda, els trossos calcinats
que eren substància de la devoció del poble, i per fora mostrarà les belles formes emotives que necessiten els ulls corporals per a cooperar a
l'acció espiritual de la pregària".
Fou tanta en aquest Bonifàs la bondat i la puresa, que. un dia, va
rebre la benedicció del cel, sentint-se protagonista d'un miracle, segons
ens conta en el seu llibre de notes:
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" V u i dia 30 dc Mars 1763 ami Jo Lluis Bonifas a fer venir un dau
de Plate a la Verge del Lladó dels Pares Caputxins de ésta de Vallsj
per posar-li una Corona Nove que Se ne cuida Anton Raldrich de esta.
\ Crech jo que la paga, Y es de Notar lo que me succey Y e i quan Clavi lo ferro al Cap de dita Verge, per fer venir lo dit deu a loego q. f i u
Selta pedra de Cap, eixí una fregancia de a quell dit Cap com si egestat,
ne fregancia de esta vide, sino fregancia espiritual, y dita fregancia dura
fins el terser Cop de ferro, Y al fadrí, que tenia allí, que se deyj M a j
riano novelles fadrí esculptor també la Sentí dita fregancia, Y la Corone
es deurada ab un paneret de flos al Cap dc dita Corona."

Es tracta d'un miracle o d'una finor espiritual ben pròpia de l'aitistn que gaudia d'"un absolut misticisme embolcallat de l'elegància fastuosa necessària perquè l'acceptés amb simpatia una societat com la
de! segle X V I I I " , diu En Cèsar Martinell.
Recordada ja l'obra de Lluis Bonifàs com a arquitecte-escultor i
com a escultor de relleus, tenim d'anotar també la seva valor dins el barroquisme català, la persistència d'unes formes de la figura humana que,
amb petites variants, és comú al pintor Viladomat i als escultors Lluis
Bonifàs i Ramon Amadeu. Són formes de gent de sa casa o de bons Jans
de pagesia. Oué n'és de lluny tot això de les tràgiques formes de l'escultura castellana! què n'és de lluny també de les imatges de la Verge igual que una mar de llàgrimes de les processons de Sevilla i del
Nazaret afadigat del mestre Salcillo!
El barroquisme i el neo-classicisme catalans no són distingibles ni
per un amor ardent ni per una seràfica puresa, l'erò sempre el fervor de
Bonifàs santifica les formes, a primera vista, sensuals. El Sant Miquel,
de la Barceloneta. vincla el cos airosament i mig-somrient mata, en el
lleig dimoni, els gèrmens corromputs dels saraus de patacada, el "perfum espiritual" que va sentir miraculosament l'artista, encara aromatitza
la Judith i la Rel)eca, del Cambril de la Misericòrdia reusenca. I sense
ibandonar el moviment, el ritme tan característic de ses obres, arriba, en
una d'elles—en la Flagel·lació (1776) que hi ha al Conveni del Cor de
Klaria, de la Selva del Camj)—a un realisme viu, recordant el d'Hernàndez.
Si Lluís Bonifàs i Massó representa el darrer moment de l'est l barroc, el seu germà Francesc (1735-1806)— fill també de Valls, però domiciliat molt de temps a Tarragona—marca amb les seves correctey escultures l'entrada del Neo-classicisme a Catalunya. Francesc va treballar en certs moments—com en l'altar de Sarreal—segons projectes de
Lluís, però, generalment, obrava separadament d'aquest i amb pei-sona-
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l'tat ben distingible. Obres de Francesc Bonifàs són els altars de Sant
Oleguer, de Sant Agustí i de Sant Miquel, a la Catedral de Tarragona;
el retaule de Santa Rosalia, de l'Església de Torredembarra; la part no
figurativa de la llitera que al "Castell" de Valls conserven els senyors
Coll, l'altar major—de pulcra proporció—de l'església dels Josepets, de
Vilanova i Geltrú (1795); l'altar del Roser de la parròquia de Santa
Maria, d'aquesta mateixa vi'a; les estàtues d'Abigail i Esther que amb
ks dues que va esculpir En Lluís completen—decorativament—el Cambril de la Misericòrdia de Reus, la sèrie d'imatges de dones de la Bíblia,
i els retaules de Sant Isidre, Sant Roc i Sant Pelegrí, a la Catedral nova
de Lleida.
Les actituds de les imatges de Francesc Bonifàs són gracioses i elegants. No tenen aquell somriure tan ingenu de les del seu germà, però,
sempre, trasllueixen el goig de l'esperit.
A més a més de Lluís i Francesc Bonifàs, va treballar com escultor
a la catedral nova de Lleida Joan Adam, fill de Tarazona, i que de Roma
va importar el Neoclassicisme. Ell fou probablement qui va desviar
Francesc del decorativisme joganer del seu germà. La majoria dels altars
laterals del temple protocolari de l'enginyer Juan Cermeno, són obra de
l'esmentat Adam, i ho seria també l'altar del mig si no s'hi hagués calat
foc. Fins va dir-se si aquest incendi l'havia provocat Adam mateix
per no restar content aquest autor del seu retaule un cop el veié llest.
Fos per aquest motiu o per un altre, l'artista tarasonenc partí de Lleida. Llavors va sojornar a Madrid, cn deixà mantes obres, i s'extengué
la seva producció cap a altres poblacions com Aranjuez, El Escorial,
Màlaga, Jaén i Granada. Ja hi va a la vora del palau que alçaren a
Aranjuez els aquitectes de Felip I I i no lluny del palauet a la francesa conegut per Casa del Lahrador, la nota exaltada i ben distinta
que és la font d'Hèrcules i Anteo, amb la qual Adam va exornar
aquells jardins, font a l'ensems enterca i elegant, com és ara la
prosa del seu famós comi>atriota el pare jesuïta Graciàn. Coneixedor
del mèrit de les seves obres. Adam era exigent en les retribucions;
valorava ses estàtues a preus qui-sab-lo, i, a aquest respecte, hom
conta d'ell que havent-se-li demanat una petita escultura. Adam un cop
l'hagué enllestit va anar-la a presentar a la dama de noble família per
a la qual l'havia realitzat, i preguntat, per ella, quin preu en demanava,
l'escultor va fixar-lo en deu mil rals. —"Deu mil rals per una estàtua
tan petita!", va exclamar molt sorpresa la senyora. — " I tan fràgil",
respongué Joan Adam. fent l'escultura a miques.
Entre les obres de Lluís Bonifàs i Massó havem esmentat l'altar
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de Sant Isidre de Vilanova i Geltrú, però aquest altar no és pas tot
obra seva. Un altre escultor que es digué Agustí Pujol, nascut a V i lafranca del Penedès l'any 1585. havia esculpit una imatge de Sant
Isidre, admirable de sobrietat i realisme, per a la qual realitzà l'altar
En Lluís Bonifàs, a faisó de marc en talla exuberant, i el conjunt va
completar-lo amb les altres imatges.
Agustí Pujol és més conegut per la seva estàtua de Sant Aleix
dormint, que es pot veure en una capella lateral de Santa Maria del
Mar. Aqueixa estàtua va fer-se popular en ésser presentada a l'Exposició d'Art Antic que tingué lloc l'any 1902 aquí Barcelona. Segons
Ceàn Bermúdez, En Pujol havia estudiat a Itàlia i escara es pot distingir alguna cosa de la inlluència dels mestres d'aquest país entre els
plecs i els matxncaments de la roba del sant pelegrí que gaudeix d'un
son reparador en l'església barcelonina.
Pel testament de Mossèn Vicens Garcia, Rector de Vallfogona,
hom sap que dos relleus que hi ha en la parròquia que va ésser regida
per aquell capellà i poeta, són obra d'En Pujol, i per les investigacions
de l'incansable beneficiat-arxiver de la catedral barcelonina. Mossèn Josep Mas, es pot esmentar igualment com a obra de l'al·ludit artista el
retaule principal de l'església de Sant Vicents de Llavaneres, retaule
que no és pas una obra d'una gran envergadura, sobretot, si hom el
compara amb tres grans composicions admirables de l'Agustí Pujol: els
altars de Sarrià i de Terrassa i l'altar de la Puríssima de la Parròquia
de Verdú.
L'altar del Roser de l'Església de l'Esperit Sant de Terrassa és,
dins la moda composicional de l'època, una obra d'ordenació molt ben
trabada i amb uns detalls de modelat molt esquisit. Dins la mateixa
tònica, encar que senyalant un gran avenç qualitatiu, va concebre, l'Agustí Pujol, l'altar de la Verge del Roser de Sarrià, en el qual per alguns
dels seus fragments tallants i per la vida que palpita en algunes imatges,
arriba a fer-nos pensar en Berruguete. És de doldre que aquest retaule
hagi sofert deformacions i afegíments.
L'altar de la Puríssima de Verdú (1623-1626) és—com diu En Martinell—correcte simplement respecte a la composició, però inspirat i ardent en l'obra d'ímatjaire. Excel·leix la figura de la Verge Immaculada, que s'aixeca al mig del retaule, damunt un arbre que hi ha sota
els seus peus, simbòlic de la reial dinastia de David. És palesa en aquesta escultura la serenitat de Maria, que no perd, amb el moviment abarrocat del ropatge franc, l'aplom majestuós de Regina del Cel. Aquesta
Verge categòrica de l'Ajustí Pujol és més forta que les mateixes "dones
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fortes" que esculpiren els germans Bonifàs per al Cambril del Santuari
de Rens.
El retaule de Verdú degué ésser de segur la darrera gran obra d'En
Pujol, puix aquest va morir a l'Hospital de Tarragona el 1628.
Deixeble dels Bonifàs hom diu que va ésser l'escultor barceloní Ramon Amadeu (1745-1821). Amadeu és conegut especiabnent pels pessebres, i això es comprèn perquè aquesta és la part de la seva obra que
està més enllaçada amb la casolana tradició dels nostres avis i besavis.
La ciutat dels pessebres de l'Amadeu està admirablement pintada en
una de les auques del "Bou de la Plassa Nova", en aquella que és titula
Funciones de Barcelona. I-a bona gent ciutadana que tenia les seves
compres i les seves sortides per cada festa popular, que celebrava "els
tres toms" per Sant Antoni i un viatge en tartana a Sarrià per Santa
Eulàlia, que anava a comprar
por San José reqnesones
aunque causan muchas veces
cólicos e indigestiones,

per la Magdalena avellanes, per Sant Domènec càntics i per Santa Llúcia casetes de suro, encarregava les figures de pessebre a "Bort de
l'Hospital" i a Ramon Amadeu, que eren artistes senzills, humils i sentimentals, que estaven animats del barcelonisme més autèntic. Per això
és que tenen un encant únic les petites figuretes de Ramón Amadeu
que es guarden amb veneració en les col·leccions de les famílies Bulbena
i Saló, de Barcelona, i Gelabert i Bolós, d'Olot.
L'any 1808, al cap de pocs dies de l'entrada de les tropes napoleòniques a Barcelona, Amadeu va liaver de marxar de la ciutat, i amb penes
i treballs va arribar fins a Olot, on va trobar generós acolliment a casa
de l'apotecari Bolós, el qual li donà facilitats per a poder anar fent sense
•noure's d'Olot mentre no canviessin les circumstàncies polítiques. Com
a record d'aquest èxode conserva la família Bolós una de les col·leccions
més bones de figures de pessebre de l'Amadeu.
Amadeu va esculpir moltes imatges per a esglésies i capelletes de
Barcelona i d'Olot i un Crist en creu per a la jKirròquia de Castelló
d'Empúries. Aqueixes escultures les podríem agrupar en dugués sèries:
en una hi figurarien aquelles que no són altra cosa més que ampliació
de les figures de pessebre i les que ens presenten l'escultor com un
barroc de poca empenta, és dir com un artista que sense haver arribat
a l'equilibri dintre de l'estil (com és ara el Pujol de l'altar de Verdú)
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amava de! barroc l'entusiasme i l'amplitud escultòrica, si bé no tenia
una formació prou forta per a unir en les seves obres la composició i
la puixança creadora. Com a imatge la més representativa de la fase
en segon lloc citada, considerem nosaltres el Sant Bru de la parròquia
barcelonina de Sant Jaume. Un altre exemple un xic superficial d'aquest
barroquisme és el retaule del Naixement, a l'Església (d'aquí Barcelona també) de Sant Felip Neri, i allí on el barroquisme augmenta en una
corporeïtat més granada, el que perd de caractericisme, és en les escultures de l'altar major d'aquesta mateixa església, en els àngels sobretot.
Aquesta és la primera època de la producció escultòrica de Ramon
Amadeu. Aproximadament, les obres barroques són de l'Amadeu del
segle X V I I T ; les altres obres, a on sembla com si l'escultor s'hagués
decidit a no emprar ja més trets genials, que eren per a ell, per tal de
retrobar la personalitat d'artista que li és del tot pròpia, són de l'Amadeu
del segle X I X , època a la qual hi correspon la meitat aproximadament
del que ell va produir. Aquest Amadeu darrer és l'autor dels maniquis
de Sant Josep Oriol, de les verges i sants protegint nens i de les obres
olotines. Aquest és el bon menestral que surt del cor de Barcelona a
semblança de com Donatello va sortir del cor de Florència i Mino da
Fiésole del pognio veí a l'immortal ciutat. I entre ambdues èpoques podríem situar-hi el "misteri" del Gremi dels Velers, com a punt de fusió
del barroquisme emmatllevat i l'ingenuïtat personal que descaradament
va pendre.
A Barcelona, a falta d'obres d'excel·lents escultors, hi ha abundància d'obres de Ramon Amadeu i dels seus condeixebles. A vegades les
veiem en capelletes tan pobres i tan senzilles que semblen talment fetes
exprés perquè aquest hon home pogués poblar-les d'imatges; n'hi
havia, per exemple, a la capella de l'Hospital de Sant Llàtzer (que ara
estan provisionalment dipositades a l'Hospital de Sant Pau), n'hi ha a
la capelleta dels Infants Orfens i en la de la Verge de l'Esperança,
apropet de Sant Just. Aquesta capella de l'Esperança esta tancada quaFÍ sempre, però les seves portes són amablement obertes per una bona
dona de la botigueta del costat—una "senyora Tereseta"—que és la
flor i nata del nienestralisme a Barcelona. L'escultura que hi ha a la capella és la curació del l)ergant jier Sant Josep Oriol, i sembla que ea
aquell humil realisme encara hi palpita l'unció del gran taumaturg que
havia precedit de molt pocs anys el nostre escultor.
Si parléssim de Carles Salas, de Joan Enrich, de Pere Perelló, sense
adonar-nos-en entraríem dins l'escultura moderna, l'escultura del segle X I X
que començà a Catalunya amb dos artistes importants com foren Salva-
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dor Gurri i Damiú Campeny. L'objecte d'aquest escrit ha estat únicament apuntar notes històriques, plenes de simpatia, al marge de la part
més incompleta de l'obra del Comte de Güell, aquella que l'autor ha
titolat, un bon tros vagament: L a escultura de Levante.
JOSEP F. RÀFOLS

CRÒNIQUES DE L'ESTRANGER

L A CAUSA DE BEATIFICACIÓ
DE FREDERIC OZANAM
nom d'Ozanam és conegut avui pels catòlics de tot el món. FunE L dador
de les Conferències de Sant Vicents de Paul, el seu nom
ha estat portat pels seus confrares fins als extrems de la terra. La
figura d'aquest francès apareix avui dins l'univers catòlic com un model
de caritat moderna; la seva memòria està nimbada d'una veneració que
esdevé homenatge a les seves virtuts i a les seves obres. Morí el 1852.
D'aleshores, la seva anomenada ha anat augmentant sempre; una vida
iwstuma s'ha afegit a la seva mateixa vida, i ha augmentat l'aurèola
de santedat amb què ja els seus contemporanis li nimbaven el front; i
pel desig de totes les conferències de Sant Vicents de Paul, Roma, per
corrcopondre a un prec unànime, decidí suara la introducció davant els
tribunals eclesiàstics de la causa d'aquest servidor de Déu. El procés
de Beatificació ha començat, i a Paris ja s'ha constituït un tribunal presidit per un vicari general i, com a vice-postulador, un canonge de NotreDame. Els membres del tribunal han jurat segons la fórmula de consuetud entre les mans del Cardenal-arquebisbe, i han estat recollides les
primeres declaracions.
La primera enquesta feta, tenia per fi precís, examinar en detall la
vida de Frederic Ozanam i de reconèixer si practicà les virtuts en el
grau que permet sol·licitar-li les honors de l'Església. Aquests dies s'ha
obert una segona enquesta, amb l'objecte especial d'estudiar detingudament tot cl que ha sortit de la seva ploma. És cosa sabuda que Roma s'envolta de precaucions particulars, i li plau de multiplicar les investigacions
abans de proclamar un benaventurat, és vigilantíssima, i molt especialment rigorosa en ço que fa referència als escrits, en els quals una ànima
tradueix els seus pensaments, les seves creences, els seus sentiments, es
mostra nua talment. Examina les notes més simples, els papers més curts,
així com els escrits més llargs; ho mira tot, ho vol conèixer tot, per això
fa obligació de consciència a tots els que posseeixen una pàgina escrita
o dictada per un servent de Déu que vol aixecar als altars, de comunicarla al tribunal diocesà. El possessor d'un escrit no pot ser jutge ell mateix
de si tal carta insignificant, tal mot ràpid ofereix o no gens d'interès per
al procés de beatificació. Roma no obliga pas a la tramesa dels originals;
s'acontenta amb còpies, sempre que pugui comprovar llur autenticitat;
en fi, restitueix els documents lliurats al seu examen.
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Acabat aquest doble examen: enquesta sobre la vida i sobre els escrits (dura d'un any a 18 mesos), la Congregació de Ritus es possessiona
de les peces del procés, i es pronuncia sobre la introducció de la causa.
Fins aleshores no hi ha més que treballs preparatoris.
La introducció de la causa de Frederic Ozanam, fa entrar la seva
vida pòstuma en una nova fase: ella marxa, podem esperar-ho sense presumpció, cap a la glorificació suprema.
La glòria d'Ozanam són les conferències de Sant Vicents de Paul. i
llur fundació un dels més emocionants capítols de la història religiosa
del segle X I X . No fa gaire que aparegueren uns documents en una publicació dirigida pels Assumpcionistes titulada La Documentation Catholique (16 de març, 1926), que aporten un cert nombre de consideracions
interessants i de fets, si no nous, almenys presentats d'una faiçó novella,
referents a l'eclosió del moviment de caritat que, el 1833, Ozanam i els
seus companys dirigiren cap a les golfes del barri llatí.
Arribat de Lion a París per seguir a la Sorbona els seus estudis de
dret i de lletres, Ozanam trobà, per mediació d'Ampère, que l'havia acollit, altres estudiants catòlics que se l'emmenaren a unes conferències
d'història, en les quals, sota la direcció de gent de més edat, estudiaven els
punts més controvertits de la Història de l'Església. Una tarda que es
parlava d'aquesta conferència d'història, i els amics d'Ozanam es mostraven saturats de controvèrsia, un d'ells, anomenat Le Taillandier. digué: "Per què, entre catòlics, no tenim pures reunions de pietat i de
caritat?" Aquesta proposta germinà dins l'esperit d'Ozanam, i alguns
dies després, sortint d'una junta amb un camarada incrèdul que havia
glorificat l'esceptimisme de lord Byron, Ozanam desplegà davant els seus
amics el pla d'una altre sistema de reunió, en la qual es trobarien entre
catòlics per ocupar-se de caritats. "Encara veig brillar la flama en els
seus ulls—escriurà 55 anys més tard un dels assistents a la reunió—,
sento la seva veu que l'emoció feia lleugerament tremoladissa. Parlà tan
calurosament i emotiva que no s'hauria hagut de tenir cor ni fe per
no adherir-se tot d'una a la proposta".
S'apropava l'hora que Ozanam podria dir: " E l principi d'una amistat
veritable és la caritat; no pot existir en el cor de molts sense mostrar-se
a fora; és mor per manca d'aliment, i el seu aliment són les bones obres".
Ozanam se n'anà a casa d'un tal M. Railly, ben conegut dels joves
catòlics d'aquells temps, perquè havia estat el puntal de la Sociétc des
Bonncs Eitudes, una de les conferències, sortida de la Congregació, associació famosa durant la Restauració pels atacs que li dirigiren els liberals d'aleshores. M. Bailly tenia una gran experiència de les obres catòliques, així mateix coneixia admirablement el medi dels estudiants i
l'apostolat que en ell podien exercir els joves catòlics. Ell era qui, l'endemà de la Revolució de juliol, havia instituït les conferències d'història a les quals s'havia inscrit Ozanam. Ell fou qui, després de! fracàs de
VAvenir, fundà el 1833 el petit periòdic La Tribunc, en el qual recollia
amb complaença la prosa dels joves estudiants que s'agrupaven amb ell
Ajudat per la seva senyora, M. Bailly, durant la Restauració havia intentat d'instituir les visites domiciliàries als pobres, però no reeixí la
seva temptativa Per això acollí amb particular benvolença, les sugges-
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tions qne !i presentava Ozanam en nom dels seus amics, els donà un local,
i els encoratjà, per dir-ho així, a l'exercici manual de la caritat i els invità a celebrar la primera reunió a les mateixes oficines del periòdic.
Aquesta es celebrà al maig de 1833. Els mots associació, confraria, congregació, havien caigut en desgràcia aleshores. Els era atribuïda una
importància política que mai no havien tingut i que desagradava. La
congregació, en efecte, particularment ben vista sota el regnat de Carles X , era titllada de recrutar-se entre el jovent que cercava algun avantatge temporal o les favors del poder. Per això fou abandonat el nom per
aquells joves que primer que tot volien obrar amb independència, que no
volien fer-se sospitosos de crear una associació política qualsevulla. Per
això s'anomenaren senzillament: Conferència de Caritat. Per iniciativa
de M. Bailly. en la família del qual el culte a Sant Vicents de Paul era
una tradició, la Conferència fou posada sota el patronatge del Sant.
Ozanam demanà que la Verge fos elegida Patrona de les Conferències.
Algunes setmanes després d'aquesta primera reunió, els paisans de Nanterre podien veure darrera el tàlem el diumenge que celebraven la festa
del Corpus, alguns joves ciutadans de cares desconegudes. L'any següent
els retrobaven barrejats amb els paisans de Clichy, darrera el reliquiari
de Sant Vicents de Paul. Eren ells també els que hom veia a l'antecambra
cie Mgr. de Quèieu, tot esperant una audiència de l'arquebisbe de París.
Venien a demanar-li que obrís la trona de N. Dame i que hi instal·lés
un predicador que sabés en llenguatge modern repetir les veritats eternes,
donar als esperits inquiets les tranquilitats de certesa que solament posseeix l'Església. I quan dins la trona resuscitada de la Basílica Metropolitana, el P. Lacordaire aparegué, i als seus peus les naus eren massa
petites per contenir la multitud de creients i d'incrèduls, àvids d'oir la
paraula dc Déu, Ozanam i els seus amics en tingueren una joia que per
aquell temps prenia aires de triomf.
D'aquesta joventut impacient d'acció, àvida de donar-se, que en l'exercici dc la caritat volia perfeccionar la seva formació espiritual, dissipar els malentesos que es creaven entre el poble i l'Església, Ozanam havia estat el promotor. De les Conferències de Sant Vicents de Paul era
l'animador. Lacordaire dirà: "fou el Sant Pere d'aquest humil cenacle".
I 23 anys més tard, quinze dels primers confrares atestaran en una declaració solemne: " Si és cert que la Societat de Sant Vicents de Paul ha estat
fundada per molts, no ho és menys que Frederic Ozanam tingué una
acció preponderant i decisiva en aquesta fundació. Ell fou qui decidí
la majoria dels primers cooperadors a fer actes desinteressats amb els
pobres, puix cap d'ells no havia pertanyut a associacions anteriors."
Com de fet, dels 25 membres que comptava la Conferència a la tardor del 1833, 18 originaris de la regió de Lyon foren plançons crescuts
entorn de Ozanam; i en començar el novembre de 1834, anuncià feliç:
"L'arribada d'una banda de bons lionesos que augmentarien les reunions."
Tot acusant-se ell mateix, després d'una lectura de Silvio Pellico,
Ozanam havia assegurat: " E l cristianisme és per a mi una esfera d'idees, una esfera de culte, però no suficient esfera de moralitat, d'intenció, d'acció." Les Conferències de Sant Vicents de Paul introduïen
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Ozanam en aquesta segona esfera, on trobava una mena de protecció
contra les hores de descoratjament en les quals només veia "l'orgull en
els savis, la fatuïtat en la gent del món, la cràpula en el poble", i tenia
ganes 'de murmurar i maleir".
Mes l'Evangeli era alli, per fer-li una obligació de cercar obrers per
a les dues immenses collites que ell tenia al davant: la dels joves i la dels
pobres.
En l'esperit d'Ozanam germinava la idea d'una vasta associació generosa per tot el pais per al millorament de la classe popular, de la qual
la joventut seria animadora. Quan predicava la necessitat de seccionar la
primera conferència de caritat, que era esdevinguda massa nombrosa,
comenqava amb els seus amics de Paris retornats a llur província, després dels estudis, una correspondència activa per encoratjar-los a crear
en les ciutats, cn es trobessin altres conferències de Sant Vicents. L'octubre de 1834, s'assal)enta amb joia que Nimes també posseïa set confrares aplegats en tom de Leonce Cournier. "Basta un fil per començar
nn.i tela—escrivia Ozanam alegre—; sovint una pedra tirada dins l'aigua esdevé la base d'una gran illa." Ell era el primer en comprendre
que la conferència de Nimes no s'assemblava en res a la de París. A
París, eren joves que "per sentir que la terra es movia sota els seus
peus tenien necessitat d'enfortir-se per l'associació;" a Nimes eren bones voluntats de tota edat, impacients d'obrar directament per als pobres. Aquesta diversitat d'aspectes no desagradava a Ozanam, convençut
que "cn le? coses humanes, només hi ha possibilitat d'èxit amb un
desenrotllament continu, i el no caminar és caure."
Les Conferències seguien llurs èxits. L'Assemblea general del 8 de
desembre de 1835, acabà d'organitzar la petita societat i votà el reglament redactat per I-allier, que és el que encara vigeix. El primer Consell
general es componia de: Bailly, president; Le Prévost, vice-presídent;
Braç de la Perrière, secretari general, i Devaux, tresorer. Ozanam,
president de la Conferència de St. Etienne du Mont, s'havia escapolit
voluntàriament. Al cap d'uns quants mesos ell havia d'abandonar Paris
per tomar a Lyon, sa ciutat nadiua, en la qual havia d'ésser professor de
Dret comercial.
Demés, quina necessitat tenia d'un grau o d'un títol perquè la seva
vida pertanyés als pobres? No els era consagrada de sempre? Ell els
trobava moltes vegades "d'una fredor i d'una indiferència desesperants,
naturaleses gastades per la civilització material, que ja no oferien presa
a la religió". Però aquests pobres, tal com eren, amb llurs nafres en les
quals ell "podia posar el dit i la mà", amb llur front en el qual ell veia
"senvals de corona d'espines", li semblaven "imatges sagrades del Déu
invisible"; i se sentia emportat a dir-los amb l'Apòstol: "Vosaltres sou
els nostres amos, i nosaltres serem els vostres servidors, i per no saber
aimar Déu d'altra faiçó, l'estimarem en les vostres persones." I s'esfi-rçava per estimar Déu en ell, car així esperava emmenar-se'ls a l'amor
de Déu, i en la seva confiança jovenívola escrivia: "nosaltres som com
ei samarità de l'Evangeli, hem vist la societat ajeguda fora del seu camí, despullada i maltractada pels lladres de la intel·ligència. I el sacerdot i el levità que passaven a prop no passaren de llarg, s'hi han acos-
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tat amb amor, però ella els ha rebutjat en son deliri, n'ha tingut por;
nosaltres, doncs, puix que no ens coneix, voldríem apropar-nos-hi, inclinar-nos sobre ses ferides i vessar-hi a ser possible, l'oli i el bàlsam;
voldríem aixecar-la del fang i portar-la tranquila i millorada, a les mans
de l'Esglcsia, la divina hortolana que li donarà la pau i li mostrarà el camí
per acabar el seu pelegrinatge fins a la immortalitat.
Qiuin Ozanam, en arribar a París, prengué un dia la defensa del
cristianisme en un curs en què professava Jouffroy, un dels seus companys, en sortir, li digué: "Teniu raó si parleu del passat: el cristianisme d'altres èpoques féu prodigis; però avui el cristianisme és mort. I, si
no, vós que us vaneu de catòlic, què féu? On són les obres que demostren la vostra fe?" Aquestes paraules ressonaren dolorosament en
1 anima d'Ozanam. L.cs recordava sovint durant els mesos en que treballava ardidament per la constitució de les conferències de caritat. No
les constituïa pas ])er desmentir els incrèduls que ignoraven la vida profunda que encloïa el cristianisme...
I.a glòria d'Ozanam sobrepassà cl cercle reduït dels amics que ja,
els anys de 1833 a 1835, s'inclinaven amb respecte davant l'ardor caritativa de la seva ànima apostòlica. El 1854, l'endemà de la mort d'Ozanam, ja existien 1532 conferències, d'elles 889 a França; el 1913, n'hi
havia 7.500 per tot el món, i ara, gràcies als notables progressos fets al
Brasil i als Estats Units, n'hi ha prop de 9.000, amb 150.000 confrares.
Un temps, Ozanam digué de l'obra de la propagació de la Fe: " E l seu
millor caràcter és la universalitat que l'afranqueix de les preocupacions
nacionals, li treu les colors odioses de la política i li dóna l'empremta fidel de l'Església, de la qual és actiu instrument." Aquest judici podria
aplicar-se sens variar-ne un mot a la Societat de Sant Vicents de Paul,
i es comprèn millor l'homenatge que al moment del centenari d'OzaÓam, li retia Pius X : " N o tinc desig més ardent que el de veure la Societat de Sant Vicents de Paul portar als confins del món l'esperit i la
vida d'Ozanam. que és la vida del gran apòstol de la caritat, Sant V i cents de Paul, la qual és la vida del diví Salvador.
En aquesta fundació de les conferències de Sant Vicents de Paul,
Ali»erí de Mun reconeixia la font de tot el moviment social del segle
X I X . I un dels primers deixebles d'Ozanam, Lluís Veuillot, en veureles familiaritzades amb la més temible de les qüestions socials, preveia
que serien capaces de resoldre "el devorant problema de les societats
modernes, el pauperisme que pels cristians fa temps que no és un misteri." Tres quarts de segle després d'aquest pronòstic, Georges Goyau,
en un article al Correspondanf, podia constatar-ne la realització: "conferències organitzades ])er portar almoines als pobres, donaren moviment a institucions destinades a limitar, a restringir més i més el que jo
diria de buna gana la producció d'aquest fenomen: la pobresa."
La visita dels pobres és sempre el fogar de l'obra i l'escola de formació del confrare; però ha esdevingut el centre d'una multitud d'iniciatives: patronats, tallers d'aprenents, caixes de lloguers, secretariat de
les famílies, jardins obrers, cases del poble; a New York mateix, les
conferències de Sant Vicents de Paul tenen la tutela oficial dels orfes
catòlics abandonats.
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Aquesta floració s'eixampla de dia en dia en creacions noves. Heusen ací dues de recents als afores parisencs. A Charentonneau la ciutat
jardí els 14 pavellons de la qual forneixen a altres tants matrimonis una
estança clara i sana, d'un lloguer més baix com més nombrosos són els
fills; una família de vuit fills est ben instal·lada per 480 francs. Prop de
París també, prop de cinc cases de retir, són sales de bon acolliment,
mstal·lades pels "Amics de la Vellesa" amb la intenció que els pobres
pels quals l'administració de l'Assistència pública creu fer prou assegurant-los la vida i el menjar, tinguin els darrers dies assolellats, endclcida la mort i preparada la felicitat futura.
Per reconfortar aquests vells, sovint els joves van a distreure'ls, fins
amb representacions teatrals, car la Societat de Sant Vicents de Paul
sempre es recluta entre els joves com volia Ozanam. Un membre del
Consell general preguntat pels senyals més actuals i més evidents de la
vitalitat de les Conferències, no dubtava a respondre: "En primer lloc
poseu el moviment que s'accentua a les grans escoles, els col·legis i l i ceus: veiem multiplicar-s'hi el^ confrares i els sentim tots animats de
l'esperit de l'obra i l'ardor apostòlic."
Es, en efecte, un dels senyals més segurs i més feliços. Aquesta
aliuència de joves no solament aferma l'atracció exercida sempre per
la Societat de Sant Vicents de Paul i garanteix la seva durada, sinó
que prova eloqücntment la influència permanent que Ozanam continua
tenint en el reclutament de la Societat de la qual ell fou fundador. Obtenir l'adhesió dels estudiants, per una tal institució, no és revivificarse en l'aire nadiu ? Quatre mesos abans de la seva mort, una de les supremes diligències d'Ozanam esgotat, tingué per objecte la fundació
d'una Conferència a la Universitat de Siena; i fou, unes setmanes després, en saber que la llavor havia germinat, un dels seus darrers goigs.
La germinació continua...
Per què admirar-nos, doncs, que a l'endemà mateix de la seva mort,
sortissin de l'Església veus proclamant la seva santedat, desitjant que
un dia fos elevat a l'honor dels altars, portat entre nosaltres com un autèntic animador de la nostra vida espiritual. "Era l'atleta de la fe; era
làngel de la caritat: era un sant"; així s'exclamava des del 1866 Mgr.
Plantier; i, tot interpretant el sentiment unànime dels catòlics, l'abbé
Cuibert, superior dels Carmelites, podia dir, el 1910, sobre la fossa
d'Ozanam: "Podeu comptar amb que un jorn, Ozanam, per decisió
solemnial de l'Església, serà posat sobre els altars. Dues condicions són
necessàries: que l'Església reconegui la santedat interior de la seva vida; que hagi acomplert obres prou evidents perquè la seva existència en
lloc d'ésser obscura i privada hagi estat el bé i la glòria de tota l'Església. Demés, no és pas temerari de pensar que l'iHustre fundador de les
Conferències ha complert aquestes dues funcions." I alguns anys després, el Cardenal Vanutelli, legat del Papa a les festes del centenari
d'Ozanam. podia escriure, en retornar a Roma, al President general de
les Conferències de Sant Vicents de Paul: "Les festes en honor d'Ozanam que tant de ressò han trobat en tot el món són sens dubte, en
opinió meva, un signe de la voluntat de Déu que el seu fidel servidor
sigui glorificat."
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rrivadament han començat de prendre embranzida innombrables
precàries, per demanar a Déu que manifesti amb els seus favors, que
la ciència qualifica d'incomprensibles i la teologia de miraculosos, la
santedat del seu deixeble Ozanam. La pregària dels homes treballa per
accelerar l'hora en què l'Església pugui parlar.
Amb CJecrges Goyau, conclourem que "la vida pòstuma d'Ozanam
s'orienta lentament cap a la glòria suprema." Un dia, sens dubte, sota
la cúpula dc Sant Pere, sobre l'altar en el qual s'inaugura el culte dels
Sants, un Papa proclamarà la glòria infinita de l'apòstol dels pobrps.
I amb l'Església, França en serà joiosa.
VÍCTOR B U C A I L L E
Conseller municipal de París

E L CATOLICISME EN LA LITERATURA
ANGLESA MODERNA
T 'ESTUDI de la influència del Catolicisme en la literatura anglesa
-*-J moderna enclou quelcom més que un simple interès acadèmic. Un
dels caràcters més remarcables de la renaixença catòlica a Anglaterra
resideix en cl fet que aquesta renaixença començà essent purament literària, gairebé del tot confinada a les universitats. El moviment d'aproximació a Roma fou presagiat per l'escriptor Kenelm Digby, a començos
del segle dinovè; l'iniciaren Newman, Pusey i els tractadistes, a Oxford;
i, tot seguit, llur posició fou consolidada per gentils i entusiastes escriptors catòlics com Wilfred Ward, Coventry Patmore, Francis Thompson, John Oliver Hobbes i els Mcvnell.
En aquells dies la literatura anglesa era completament no catòlica,
'l ot escriptor, o bé era protestant i educat en la virulent tradició anticatòlica de tros centúries, o hé professava aquell orb ateisme científic
que avui dia els mateixos ateus rebutgen. En tot cas, el Catolicisme semblava tina superstició, un hàbit, un interès disfressat, que avançava a
grans gambades cap a 1 extinció, i que només persistia per la manca de
curiositat intel·lectual dels seus adeptes.
Però sobrevingué tot d'una aquesta roent renaixença, no pas sorgida
en els baixos' estaments, on hauria pogut semblar que era filla d'una carència de coses millors, sinó en els mateixos setials de la tradició i de la
ciència. El Protestantisme estricte fou assetjat, d'una l)anda, jwls ritualistes, i. d'altra banda, pels modernistes. L'ateisme científic que domina\ i : aleshores es veié compromès, en primer terme, pel descobriment de
l'obra del jesuïta Mendel, que modificava la doctrina darwiniana de
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1 evolució damunt la qual recolzava l'ateisme corrent, i, en segon terme,
I>er una reacció contra les pretensions desmesurades de les ciències
fisiques. que finiren en les proclamacions d'Einstein i els seus seguidors. Vingué, finalment, la gran guerra, i mostrà damunt quins perillosos fonaments havia estat bastida la prosperitat material del segle
passat: i així arribà l'esfondrament final de les forces positivament
anticatòliques en la literatura anglesa.
Com estan les coses, avui? La literatura anglesa és una confusió, un
caos, un espectacle de grans forces que es llancen cegament en totes
direccions, ara devés l'espiritisme, ara devés el comunisme, o l'hedonisme, o l'ascetisme. La generació més jove es sent revoltada contra aquesta corrupció que hom li ha ensenyat d'anomenar amb tots els noms,
però no pas de dir-ne pecat original; i els més vells es senten espaordits
cavant la feréstega cosa eixida allà on començaren de bastir una Utopia. En mig d'aquesta confusió només uns quants es mostren equànims
i serens, amb una explicació per a tota cosa, i un sistema lògic dins el
qual jxjt adaptar-se l'Univers. Aquests són els escriptors catòlics: i
hom els ofereix, a la fi—per molt que alguns neguin la veritat de llur
doctrina—. un respecte, una deferència i àdhuc una més o menys recosa
admiració. El Catolicisme s'és justificat ell mateix a Anglaterra. Hom
l'imaginava un feble jonc: però, quan el torb ha passat, l'hem vist alçar-se intacte.
No posseïm un nombre considerable de grans escriptors catòlics,
és cert. Feta excepció de G. K. Chesterton i Hilaire Belloc, no tenim
pas escriptors catòlics que sobressurtin només pel propi geni. Però
això demostra, més clarament encara, que llur força i serenitat no els
pervé solament de llur caràcter, sinó de la Fe amb la qual han estat
afavorits. Un senyal remarcable de llur influència, per exemple, és la
Santa Joana, de Bernard Shaw, que ha estat representada no fa gaire a
Barcelona. Si quan Bcmard Shaw era jove, algú li hagués fet l'averany
que algun dia havia d'escriure un drama a base d'una santa catòlica,
la cosa l'hauria divertit extraordinàriament. Cert que Bernard Shaw
no ha tractat el tema de Santa Joana com ho hauria fet un escriptor
catòlic; però, en la seva obra hi ha un afirmació important, que ni les
tortures no li haurien arrencat durant la seva jovenesa. Per a Shaw
el geni és la cosa més gran de la terra, i ha admès que el sant és un
geni. I, en admetre-ho, s'ha donat compte d'allò que tan pocs protestants advertiren: que un sant és quelcom més que un home molt piadós,
que és una ànima que posseeix el geni de la santedat. No cal dir que
aquesta elecció d'un tema catòlic alçà un bell munt de prejudicis protestants, i durant algun temps va córrer la nova que Bernard Shaw
havia estat admès secretament per l'Església, cosa d'una òbvia absurditat per a qualsevol catòlic. Hom s'adona tot seguit que l'autor de
Santa Joana es troba encara molt allunyat del Catolicisme.
Per alguna especial raó el nom de Bernard Shaw es troba, en la
ment de l'anglès comú, indissolublemet lligat amb el nom de G. K. Chesterton. D'ençà que tots dos conquislaren llur posició preeminent, Shaw
com a crític teatral i Chesterton com a assagista, ha esdevingut axiomàtic que si Shaw expressa una opinió, Chesterton expressarà la opi-
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nió absolutament contrària. Shaw és vegetarià, sobri, feminista i convençut del progrés i l'evolució. Chesterton canta les lloances del bell
menjar i del bell beure, és un anti-feminista, un entusiasta de l'Edat
Mitjana, i un creient en la realitat del pecat original. Això no obstant,
tenen molts punts de semblança: tant l'un com l'altre encarnen llur
més profunda veritat en paradoxes sorprenents; tant l'un com l'altre
són hostils a les pretensions de la ciència, i els lliga, a més, una bona
amistat.
Shaw no ha escrit gairebé res d'important fora de seu teatre.
Chesterton s'és aplicat a tota mena de formes literàries: la novel·la, el
drama, el vers, l'assaig, la monografia i la biografia, i ha posat en totes elles el seu humor deliciós i la seva enjogassada fantasia, les clarors
súbites d'una profunda penetració i d'una poesia inexhaurible. Tenia,
tant a Anglaterra com a Amèrica, milions d'admiradors devotíssims;
però—cosa, certament, estranya—. la major part d'ells foren sorpresos
quan, tres anys enrera, realitzà aquell acte vers el qual tendia la filosofia de tota la seva vida: fou rebut al si de l'Església. D'aleshores
ençà, la seva obra no ha minvat pas n' en qualitat ni en quantitat;
jierò Chesterton ha consagrat tots els lleures a una defensa infatigable
de la seva Ee.
No hi ha dubte que l'influt considerablement en aquest aspecte el
seu amic Hilaire Belloc, el famós escriptor. Fora difícil de trobar dos
homes de caràcter més oposat, i el fet que professin la mateixa Fe és
una prova de la universalitat del Catolicisme. Chesterton es tot imaginació i metàfora i entusiasme; Belloc és lúcid, lògic i tranquil. Aquest
sent una gran admiració per les races llatines, i ha esmerçat anyades
de recerca i discussió per provar que la influència de l'Imperi Romà a
Anglaterra és molt més gran del que generalment hom pensa. A l'hora
que escric, es publica la seva Història d'Anglaterra, en la qual procura corregir les errors anti-catòliques de la història corrent. De vegades hom nega l'acurada exactitud de les seves teories, però el conjunt
dels seus escrits inspira un respecte innegable, a causa de la lògica magnífica i l'ampla cultura que revelen. Treballa actualment en una altra
obra: el Complement a l'Esquema de la Història de M r . Wells, en el

qual assenyala algun dels erros que, tan en el terreny dels fets com cn
el teòric, desfiguren el popular resum de Mr. Wells sobre la història
del món. Ara com ara, es publica en un periòdic catòlic de gran difusió, i no hi ha dubte que quan sigui editat en volum, suscitarà una controvèrsia molt densa, car Mr. Wells és extraordinàriament sensible a
la critica, i, malgrat l'amistat que l'uneix a Belloc, sent un odi profund
contra l'Església i el Catolicisme, sobre els quals és encara més profunda la seva ignorància.
He escollit aquests dos escriptors i els he comentat amb una certa
extensió perquè són representatius de les millors qualitats dels nostres
autors catòlics: d'una banda el foc, l'entusiasme, la poesia i l'humor;
d'altra banda la claretat, la lògica i la ironia. Certament, és aquesta
fusió de lògica i poesia ço que distingeix arreu l'esperit catòlic, i poc
a poc va essent reconeguda a Anglaterra com el seu atribut peculiar.
Si l'espai m'ho permetia, em fora grat de comentar llargament alguns
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autors populars com cl P. Ronald Knox, poetes com Ralph Hodgon, i
el gran estol d'erudits catòlics, el capdavanter dels quals és S. E. el
Cardenal Gasquet: però, basta amb dir que l'esperit catòlic va guanyant
una solidíssima reputació per la seva serenitat, la seva forqa i equilibri; i a la meravellosa habilitat metafísica de Sant Tomàs d'Aquino
ban reïut recentment llur homenatge diversos professors que, trenta
anys enrera, no s'haurien pas avergonyit de dir que no havien ni llegit
la Summa. El modernisme anglès (que, d'antuvi, adreçà els seus atacs
contra el Protestantisme), ha fet darrerament a l'Església l'honor d'adonar-se que és ella, i no aquell, el seu principal enemic; i el protestant sincer es sent desolat davant el fet que, mentre la seva Església es
veu commoguda de lluites intestines, l'Església Catòlica gaudeix de
bella pau, ben segura d'ella mateixa. Hom pot dir, finalment, que el
Catolicisme, en la moderna literatura anglesa, és la única filosofia constructiva que roman; totes les altres es són esvaïdes, i han deixat lliure
el camp per a la lluita entre el Catolicisme i les confuses forces de la
negació.

* * *
Segons ja anunciava en la meva crònica anterior, s'ha registrat un
important moviment polític favorable a la modificació de l'actual règim d'instrucció pública. Resulta difícil d'explicar amb exactitud aquest
sistema de "doble control", en el qual l'Estat, sota determinades condicions, subvenciona les escoles religioses. Basta anib dir que és un
sistema molt engorrós; i en cap país, llevat d'Anglaterra, no podria
ésser projectat un sistema així, i, menys encara, posat en pràctica. La
cosa important per als catòlics és que una meitat de les subvencions va
a càrrec de les autoritats municipals i l'altra meitat a càrrec del govern
central. En conseqüència, les autoritats municipals poden negar-se lliurement a concedir la subvenció a les escoles catòliques, o bé poden concedir-la sota condicions vexatòries; i, com sia que el sectarisme sol
niar més aviat en el govern municipal que en el central, això s'esdevé
amb certa treqüència.
Ara bé: quan pujà al poder el Govern actual, el Ministre d'Instrucció Pública cercà la manera de reduir despeses. Trameté una circular a les autoritats locals, en la qual anunciava que el Govern legislaria
a fi de substituir l'actual sistema de participació en les desjjeses escolars
acordades per cada municipi per un altre sistema consistent en la concessió d'una subvenció determinada, aplicable segons el lliure criteri
de les autoritats locals.
Aquesta mesura sembla força innocent, però, de fet, aturaria el
progrés de l'educació a Anglaterra i implicaria la mort d'un miler d'esccles catòliques. La única raó per la qual les autoritats municipals han
fet tantes despeses en instrucció pública resideix en el fet que la meitat d'elles anava a càrrec del govem. Si ara hom els donés una determinada subvenció, seria aplicada a aquestes atencions, però el municipi despendria tan poc com pogués dels seus cabals propis. El primer
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estalvi seria, naturalment, el de les subvencions a les escoles catòliques,
i a centenars haurien de tancar les portes per manca de recursos.
Sortosament, els mestres de tots els credos i partits van adonar-se
del perill, i s'alçà una protesta tan intensa, que, al cap d'una setmana,
el Govern dictà una altra circular, modificant i ajornant la mesura projectada, i és molt probable que no en sentim a parlar més. Les relacions entre les escoles catòliques i l'Estat són, actualment, molt poc
satisfactòries, però, aquell malaurat decret mostrava que haurien pogut
ésser molt pitjors.

* * *
Una altra mesura política que fracassà fou la proposada per Mr.
Blundell. diputat catòlic. Hom l'anomenava "the Removal of Catholic
Disabilities Act", fou sostinguda per tols els partits, i era encaminada
a suprimir les absurdes lleis contra els catòlics, les quals, si bé no
eren mai aplicades, encara desfiguraven la Constitució. Segons aquestes lleis, és encara un crim tenir un campanar en una església catòlica,
posseir un breviari, dir missa, eixir al carrer en hàbit religiós, o bé
donar diners per a finalitats religioses. Encara que aquestes lleis sigujn
lletra morta, llur sola existència és un motiu d'indignació per als catòlics. El projecte de Mr. Blundell obtingué la simpatia de tots els partits, i la única causa de la seva no aprovació pel Parlament fou la
caiguda del Govern, que s'esdevingué després de la primera lectura;
però tinc notícia que el projecte tomarà a ésser presentat així que
s'escaigui una ocasió avinent.
C H R I S Ï O P H E R SPRIGG
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UNA ANTOLOGIA DELS POETES
DE LA DAVALLADA

A

RA que fins les biblioteques populars publiquen antologies dels poetes catalans, no fóra de més de completar la perspectiva que mostren
tot extractant-ne una dels poetes que, per a senyalar-los amb una denominació comuna, es poden anomenar de la davallada.
Els testimonis que donen coneixement dels graus que la davallada
va córrer, sempre són interessants de recordar; però, quan resulten citats
en concepte de models en el seu gènere, la seva valor és més alliçonant
encara: i aquest és el cas de l'antologia al·ludida, que consisteix ni més ni
menys que en un tractat de Arte Poètica, segons les explicacions del senyor Francesc Llaurador, catedràtic de lletres humanes a la Universitat
de Barcelona pels anys de 1690 al mil set cents i tants, en què va tancar
les seves portes. El tractat ha dormit un son de cent trenta tres anys a la
llibreria d'una casa de pagès, de la qual és avui un joiell. Es un llibre imprès a Barcelona, a la llibreria de Maria Àngela Martí, vídua, a la plaça de Sant Jaume, i per més d'un motiu té interès des de les seves primeres
pàgines. EI seu autor, un dels deixebles de l'esmentat Llaurador, el fecundo y felis ingenio barcelonès, doctor Josep Vicens, malgrat d'ésser mereixedor d'aquestes lloances del seu censor, el reverend Antoni Serra, de
la col·legiata de Santa Anna, i d'haver-se assegurat de la bona qualitat
de la seva obra, recollint los apunfamientos de hombrcs doctos a quienes
he comunicada, y en especial los que hube de un padre de la Compania
de Jesús y duudo mío que profesó veinte anos letras humanas, té tan hu-

mil concepte de si mateix, del seu mestre i dels seus concellers, que pel
sol fet d'haver consultat una A r l e Poètica espanola d'un D on Juan Díaz

Rengifo, natural de Àvila, estampa aquest nom a la portada, i no s'atreveix a posar-hi el seu propi. Segurament devia considerar el seu tractat
més mengivol sota aquest autoritzat pavelló que dient de bon antuvi que
era d'un míser barceloní, deixeble d'un catedràtic a Barcelona.
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No obstant, a més de la modèstia, potser hi havia alguna altra raó que
aconsellava tan significatiu renunciàment, i sembla provar-ho el detall
que des de l'aprovació eclesiàstica, datada a n d'agost de 1703, a la llicència per imprimir-lo signada per Don Juan de R. Pefíuelas, Secretaria
de Càmara de el Rey nuestro Seiior, y de Gobierno de el Conseja, pon
lo tocante a los reinos de la Corona de Aragón, vagin cinquanta dnc

anys. Durant llur transcurs s'esdevingué la caiguda material de Barcelona amb totes les seves conseqüències, i en tan gran manera deuria ésser
necessari tallar per endavant tota suspicàcia, que ja el 1703, onze anys
abans, el Doctor Josep Vicens s'amagava modestament sota el nom de
Díaz Rengifo.
La substitució, però, és ben innecessària, perquè encara que el Doctor Vicens no hi hagués recorregut, podia tenir la certesa que ni un sol
del seus lectors, per esforç que fes i per voluntat que tingués, trobaria al
seu erudit llibre ni la més llunyana reminiscència d'Auziàs March ni de
Bernat Metge, ni tan sols del famós Vicents Garcia, Rector de Vallfogona. Entre la poesia d'aquest i l'estudiada i posada en premsa en el Tractat hi ha veritablement un món de distància.
Fóra tasca inacable de comprovar-ho amb totes les abundantíssimes
demostracions que inclouen les seves 488 pàgines; serà suficient d'espigolar-ne unes quantes de les que vénen a mà en fullejar-Ies, i anotar-les
sense grans comentaris, perquè, amb certesa, qui en llegeixi aquesta petita recensió, se'ls farà a bastament.
Ja de bon antuvi, al preludi del primer capítol, dóna idea del concepte que de la poesia tenia el senyor Llaurador i el seu deixeble: el Arte
Poètica es un habito la finalitat del qual és donar rcglas y avisos para

componer versos con facilidad. Està bé, diu al capítol segon, que el poeta tingui vena i fins i tot numen; però l'abundància de poetastres diu clarament que allò de poeta nascitur és una equivocació; qui valori*za el
poeta és l'art: un Poeta de mediana natural con el Arte y ejercicio se hace

aventajado. Segons afirma al capítol quart, el f i n intrínseca de la poesia
es hacer versos, i ho demostra en forma que convenceria el més incrèdul, la dignidad de el arte poètica que explica el capítol següent: els lace
demonis por solo un Tirteo que los atenienses les enviaran por capitàn,
cojo y de pocas fuersas corporales, pero insigne poeta, alcanzaron de
los mescnios la mas importante y honrosa victorià. Quantas veces—segueix dient—la poesia bien concertada ha sacada agua dc los duros pedernales, hecho parar los ríos, detenerse los tigres y leones en medio de
stt carrera.

El que ha de procurar el poeta, segons explica en el capítol XV, per
tal d'arribar a aquest falaguer resultat, és que els vers tingui les se-
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güents quatre coses: Constància, Número, Corriente y Espiritu. L'erudit
Vicens les explica per peces menudes, però, comprenent, sens dubte, que
aqueixes altituds no són per a tothom, clou la part preceptiva del seu
tractat amb un oportuníssim capítol en el qual explana un Método breve para hacer versos, a fi que tan útil facultat estigui a l'abast de totes
les intel·ligències. Tan breu i senzill és, en efecte, el mètode, que val la
pena de copiar-lo.
El que desea saber hacer versos—diu—itN que le cuesle mucho trabajo y estudio, busque una o dos coplas de cada genero de versos, que
sean a juicio de algún buen poeta, elegantes y numerosas, y tengan con
perfección todo lo que en los dos capítulos pasados dijimos, y éstas decórelas y digalas como quien las representa en voz o càntelas, y luego
procure hacer otras a aquel sonido, y no le dé pena que falte al principio la sentencia o no sea tan buena como querta, porque primero es menester que el oído se acostmnbre al sonido y corriente del verso, y, hecho
esto, el limar y meter la letra, es negocio de toda la vida. V con esto y\
ayudàndose de la Sylva, se harà poeta. La Sylva és un diccionari de si-

nònims que clou el llibre.
Després d'haver explicat d'una manera tan clara les regles i el camí
de la Poesia, entra ja el Arte Poètica a estudiar les diferents menes de
versos i de poemes amb una profusió de detalls i sobretot d'exemples, que
li dóna la valor d'una antologia.
El primer poeta que cita, és el senyor comte de Zaballà, membre distingit de la famosa Acadèmia dels desconfiats que funcionava a Barcelona en aquells temps. El senyor comte va escriure un poema heroic en
ocasió de la mort de tan grande héroe Carlos segundo. En parlar Vicens
•d'aquesta mena de poemes, en reprodueix una bona part, que fa:
jFalleció Carlos? i S í ! /Triste desgracia!
Perdimos padre y rey a un viismo tiempo.
i Oh, cuanto la vivesa de esta pena
embarga a las potencias su exercicio!
La vida malogró mas importante
E l vigor de un estrago intempestivo.
Como torpe la voz, en tanlo ahogo,
Ccnir el séntinrento o ponderaria
Si del pesar la mas aguda frase
Se cifra en el silencio, en lo concisa,
Cenir el sentimiento o penderarlo
También es exponerlo a menos fino.
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El segon dels poetes citats és D. Lluís de Sayol, home d'indiscutible
traça, perquè ses poesies serveixin d'exemples pràctics dels poemes anomenats anagrames. L'anagrama és una composició que resulta de las mistnas letras de algún nombre o clàusula diferentemente colocados, como
de esle nombre "Olaguer" sacaràs " A l ruego", " V e , logra", " A l v e r go", etc.

El poema del senyor Sayol, és un anagrama puro que acaba així:
De vuestro ingenio y farol
Que descubra este arrevol
De el gran Thomàs Sol del cielo
Estando acà en esle suelo
Donde soy Rey, Luna y Sol.

Com es pot comprovar fàcilment, el darrer vers és una descomposició
del nom del seu autor.
Segueix D. Antoni de Peguera, citat en parlar dels pareados, amb uns
versos dels quals Vicens fa notar amb raó que parece que se ovillan como quien va aumentando un pequeno ovillo. La poesia que tingué l'ho-

nor d'ésser impresa, com la del comte de Zavallà a les Nenias Reales,
Vicens la qualifica de famosíssima, i certament el seu autor havia d'ésser
jxieta de volada, perquè el seu poema està empedrat de versos com
aquests:
O muerte de dolor golfa profunda
Por t i el orbe en lamentos sumergido
A faltaries del sol las luces bellas
N o lucieron la Luna y las estrellas.

La següent imatge poètica és del poeta citat a continuació, el canonge
penitencier de la Seu de Barcelona, Dr. Josep Romaguera.
A l Rey ofrece triunfos de los liados
Para que en esta edad, con su decoro
Se vea repetida el sigla de oro.

Forma part d'una Lira proposada com a model als estudiants.
El poeta que serveix de model a les Octavas Ritnas, és el catedràtic
d'Humanitats de la Universitat de Barcelona, del qual, segurament per
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ésser molt conegut, no cita el nom, i és llàstima, perquè, com Vicens fa
notar, es tracta d'una Octava en la qual concurre lo equivoco con lo contenciosa, i per aquest motiu la insereix, para que la imiten los novicios
Pnetas que quisieren componer con toda perfección. Seria imperdona-

ble, després d'aquesta recomanació, no reproduir-la íntegrament
així:

Diu

0 Thomas, sal picante en lo gustoso
Sal para mitigar la lozanía
Sal para sazonar lo mas sabroso
Sal para fecundar sabiduria.
Sal, Thomàs, todo sal, todo graciosa.
Sal para hacer estèril la heregta.
Sal para preservar de todos males,
Por mas que peligrosos o mortales.

També és dedicat a Sant Tomàs el model d'una de les dotze menes de
sonets, que en dotze capítols a part, explica el Arte Poètica: el sonet
simple, el doblada, terciado, con cola, continuo, encadenada, con repetición, retrògrada, de dos lenguas, de tres lenguas, acróstico i cónico. Es
tracta precisament d'un sonet de tres lenguas, en la catalana, la espanola

y la latina, anomenat així, com tots els de la seva mena, perquè té el perfecta sentida en cada lengua, siendo una misma dicción significativa en

todas tres, compost per un dels més destres alumnes del catedràtic Llaurador, per a ésser llegit en les solemnials festes que cada any dedicava a
Sant Tomàs la sàvia Acadèmia Thomística, de Barcelona.
Per a formar-se'n idea, serà suficient reproduir els dps tercets darrers, que, de contracop, ensenyen la qualitat del català que es parlava en
aquells temps.
Si declaras sentenciós tan profundas
Si tu frecuentas Citaràs Phebeas,
Amplifica, Thomas, venas fecundas.
Si Apollineas cantas circunstancias
Administra paéticas ideas,
Mètricas representa consonancias.

El model de sonet acròstic, és de D. Francisco de Junent i de Vergós,
considerat també de prou vàlua per a formar part de les Nenias Reales
i té el mèrit que les 14 primeres lletres dels 14 versos, formen la llegenda
Carlos Rey Justo.
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D. Antoni de Portell i Font, altre del poetes escollits que llegiren a
les festes tomistes, figura en l'antologia amb una poesia muy buena para
tmitar, però de dimensions que en permeten la còpia. El mateix inconvenient priva de reproduir un altre model seu de sets estancias, premiat
al certamen poètic que es celebrà en honor de Santa Maria de Cervelló,
que, segons diu Vicens, el seu autor el va compondre en una nit, _v con
todo eso, podrà dar luces a los principiantes. Anomena a la Santa festejada, Palas cathalana, Atalanta veloz i Hipocrene divÍTia; la presenta llui-

tant amb
De el furiosa Trilón hi j o importuno,

amb Tetis i amb Morfeu el qual venç, en definitiva.
El model d'Elegia, escrit en tercines a imitació del Dant, és de D. Llorenç de Baturell i de Erill, del qual, si no la poesia, els cognoms denunciarien l'antiga noblesa catalana. Meresqué igualment veure's inclosa en
les Nenias Reales. Comença així:
Groseros troncos, valle vegetable
Bordan del Po las aguas caudalosas,
Siendo electo llanto interminable.

No podia mancar a tan famosa antologia, un model del deixeble preferit pel catedràtic Llaurador, i Vicens li reserva l'honor suprem de reproduir-li una poesia muda, en tractar d'aquest gènere, singularment difícil perquè es una cotnposición mètrica de figuras de su pròpia significación. Es tracta d'un retrògrada esfèrica que se lee por el derecho y

revés, i fou pintat dins una esfera al cadafalc que es muntà a la catedral
de Barcelona el dia que es celebraren, a despeses de la ciutat, els funerals
de donya Mariana d'Àustria. Es com segueix:
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Vicens té la crueltat de no declarar el nom de l'autor, sinó per l'esmentat eufemisme que dóna peu a maliciar si era ell mateix.
En igual omissió cau en el model de laberinto cúbico. Declara únicament que va ésser exhibit—es comprèn que no llegit—en les festes de
l'esmentada Acadèmia Thomística, celebrades l'any 1700. El mèrit de
la poesia consisteix que,empesando siempre por la R, contiene el siguiente pareado:
Remontó Thomas su buelo
que pudo formar un cielo.

Encara que sigui impossible de reproduir-lo Íntegrament, per la seva
magnitud, val la pena de copiar-ne una part. Es com segueix:
RemontóThomassubueloq.uepudoformaruncielo
eRemontóThomassubueloquepudoformarunciel
meRemontóThomassubueloquepudoformaruncie
omeRemontóThomassubueloquepudoformarunci
nomeRemontóThomassubueloquepudoformarunc
tnomeRemontóThomassubueloquepudoformarun
i així successivament fins a quaranta repeticions.
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Després d'aquest veritablement extraordinari poema, no és necessari de seguir reproduint l'Antologia; el que va apuntat dóna prou idea
d'on havien arribat les coses, i deixa endevinar el camí que probablement
haurien seguit, si Felip V no hagués tingut la pensada de descompartir
els camps, matant, de retop i sense esperança de resurrecció, la quietud
en què vegetaven aquests númens.
X.

LLIBRES

&

REVISTES
ELS LLIBRES

L A F I L L A D E L T A R T A R I , per Joan Santamaría. Novella. Edicions Diana. Barcelona, 1926.
A deserat de les notables qualitats del senyor Santamaría, com a narrador,
de les seves pintures i descripcions acolorides i vives (riques d'una voluntat descriptiva, com potser a Catalunya només trobaríem les d'En Ruyra), de la seva
l'mor innegable per copsar l'essencial dels ambients més diversos, evocant-los
destrament per a snbmergir-hi el» personatges i mostra-nos-els en llur propi
aire, com una lògica resultant del xoc del medi amb la guspira d'individualitat
que tothom porta dintre seu; a desgrat de totes aquestes valors positives, la
impressió que deixa la lectura de la seva darrera novella. Lo Filla del Tartari,
és depressiva i amarga. Aquest llibre ens apareix, en conjunt, com una substància
.••morfa i grisa, sobre la qual ressalten, amb una roentor implacable i amb una
insistència desconcertant d'obsessió, imatges d'una lubricitat truculenta. El fons
no és àton en si, i és, potser, el més interessant del llibre; però queda obscurit
per la importància concedida a les escenes de la sexualitat més elemental. Tanquem el llibre, fatigats de veure suggerides a cada instant les baixeses de la carn
amb un reHeu i una vibració, com si fossin de les poques coses de la vida dignes
de la novel·la, i, per tant, com si haguessin d'ésser sempre motiu predilecte de
la novel·la. En La Filla del Tartari sembla haver-se volgut fer arribar la sensiuilitat a nn tal punt de predomini que, amb una mena de paroxisme embriac,
de furor dionisíaca, es llencen ac! tots els ropatges, totes les veladures que
donen a la sensualitat un aire enganyosament digne i noble, i hi bot aquesta
amb la peremptorietat d'un sentiment primari enfollit i violent, mostrant al nu
la seva baixíssima tessitura. I això, que, al primer cop d'ull, pot aparèixer com
un afany de veritat i naturalitat, si ho consideràvem attib certa detenció, qui sap
si arribaríem a creure-ho provinent de la hiper-saturació de sensualitat, que
hagués ja fet a miques el self-control que requereix la sensualitat hipòcrita, la
qual amaga la pròpia turpitud bàsica entre refinaments i sentimentalismes. És la
pura brutalitat incoercible.
Intentant de judicar aquest llibre, se'ns planteja, com per si mateix, el problema de la moral en l'art. Som ja ben lluny de les idees de l'art per l'art, de
les teories romàntiques de la llibertat absoluta d'aquest, de la justificació de les
crueses del realisme a la manera de Zola, del concepte del món de la bellesa
com una cosa cíclica i repiegada sobre si mateixa, cosmos orgullosament solitari, sense contacte amb les altres esferes de la vida de l'home, part del món
interior de l'home que tendia a deshumanitzar-se, a prescindir dels valors essencials del viure de l'esperit: la religió i la moral. Les teories d'avui s'acosten
més a creure que l'art és un preciós factor en l'educació dels homes, que acompleix una funció social ben definida: la d'ennoblir i enriquir la sensibilitat humana, mitjançant la rc-creació del món a través de l'esperit, a través dels més
selectes d'entre els esperits humans. No és una veritable obra d'art aquella que,
després del seu tast. no ens deixi amb aquell goig de l'ennobliment interior,
aquella gaubança d'haver satisfet, enc que sia només un poc, l'anhel cap a un
món de perfeccions que endevinem fora de nosaltres, més enllà de les limitacions
humanes, impuls que és la base de tot el mecanisme de la nostra vida interior.
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La beHesa artística i la bellesa moral, per bé gue en llur origen puguin semblar
divergents, confonen llurs branques més altes en un mateix atzur, s'enlairen
dutes per un mateix desig, són besllums d'una mateixa claror. No és, doncs, el
niés errat dels camins per a la creació de l'obra d'art, la complaença en els sentiments inferiors de l'home, no en aquells que l'ennobleixen, ans en aquells que
l'envileixcn fatalment? Com és possible d'ennoblir l'home, evocat-li sentiments
poc nobles?
El llibre del senyor Santamaría, amb tot i les crueses sistemàtiques que hem
comentat, sembla voler arribar, no obstant, a una tesi de tendència moralitzadora.
Sembla voler constatar els malastres que engendra una passió desordenada i
anàrquica. Aquella parella d'enamorats que trenquen totes les lleis divines i humanes per seguir la de llur goig, es troben finalment atuïts per tota mena de
malaventures. Aquesta tesi xoca tant amb la resta del llibre, que àdhuc arriba
a semblar inconscient, com si l'autor hi hagués arribat sense dar-se'n compte,
portat per l'interès dramàtic dels esdeveniments. Sigui com sigui, la vibració
moralitzadora no és prou intensa per neutralitzar, amb un alè poderós, amb un
domeny incontraslable, l'erotisme continu de l'anècdota de cada plana, de cada
instant; l'onada de sensualitat ho inunda tot, i ella roman la nota fonamental
del llibre.
JAUME BOFILL
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M Í S T I C S D E M O N T S E R R A T . — V o l . I Directori dc les hores canòniques, del Vble.
Dom Garsias dc Cisneros. Abat de Montserrat. — Vol. I I . Excrcitalori dc la
vida espiritual, del mateix autor.
Entre les moltes i importants publicacions del Monestir de Montserrat, no dubtem a afirmar que aquesta que ha inaugurat tot recentment és una de les més saboroses. FI Prefaci que al volum I posa el P. Salvador Obiols ens té esperançats
dc poder fruir belles revelacions de literatura ascètica i mistica, de què tan mancada
esta la nostra terra del segle X V ençà.
Les dues obres que inauguren la col·lecció són de Dom Garsias de Cisneros, Abat
del gloriós Monestir en temps dels Reis Catòlics i han estat acomodades a la usança
actual pels PP. Salvador Obiols i Ambròs M . ' Busquets.
El Directori dc les hores canòniques és un mètode enginyós per a recitar amb
profit les hores de l'Ofici diví combinant-ne la recitació amb la meditació dels principals passos de la vida i Passió de N . S. Jesucrist. Amb aquest sistema hom pot
ajudar-se eficaçment per a mantenir l'atenció i la devoció en la salmodia, àdhuc
essent illetrat i desconeixent el sentit profund dels salms.
UExcrcitalori de la vida espiritual és una obra de més volada, per bé que acomplida amb finalitat modesta. És un sistema complet de guiatge per les sendes difícils
de l'oració que recorre les tres clàssiques vies purgativa, iHuminativa i contemplativa i acaba amb un magnífic tractat de la contemplació.
La importància i significació d'aquestes obres és exactament precisada en la Introducció del P. Obiols al volum I, d'on ens plau de copiar aquestes paraules:
"Fruits ben espontanis d'un esperit exercitat en l'oració mental i lectura dels
escrits sagrats són les obres que ens llegà l'Abat Cisneros. En elles s'albira un home
experimentat cn tot ço que ordena i prescriu. Amb Vhxcrcitatori fou el primer que
veritablement i definitiva reglamentà la vida espiritual, donant el primer mètode
d'oració mental i amb el Directori dc les hores canòniques conjuminà aquesta amb
l'oració vocal per donar-li més força i consistència.
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"]-a producció ascètica de Cisneros fou un resultat definitiu de les diferents
temptatives que s'havien fet abans d'ell i fruit madur de l'època... Ben prompte la
meditació adquirí una gran importància damunt els altres exercicis i fou considerada com a fonament de tots. Per això els místics medievals s'esforcen a fer ressaltar els beneficis de la meditació i tracten de metoditzar-la. Tots llurs esforços
són aprofitats i superats per Cisneros, el qual presenta un veritable manual d'oració
metòdica.
" E l mèrit de l'Abat Cisneros no és tant d'haver estat l'autor d'un mètode
d'oració mental, com d'haver sabut apropiar-se els elements ja existents, esparsos
ça i Ha, tot acoblant-los i ordenant-los...
"Cal afirmar que per ell l'oració metòdica assolí la seva total formació. Cisneros
proposa un mètode precís d'oració, mes complet í ordenat que els que s'havien
escrit abans d'ell."
I.a impressió que nosaltres hem tret de la lectura d'aquesta obra, verament
àuria, és la d'un sistema d'exercicis ignasians per la seva fonamentalitat i pels
detalls utilíssims d'execució bellament combinat amb la distribució de la jornada
-rue comporta la recitació monacal de les hores canòniques. Una suavitat benedictina
a\ costat d'una seriositat ignasiana.
Esperem amb delit el volum I I I , que contindrà un Oracional compost per un
devot religiós de Montserrat del segle X V . Ens il·lusiona la idea de trobar-hi un
enfilall de gemmes precioses de pietat cristiana afaíçonades amb el bell catalanesc
quatrecentista.
A B B É JACQUES L E C L E R Q , Professeur à la Faculté de l'Institut Saint-Louis de
BruxeMcs.—MÉDITATION SUR L'ET.LISE. Editions de la Jeunesse catholique. L o u vain, 1926.
Hem d'agrair al nostre brillant corresponsal de Bèlgica l'obsequi d'aquest preciós opuscle, on amb el seu estil àgil i la penetració psicològica que ja coneixen els
nostres lectors, va descrivint les impressions d'un sauvage qui arribat a països catòlics, pren un interès creixent fins a l'adhesió pel fet humanament inexplicable de
l'Església catòlica, supera les dificultats que van oposant-se al seu esperit, per
l'autor noblement exposades i definitivament resoltes, i acaba caient de genolls damunt el sepulcre de Sant Pere de Roma. La traça amb què l'autor va presentant
els caires de l'Església Catòlica, n'explica l'esperit íntim i en demostra la veritat,
fan d'aquest opuscle una preciosa apologia de la nostra Religió. Gràcies i encoratjaments.

I N T R O D U C C I Ó A L A P A L E O G R A F I A M U S I C A L G R E G O R I A N A , per Dom
Gregort M . ' Sunyol, O. S. B., Monjo dc Montserrat. - Abadia de Montserrat,
MCMXXi'.
D'homes que es dediquin a l'estudi formal de matèries que, com la que és
objecte d'aquest llibre, tenen quelcom d'aspror, quelcom de feixuc, car hi són indispensables tant una adequada preparació i una documentació extraordinària, que
no són a l'abast de tothom, com aquella dosi d'enginy per tal de poder aclarir una
sèrie de qüestions prèvies abans de ilençar-se a una afirmació o exposar una versemblança ; d'homes que tinguin aquest .tremp espiritual no se'n troben gaires
Fer això és d'admirar aquesta tasca acomplida pel Rvnd. benedictí, l'iHustre gregorianista Dom Gregori M.* Sunyol; tasca bella per tal com amb la seva mag-
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nifica obra es pot disposar, avui. d'un estudi de paleografia que, malgrat de trobar-se situada dintre de la seva especialitat gregoriana, ens ha de prestar admirables serveis per tal com d'ella i del treball d'investigació pacientissima que representa s'ban d'obtenir saborosos fruits.
Tota l'activitat del Rvnd. Dom Gregori M . ' Sunyol, tota la seva clarividència, tota la seva sagacitat d'investigador, ja de temps coneguda pels seus articles
suVe "Gregorianisme", que sens interrupció i any darrera any ens ha anat donant en "Vida Cristiana", havia de tenir una bella florida i havia de concretar-se
en quelcom notabilissim; ho presentiem. ho desitjàvem, ho esperàvem. La present
publicació, honra de les nostres lletres, és la realitat que ens ha sortit a l'encontre i ens ha fet llençar un sospir d'immensa satisfacció: Gràcies n Déu!
Cal, per a dar-sc compte del contingut d'aquesta obra, endinsar-s'hi i llegir-la
àvidament. En aquesta recensió, en la qual hauriem d'ésser breus, siga'ns permès
d'estcndre'ns un xic. car l'obra s'ho mereix i és nostre desig que el bon lector
\ulga seguir-nos per tal que no sigui una mirada superficial i externa la que
volem donar al llibre del Pare Sunyol. ans el contrari, hem de tenir tots un grandissim interès a atraure les mirades damunt ell. i per a aconseguir aquest propòsit cal anar veient ço que es conté en cada capítol.
Els primers capítols són atraients a tot ésser-ho. Ço que en ells es troba ha de
plaure tant a l'erudit aficionat com al més àvid i exigent musicògraf. Les dades
de critica musirogràfica que es troben en el capítol I I , en el qual s'estudia
"Orígens dels neumes llatins'', posen en clar moltes qüestions fonamentals bo
i donant a comprendre amb esperit de noble crítica com són errònies moltes
afirmacions, deduccions i teories establertes anteriorment.
l a tesi del Rvnd. Pare Sunyol és simple i a la vegada prou convincent per
tiobar-se, avui, plenament confirmada. El contacte íntim entre el text í els signes
gràfics que servien per a la seva puntuació, mig diastemàtica mig oratòria, va
determinar que la gràfica oratòria s'elevés al rang de gràfica musical.
En el capítol I I I , en el qual tracta " D e quina època daten els neumes llatins",
exposa l'autor raonaments, corroborats documentalment i històrica, pels quals
es projecta clara llum en aquesta importantissima qüestió tan íntimament lligada
amb la del capítol anterior.
F.I capítol I V , tracta de la "Notació oratòria o quironímica. Els accents
gramaticals, combinats variadament donen tota una notació musical. El gest
oratori de la mà i el moviment de la veu. l'alçament, l'abaixament i l'ondulació
indicada pel gesf oratori tradueixen l'alçament, l'abaixament i l'ondulació de la
veu que canta. La notació, doncs, troba en l'accent oratori un mitjà per a constituir-se. No s'indica en ella un interval precís, una distància justa entre dos sons,
sinó la direcció que havien de prendre els sons i la seva relativa elevació. La
transmissió del repertori litúrgic, en principi, imposava aprendre'l de memòria; la
notació quironímica facilitava el reconeixement de la melodia ja coneguda; la
memòria era refrescada i els neumes, en llurs combinacions, en llur col·locació i
en llur disposició suggerien l'interval i el moviment melòdic
En el capítol V, "Notació diastemàtica i apunts sobreposats", estudia el Pare
Sunyol la notació que naixia recolzant damunt una disgregació dels elements
de la gràfica musical primitiva, per tal de poder-los emplaçar a distàncies proporcionades per a indicar amb més precisió els intervals melòdics. La notació,
llavors, es desplegà a l'entorn d'una línia horitzontal, primerament imaginària,
la qual donà lloc més tard. seguint les evolucions naturals, a l'aparició de ratlles.
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Primer fou una ratlla tirada a "punta seca" (manuscrits italians i aquitans);
després vingué la ratlla vermella (segle onzè) que servia per indicar un so
central de la melodia. D'una ratlla es passà a dues—una vermella i l'altra groea—.
S arriha així al tetragrama amb ratlles de color amb Ics quals els intervals musicals quedaren ben precisats.
Aquests quatre capítols i el que segueix, "Evolució dels neumes", en el qual
l'iliustre benedictí ens fa conèixer amb detaH acuradíssim les diferents modificacions que experimentà la gràfica neumàtica. són d'una tan gran valor que ells sols
ens imposen un agraïment al gregoríanista il·lustre qui ens ha fet conèixer amb
tanta de claredat el producte dels seus profunds i acuradissims estudis.
El capítol V I I ens serveix per aprendre quina fou la divulgació dels neumes
els quals essent un mitjà d'ús universal per a l'escriptura de la música litúrgica,
arrelant-se en cada poble i adaptant-s'hi, anà prenent fesomies característiques d'on
s'originaren les diverses notacions que avui són conegudes, de les quals, si unes
se'ns presenten com a simples variants d'una familia. car en elles no es troba
altra cosa que diferències de detall, altres, en canvi, ens presenten modificacions
tan profundes que ben bé pot dir-se que, donades llurs característiques especials
1 l'àrea d'extensió geogràfica on es desplegaren, esdevingueren grafies indígenes
ben localitzades i del tot precisades.
Establert en aquest capítol VTI un principi d'itinerari a seguir per tal de ben
orientar-nos en l'estudi i descripció de les principals i més importants famílies
neumàtiques, el centre de les quals ve descrit geogràficament cn una interessant
planxa que acompanya el text, s'entra a l'estudi de cada família.
Les "Notacions rítmiques" omplcnen el capítol V I I I — l a "sangaHiana"—la de
Messina—la "xartriana''--la "nonantoliana"—, cada una d'aquestes notacions ofereix característiques específiques que el Pare Sunyol particularitza per mitjà de
taules comparatives que permeten de fer-se'n càrrec tot seguit, a la vegada que
es peden comprovar damunt els facsímils que s'intercalen en el text.
EU capítol IX és dedicat a les "Notacions italianes"—Neumes italians primitius. Notació central. Notació benaventana—. D'aquestes notacions, a la vegada
que se'n donen taules per tal de facilitar l'estudi comparatiu i el coneixement dels
neumes més característics, se'n donen els elements de comprovació damunt els
nombrosos i rics facsímils, reproduint pàgines senceres de còdexs i de manuscrits
de distintes èpoques.
Segueixen els capítols en els quals s'estudien les notacions: Franceses, l'Anglosaxona i l'Alemanya.
El capítol cn el qual s'estudien les notacions visigótico-espanyoles, desperta
grandíssim interès, tant per les dades que el Pare Sunyol ens fa conèixer com
per l'estudi personal i aprofundit que en ell es fa respecte de la notació "moçarubiga", aquesta notació que avui, encara, resta en estat enigmàtic i que tant ha
fet enraonar i a tantes i variades tesis ha donat lloc, sense, però, que hagi vingut aquella llum que ens permeti traduir-la sens temença de fer-ne un garbuix.
Plau-nos, però, força, de constatar com el treball pacientíssim i aciençat dc
l'iHustre benedictí fa esperançar que algun o altre dia ens podrà facilitar la clau
dc la interpretació justa dels neumes moçarabigs.
Altre capitol, tant o més interessant que l'anterior, és el X I V , en el qual es
tracta de la "Notació catalana". Aquesta notació, com les altres de terres ibèriques, filla de la visigòtica, tingué el seu normal desplegament. La iniciativa de
la cultura catalana, cl focus de la qual es trobava, en aquella llunyana època.
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en l'abadia de Ripoll, féu que les notacions aquitana i visigòtica es trobessin
sotmeses a un procés d'adaptació i consegüent transformació, donant lloc a l'aparició d'una notació ben individualitzada, localitzada solament a Catalunya. Les
reproduccions en facsímil de pàgines interessants del Toitarium de l'abadia de
Ripoll, del Resfonsoriale-ilissale que posseeix Montserrat i del Graduale de la
Seu d'Urgell fan conèixer la realitat d'aquesta notació í els trets més caracteristics u la comprensió dels quals ajuden força les taules dels neumes que figuren
en aquest important capítol.
En els capítols següents vénen: Notacions gòtiques. Notacions particulars.
Notacions alfabètiques; capítol, el d'aquestes, de fort interès.
En el penúltim capítol d'aquesta magnífica obra s'estudia: "Estat actual de
la Paleografia gregoriana". En el darrer capítol, la "Interpretació dels neumes",
mirat sota l'aspecte rítmic, l'element vital de la venerabilíssima melodia gregoriana.
Enriqueixen l'obra dos apèndixs, el segon dels quals atreu el nostre interès,
car en ell es fa un estudi descriptiu de la "Paleografia literària llatina" amb
abundoses reproduccions de documents.
La claredat del text. la bellesa de l'estampació, l'abundor extraordinària i no
acostumada de reproduccions de documents comprovatoris, i les taules comparatives, fan que hom no pugui per menys, davant l'enorme tasca que el Reverend Dom Gregori M.* Sunyol s'imposà en emprendre aquesta obra, de restar
admirat. Els estudis de paleografia musical, enraonant amb tota sinceritat, entre
nosaltres eren ben migrats, més encara respecte a Paleografia gregoriana;
l'entusiasme, l'amor a l'estudi, la labor quieta i intensa del nostre eminent gregorianista, ha fet ço que encara no s'havia fet i ha sabut i ha volgut fer-nos
posseir un tresor de cultura gregoriana que fa esperançar saborosos fruits per
a més endavant, car aquesta "Introducció a la Paleografia Gregoriana", tant pel
seu mètode, clar i concís com per la rica documentació que hi ve reproduïda, pot
dotiar motiu a la formació d'un ambient i en aquest ambient poden néixer nobles
i fecundes iniciatives.
Resta'ns cem a acabament d'aquesta recensió, retre el nostre més efusiu testimoni d'admiració i agraïment a l'autor, Dom Gregori M.* Sunyol. De les pàgines de LA PARAULA CRISTIANA estant ens és ben grat de fer-ho públicament.
JOSEP B A R B E R À

A REMARCAR. — Els dos volums mesaderi de les Obras complctas de Balmcs.
Són aquest mes cl X I V i el X X V I titulats Miscclànea i Escriios politicos ( I V )
El primer conté un recull de treballs que queien fora dels altres volums, i es
fan notar entre ells un discurs sobre l'originalitat i una col·lecció molt notable
de pensaments que cl gran escriptor apuntava bon punt li acudien. L'altre és el
comentari viu de la crisi política per què passà l'Espanya des de la constitució
del govern Narvàez (3 maig 1844) fins a la del govern Martínez de la Rosa (16
setembre del mateix any), període tal volta de la màxima influència política
del nostre filòsof.
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LES REVISTES
BELLS AUGURIS: BELL

ANUNCI

No ens podem estar d'honorar les nostres planes reproduint-hi bella part del
transcendental article que sota aquest títol publica a la doctíssima Revista " E s tudis Franciscans" el Rind. P. Miquel d'Esplugues. L'alta importància de l'assumpte ens hi obliga.
Diu el savi i estíHat escriptor caputxí:
"Es del públic domini, temps ha, que es treballa de ferm en la magna obra
""de la versió total de la Bíblia.
"Després de mants esforços parcials, alguns d'allò més afortunats ( i ) , a Cat a l u n y a (agullonada tota per la vergonya de no posseir la Bíblia en català) la
"pruïja d'aquest esforç, més que un ideal ha esdevingut una obsessió, nobilíssí"ma tanmateix.
" A fila segurament es deu el fet que la versió de la Bíblia tota, a hores d'ara
"l'hagin començada tres grups independents í per tres caires diversos responents
"a altres tantes idealitals a escometre dins el natural desdoblament de l'obra.
"Es podia haver fet successivament, enlloc de simultàniament ? Potser sí;
"però tant se val. Es podien haver unit tots els esforços per a una obra de con"junt? Evident, però no ve d'aquí.
" L a qüestió, ara com ara. és treballar. I noblement i amb veneració mútua.
" L a qüestió és crear un ambient, una cultura i àdhuc una emulació cristianissíma
" i fecunda.
"Fent-ho així amb pocs anys tindrem la Bíblia en català. I de més a més Cat a l u n y a es veurà convertida en fogar eminent de cultura bíblica que pot donar
"al seu nom i a la seva literatura dies de glòria immarcible.
"Llavors, potser, més que no pas ara, serà el moment de les coordinacions
"definitives. La provatura de les pròpies forces ensenyarà a tots "quid ferre re"cussent, quid valeant humeri". Bells auguris ça com lla.

• * •
" E l "bell anunci" a què es fa referència en la capçalera d'aqueixa nota és
"d'una pròxima aparició del primer volum de la "Fundació Bíblica Catalana",
"patrocinada pel senyor Cambó en la mateixa forma, condicions i esperit amb
"què ve exercint anys ha el patronatge de la "Fundació Bernat Metge" per la
"versió al català dels clàssics grecs i llatins.
"Serà a les llibreries, d'aquí a molt poc, sí Déu vol. I en lloc dels quatre
"Evangelis i els Actes dels Apòstols—com s'havia projectat de bell antuvi i de
' tota manera enguany mateix serà una altra realitat—el volum consistirà en una
"Sinopsi catòlica, feta en grec pel P. Lagrange, amb la corresponent versió ca"talana redactada per un dels grups que col·laboren en la dita Fundació Bíblica.
" E n dir que serà la primera sinopsi catòlica grega, feta per un dels més alts
"prestigis bíblics del Catolicisme—i no diem el primer, perquè totes les compa"racions són odioses—està fet el màxim elogi del volum en curs d'estampació.
( i ) Entre ells culmina el de Mossèn Frederic Clascar (a. c. s.). Si la mort
no ens l'hagués arrebassat, a hores d'ara potser tindríem tota la Bíblia en el seu
català, ètnicament tan expressiu í espurnejant.
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"Bell anunci, certament. De cop i volta Catalunya passarà del seu esborra"ment centenari del món de la cultura bíblica, a un lloc d'honor entre tots els
"pobles fills de l'Església catòlica. Cap d'ells no es podrà gloriejar del que es
"podrà gloriejar Catalunya, gràcies al concurs del P. Lagrange, recaptat pel se"nyor Cambó en les seves darreres excursions per Palestina.
"Fa bo d'anticipar aquests fragments del pròleg sobrí, ungit, epigràfic, amb
"el qual l'iHustre fundador de l'Escola Bíblica de Sant Esteve (Jerusalem), ha
"volgut encapçalar la seva sinopsi. Són una revelació. I un programa.
""L'Esperit Sant, diu, infpirà, cert, un sol Evangeli si hom esguarda el sen" t i t divinal; mes l'inspirà valent-se de quatre instruments diversos en possessió
"de virtut i perfecció peculiars. Per on, a fi que cada Evangeli conservés sa pro"pietat i resplendís no obstant llur nexe comú, darrerament pel mitjà de etAtJcÇ
"o columnes s'ha preferit d'oferir [els textos] a ulls dels lector sota un sol cop
"de vista. I d'aqueixa disposició se'n diu Sinopsi".
"Després el P. Lagrange parteix del principi d'avantposar, no Sant Marc,
"com solen fer els acatòlics, sinó Sant Lluc, el més complet i ordenat, cronològicament, de tots els Evangelistes. I d i u : " A i x í com Lluc, després dels altres,
"ressegueix, més explorat, el camp evangèlic, així Joan, com a darrer i testimo"ní, és més com a deixeble predilecte, coneixedor més acurat de totes les coses,
"en volgué constatar poques, però de suma transcendència... Per tant, en rigor,
"el primer lloc correspon a Joan, però com que es poc usual que narri de la
"mateixa manera (dels altres) m'ha semblat posar-lo després dels tres, com a
"proferidor de la darrera sentència, de la qual quasi mai no és lícit d'apel·lar".
" A través de la Sinopsi—de la seva apologètica victoriosa i de l'esforç con' tinuat de tota una vida en alçar a Crist aquest monument—resplendeix amb nous
"fulgors aquella il·limitada devoció a Jesús, que és característica de la labor in-^
"gent del P. Lagrange i que li feia dir anys enrera en el seu gran llibre " L e
"Messianisme chez les j u i f s " : " L a seva preocupació [d'Israel] pels cops escènics, pel meravellós, per l'enlluernador, per l'insòlit, li dava poques apteses
"per comprendre aquella figura [la de Jesús] fascinant, modesta, melancòlica i
"velada (2)."

"Altrament, a què parlar amb elogi de la sinopsi ni de la versió, si aviat parl a r a n elles per si mateixes? I, ben cert, amb eloqüència sobirana.
"Es clar que, si no es tractés d'un simple anunci, ho podria fer, de tota ma"nera, sense minvament de la modèstia. La meva tasca dins la Fundació es pur a m e n t coordinadora d'esforços. Es per tant, externa a l'obra.
"Doncs, veient-la amb ulls quasi d'espectador goso afirmar de la versió ca"talana que lluirà al costat dels textos originals. I que no desdirà de les versions
"més acurades de què es puguin gloriar qualsevulla d'altres pobles; l'anglès i
"l'alemany, per exemple, amb tradicions tan envejables pel que fa a versions
"veinàculament clàssiques dels Llibres Sants.
"Sigui, doncs, tota la glòria pels col·laboradors, tota pel Fundador. I tocant a
"aqueix primer volum, tota, així mateix, pel P. Lagrange i pel seu germà d'hà-

(2)

Pàgina 265.
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"bit P. Lavergne, signant amb ell de la Sinopsi i coadjutor seu en aquesta em"presa de gegants C3).
"Però la glòria i cl fruit principal serà per Catalunya. Per les seves lletres
'en florida cada dia més prometedora, per la seva cultura, plena de nobles an''hels, per la seva mil·lenària indestructible cristianitat. Bell anunci."

C I È N C I A . Revista catalana de ciència i tecnologia. Num. 1. Febrer, 1926. Barcelona.
Ben arribada sigui aquesta novella publicació que ve a satisfer una necessitat
dins el camp de la nostra cultura. Aquest primer fascicle és un bell auguri de la
tasca que farà. com pot veure el lector pels següents extractes:
Les grans pressions i el retidiment de la màquina de vapor. J. Serrat i Bonastre.
El millor rendiment tèrmic (aprofitament de la calor del combustible emprat)
dels motors de combustió interna, que és ben bé el doble del rendiment tèrmic de
les millors màquines de vapor, havia fet arribar a creure que aquestes serien
prompte suplantades per aquells. Lluny d'ésser així, veiem, sobretot en tractar-se
de grans potències, el predomini absolut de la màquina de vapor, i en particular
de la turbina de vapor, la qual arriba fàcilment a donar els 50.000 cavalls, menf-e que la potència màxima obtinguda pel millor motor tèrmic Diesel no passa
c'e 15.000. A més a més que les noves millores introduïdes, en la caldera de la
màquina de vapor (Babcock, Piedbeuf, Durr, etc), van permetent d'emprar pressions molt més elevades, obtenint a cada nou augment de pressió, un augment
Ce rendiment tèrmic i mecànic. El rendiment, però, econòmic no creix en la mateixa proporció i arriba a un màxim per a pressions d'unes trenta a trenta cinc
almosferes.
Nosaltres ens inclinem a creure que la competència entre el motor tèrmic i el
motor a vapor, no és pas encara finida. Qui sap si aquestes enormes potències
que avui es demanen al motor tèrmic, podrà donar-les el dia en què s'arribi a
transformar-lo en una mena de turbina de combustió interna.
Del vulgarisme al tecnicisme. - J. Estalella.
El treball de formació, depuració i precisió del lèxic científic del nostre idioma, és un treball quasi tot per fer, i és tanmateix un dels treballs previs més.
necessaris. Per això la contribució que hi presta el Dr. Estalella amb el seu
articlet " D e l vulgarisme al tecnicisme", és molt d'agrair i ens fa concebre f a lagueres esperances que s'anirà fent ràpidament i acuradament a jutjar per aquesta
preciosa mostra.
Valnritsació dels tipus zoològics catalans. - Ignasi de Sagarra.
La curiosa conclusió que el senyor de Sagarra treu del seu conciençut estudi
sobre les varietats que nna de les espècies de lepidòpters (Argynnis cydippe, papelloncs argentines o viroleres) ofereix en les contrades de la nostra terra, en
cumparar-les amb altres races de la mateixa espècie de la fauna ibèrica i de
la continental, és que el nostre país constitueix una àrea de subfusió de races
que valoritza considerablement els nostres exemplars zoològics.

(3) Ultra la Sinopsi, dintre aquest any mateix la "Fundació Bíblica Catalana" podrà editar els Evangelis ambs els Actes dels Apòstols i un o dos volums
del Pentateuc.
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És aquest treball un bell exemple de les orientacions que van prenent els
moderns estudis de zoogeografia.
L'adaptabilitat de l'ésser vivent a les condicions climàtiques i biològiques del
medi ambient, és causa de la diferenciació d'una mateixa espècie en diverses
races. En aquest fet radica la correlació que l'actual zoogeografia tracta d'establir entre la fauna i son àrea geogràfica. Per a l'estudi d'aquesta correlació
cs comprèn que no signi igualment apta qualsevol espècie zoològica, sinó que caldrà
escollir amb cnccrl els subjectes a estudiar preferint els que viuen més lligats
amb l'ambient en què han nascut. El senyor de Sagarra ha escollit els lepidòpters perquè llur àrea està circumscrita a la de les plantes què s'alimenten.
Precisa després el mètode d'estudi dient que cal operar amb gran nombre
d'exemplars, no menysprear cap dada referent a les condicions vitals dels individus, i ar.ar-les comparant amb les dels tipus pre-establerts i ben definits.
Concreta el cas a l'estudi comparatiu dels diversos tipus que presenta l'espècie
A.'gynnis cydipfe. a la península ibèrica i al continent europeu. Passa a estudiar
«Is tipus existents a Catalunya, per concloure que si les varietats rubricala del
rostre Pireneu estan emparentades amb la raça continental dels Alps, la nova
varietat virescens del Montseny, que l'autor descriví per primera volta, presenta
un tipus de subfusió entre l'esmentada rtibricata i el tipus ibèric chlorodippe.
En formosissima tricomia que il·lustra aquest documentat treball, són reproduïts dos exemplars (mascle i femella) de cada una d'aquestes tres varietats (rwbricata, virescens, chlorodippe).
Adobs sintètics. - Alfons M.* Gallardo.
Es tracta en aquest instructiu i ben tallat article d'uns productes industrials
obtinguts per síntesi química, i destinats a substituir els extractes vegetals, que
fms ara anaven emprant-se en les adoberies per a transformar les pells en cuiro.
L'escassedat d'adobs vegetals que no bastava a satisfer la creixent indústria del cuiro, reputada com una de les sis principals indústries mundials, féu que els químics es llencessin a la recerca d'un producte sintètic que pogués substituir-los.
Després de vàries temptatives, s'arriba a l'obtenció d'un producte conegut comercialment amb el nom de Neradol, resultant de la reacció de l'àcid cresilsulfònic sobre el formol. El senyor Gallardo, que en descobrir-se el nou producte
treballava als laboratoris de la casa alemanya que es féu propietària de la patent, ens descriu minuciosament els diversos tipus de Neradol llençats al mercat,
i el racional ús que se'n pot fer en les adoberies ja sol, ja associat a l'antic cxtiacte vegetal.
E l cometes de l'any 1925. - J.
És una enumeració dels onze
amb indicació de llurs descobridors
l'autor com l'estudi de les òrbites
confirmació de la coneguda llei de

Comas Solà.
nous cometes descoberts durant l'any passat
i de llurs característiques. En acabar remarca
trobades per als nous cometes, és una nova
la gravitació universal. — Pau Rosselló, prev.

E L S MÉS A N T I C S P E L E G R I N S C R I S T I A N S A P A L E S T I N A , pel Pro/. H .
Windisch, a "Zeitchrift des deutsch. Palastina". Vereins, Leipzig, 1925,
p. 145-158.
Quan començaren els pelegrinatges cristians a Terra Santa? G. Kruger en
sa Història de l'Església, I, p. 219, creu que al temps de Constantí, Santa Elena
hauria estat la primera pelegrina. Però Eusebi en la Història Eclesiàstica ja en

LLIBRES & REVISTES

369

cita dos de més antics: Melitó de Sardes (Asia Menor, Lidia) i Alexandre bisbe
de Jerusalem. Hom pot afegir-hi encara Pionius d'Esmirna, Firmilià de Cesalea de Capadòcia i Orígenes. Parlem del llur viatge i dels motius que tingueren
per emprendre'l.
I. Melitó, bisbe de Sardes de la meitat del segle I I , és el més antic.
Per Eusebi ( H . E. I V , 26. 13) sabem que Melitó anà a l'Orient" i romangué en
els llocs on fou anunciat i complert el que conté la Sagrada Escriptura i s'informà amb exactitud de quina eren els llibres sants, el nombre i l'ordre d'ells»
per satisfer els piadosos desigs d'un fidel, de nom Onèssim. Aquest fóra el primer
motiu, però també en fou cl segon el visitar els llocs sants.
I I . Pionius, prevere d'Esmirna, 20 anys més tard feia el mateix pelegrinatge,
<:om hom pot deduir-ho clarament de les actes del seu martiri. Davant del jutge,
al moment del judici, diu que ha recorregut tota la Palestina, descriu el Mar
Mort, i això com a prova de la veritat de la seva fe.
I I I . Alexandre, qui havia estat honorat amb l'episcopat al seu país de Capadòcia, alliçonat en somnis per un oracle, emprèn el viatge a Jerusalem "per
piegar i visitar els llocs sants" (Eus. H . E. V I , 11.2). El bisbe de Jerusalem,
Narcis, era llavors molt ancià, per això fou providencial el viatge d'Alexandre,
qui a precs dels fidels i dels bisbes veïns fou obligat a restar allí, on obtingué
més tard gloriós martiri.
I V . No foren solament aquests els bisbes i teòlegs, qui als tres primers
segles anaren a la Humana Palestina, sobretot de l'Asia Menor, Síria i Egipte.
El gran Orígenes visità tots els llocs trepitjats pel Senyor, els Apòstols i els
Profetes, la qual cosa li serví força per a l'Exegesi i la crítica dels textos.
V. El gran amic d'Orígenes, Firmilià de Cesarea (Capadòcia) ( H . E. V ,
27) l'acompanyà a Judea "per tal de perfeccionar-se en les coses divines".
Al temps de la pau, la munificència de Constantí, bastint esplèndides basíliques
•en els indrets santificats pel Salvador, obrí el camí a les processons de pelegrins
1 des de mitjans del segle I V el viatge a Terra Santa esdevingué una moda,
que fou sovint criticada pels grans escriptors i predicadors sagrats, "non Hyerosolimis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est". No es cosa de
Uoar l'haver estat a Jerusalem, sinó ITiaver-hi viscut bé", deia S. Jerònim.
U N A L L E T R A DE L ' A N T I P A P A VÍCTOR A R A I M O N , COMTE DE
P R O V E N Ç A , I A L A S E V A ESPOSA L A R E I N A R I Q U I L D A , per
P. Kher, a "Xeues Archiv der Ges, fur alt. d. Geschichtkunde", Berlín,
'925, P- S3-85El P. Kher publica una interessant lletra de l'antipapa Víctor I V existent
a l'Arxiu de la nostra Catedral. El tal document, fins ara inèdit, és molt important per a l'Història del segle X I I .
És una carta secreta de l'esmentat antipapa (i no de Víctor I I com consta
en el registre del Arxiu) escrita a Crcmona el 17 de novembre de l'any 1161 i va
adreçada a! nebot del gran comte Ramon Berenguer, En Raimon, comte de
Provença i la seva esposa la reina Riquilda, qui conservava aquest títol per
haver estat abans la muHer del rei de Castella, Alfons V I I , l'Emperador. " C o miti Provincialium eiusque u x o r i " , com diu l'encapçalament.
És notable que l'antipapa anomeni la reina " consanguínia", és a dir parenta.
Aquesta era neboda de l'Emperador d'Alemanya Frederic I. Kher exposa la
.genealogia dels dos personatges i després fa la història del cisma i la crítica
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dels fets narrats en la lletra. En ella, Víctor I V (el papa del partit imperial alemany) demana als comtes de Provença que vigilin i reprimeixin els intents dels
cismàtics partidaris de Roland (el legítim papa Alexandre I I I ) , qui, segons el
document, havia entrat d'amagat, vestit de laic, a Roma, on no trobà cap ajut
i cn fou expel·lit vergonyosament després d-haver estat la causa d'algunes matances. Llavors, per mar es dirigí a Pisa i a Gènova, on tampoc fou ben rebut,
fins el mar es posà contra ell obligant-lo amb una grossa tempesta a llençar
tota la càrrega del vaixell que l'emmenava.

R E V É L A T I O N E S B. E L I S A B E T H , pe! P. OUvarius Oliger, O. F. M . , a " A n tonianum". Roma, 1026, any 1, fase. I, p. 24-83. Disquisició crítica acompanyada del text llatí i català.
La traducció catalana d'aquestes revelacions, conservada en el Museu del
Vaticà (Cod. Vat. Rossian. 3, fol. 122-136), conté un pròleg i 15 capítols. Els
capítols I I - X I V segueixen el text llatí, però el primer no es troba en cap altre
text ni traducció (italiana, castellana, etc). Aquest capítol està pres mediatament
0 immediata del "Libellus de dictis quatuor Ancillarum S. Elisabeth Hungariae".
Aquestes revelacions, si bé la majoria de textos coneguts (així el català), les
atribueixen a Santa Elisabeth d'Hongria, és més probable que siguin de la
santa del mateix nom, abadessa del monestir benedictí de Schonau al Rin (província de Nassau), qui visqué al segle X I I .
L'argument principal és la vida de la Verge Maria. Dues vegades hi i n tervé Sant Joan Baptista. Les tres darreres revelacions són un col·loqui de consol
1 d'exhortació de Jesucrist.
E l text primitiu llatí ja devia existir a darrers del segle X U T ; la traduccia
catalana sembla de la fi del X I V . D'unes notes al marge es pot deduir que el
Ms. provenia de València.
L·'incipit d i u : "Comencen les revelacions de santa Elisabet filla dels reis
d'Ongria e muller del Duch de Turingia".
E l capítol exclusiu del nostre text d i u :
" E primerament l i revelà que una veguada ab gran desig cerquava lo seu
amat e ver espòs Jhesu Christ e havia gran tristor com trobar no'l podia. E
lo seu benigne espòs Jnesus apparech-li ah cara molt plasent, dix-li molt dolçament : Amada mia, sí tu vols ésser amb mi, j o seré ab tu, e null temps de tu
nom partiré. E adonchs sancta Elisabeth se donà de tot cor e poder a amar
e a servir son dolç espòs Thesus per tal que nultemps d'ella no's departis ni's
lunyas."
U N A I N S C R I P C I Ó T A R R A G O N I N A , nota de Dessau a " K l i o " , V o l . X X I I ,
1925, p. 228 (Leipzig).
Del Arco publicà en el Boletín de la Acad. de la Hist. 1914, vol. 65, p. 239.
una inscripció fragmentària trobada a Tarragona que completà a i x í :
d. n. pp. A V G . F L .
iulio, N E P O T I
C L . COS
PR. T R I V M P H A L I
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es a dir, "al senyor nostre perpetu August Flavi / Juil Nepos / claríssim cònsol, / príncep triomfa!".
Es tractaria de l'emperador Juli Nepos, qui per ben poc temps, al 474, fou
reconegut com a tal a Roma i a Ravenna. No fóra estrany que també oficialment ho hagués estat a Tarragona. Però no sembla comprensible que se l i dediques aquí una estàtua i l'esmentada inscripció anava sens dubte al peu d'una
estàtua. A més, no sabem que Nepos tingués el nom gentilici de Flavius i és
provat que no fou mai cònsol. L'expressió "darissimo consuli" no s'aplicava
ah emperadors; la sigla " P R . " per a indicar "príncep" és desconeguda; la
grafia "triumpliali" amb " p h " es molt rara des del 350; el caràcter de lletra
és massa perfecte per al segle V i, per fi, en l'original les lletres " A V G . " no
són segures ni molt menys. Per això la inscripció, hom ha de suposar-la dedicada
a un preior de nom Nepos del segle I I I , com ho indica el tipus de lletra.
L NA TOPOGRAFIA D'EMPÚRIES DESCONEGUDA, per A. Schulten, a "Hermes". Berlín, 1925, p. 66 ss.
Uns fragments de les Històries de Salusti ens assabenten que al temps de les
guerres de Sertori, M. Antoni vingué a Espanya, al país dels "aresinaris" entre
l'Ebre i els Pirineus, segurament a l'Empordà, i allí: "Distinctus altissimo
flumine ab hostibus quem transgredí vel paucis prohibentihus nequibat,
piaemiso cum equitibus Mario legato et parte navium longarum ad (
)
insnlam pervenit ratus improviso metu posse recipi civitatem commeatis Italicis oportunam. Atque illi loco freti nihil de sententia mutavere, quippe tumulum
laterihus in mare et tergo editis ad hoc fronte ut angusto ita harenoso ingressi
dupüci muro muniverant". A i x ò és: Antoni, separat de l'exèrcit enemic per un
riu Dilunus molt crescut, que no podia traspassar, només que ho impedissin ben
pocs contraris, envia el legat Màrius amb la cavalleria i part de la flota a una
illa, pensant que sobtadament podria guanyar la ciutat, que tenia un bon port.
La ciutat o iHa formava un puig (Tumulum), estava lligada a terra per un pas
estret i arenós, era abrupte per tots cantons i voltada de mar... La ciutat no pot
ésser altra que Empúries, S. Martí d'Empúries actual, que en aquell temps
reunia totes aqueixes condicions. El riu Dilunus podria identificar-se amb el Fluvià o amb el Muga; millor aquest darrer, puix del Fluvià coneixem el nom llatí,
que era Clodianus; el nom del Muga: ^icis o Ticer és el grec i potser els romans
l'anomenaren Diluns.—losep Vives, prev.

LES

IDEES

I

ELS

FETS

VIDA RELIGIOSA I MORAL
L A SANTA SEU I LA PROJECTADA REFORMA ECLESIÀSTICA A ITÀLIA.—

El Sant Pare Pius X I ha adreçat al Cardenal Gasparri la lletra següent,
que traduïm de VAcla Apòstol. Sedis, vol. 18, pàg. 84:
"Eminentíssim Sr. Cardenal: Hom ha anunciat que les propostes formulades
"per la Comissió ministerial per a la legislació eclesiàstica d'Itàlia estan a punt
"d'ésser convertides en projectes de llei pel ministeri de Justícia, i presentades des"prés al Parlament. Com sap prou bé V. E., és tracta de la reforma de la legislació eclesiàstica que més comentada hagi estat per la premsa. Del fet que alguns
"perits eclesiàstics fossin invitats a formar part de la Comissió constituïda per a
"i'estud: i la preparació de l'esmentada reforma, s'ha volgut deduir i fer creure
"que la reforma mateixa venia estudiada i preparada d'acord amb la Santa Seu i
"amb la suprema Autoritat eclesiàstica; però com que els susdits perits eclesiàstics
"110 havien rebut cap mandat, fou clarament demostrat més d'una volta que l'argu"inentació fallava i que l'acord no existia. Que si llurs Superiors els donaren llicència
"per acceptar la invitació, era perquè no se sabia prou bé el que hom intentava, ni
'de quines premises es volia partir, ni a quins resultats es volia arribar. Quan
"després es tingué suficient noticia de tot això, restà novament confirmat que no
"eren rectes ni vertaderes les conclusions establertes en ordre a l'acord i a la coo"peració de la suprema Autoritat eclesiàstica; no podia, doncs, mancar, ni mancà,
"en efecte, la renovació de les oportunes observacions i rectificacions en plena con"formitat amb el Nostre pensament, i també tenint-se el degut compte de les mi"llores i alleujaments que la tantes voltes esmentada reforma semblava prometre
"a l'Església i a la clerecia d'Itàlia.
" A r a que les propostes volen ésser convertides en lleis, i, per consegüent, és vol
"legislar sobre matèries i persones sotmeses principalment a la sacra potestat que
"Déu ens ha encomanat, el ministeri Apostòlic, del qual a Déu i sols a Déu hem
' de donar compte, ens imposa el deure de dir i declarar que no podem reconèixer a
"ningú el dret i potestat dc legislar sobre tols matèries i persones, si no és previs els
"convenients tractes i IcrAtims acords amb Nós i amb aquesta Santa Seu.
"Per cert que ningú del. món podrà difícilment arribar a pensar i creure que,
"5 Roma mateix, uns homes que s'anomenen catòlics hagin pretès donar nova or"ganització legal a l'Església catòlica d'Itàlia sense tals tractes i tals acords amb el
"Summe Pontífex Romà; d'això es tracta ara, i no sols d'una que altra providèn"cia com les que anaven encaminades a restablir l'ensenyament religiós a l'escola
"d'un poble catòlic o a restituir a la clerecia o a les esglésies, una part del que
' injustament els havia estat arrabassat. Parlant, no fa gaire, en una ocasió so"lemne, ço és, en l'al·locució consistorial de 14 de desembre de 1925, havíem deixat
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"entendre clarament el tracte que Nós reservàvem a aquesta mena de disposicions:
"cap tractat, cap legítim acord no ha tingut ni podia ni podrà tenir lloc mentre
''duri la iniqua condició feta a la Santa Seu i al Summe Pontífex.
"Aquestes coses hem cregut oportú i necessari de comunicar-vos, Senyor Car"dcnal, perquè Vós hi doneu l'oportuna i necessària publicitat; i de tot cor vos
"donem l'Apostòlica benedicció
" i 3 de febrer de 1926.
P I U S P. P. X I . "

Com veuen els nostres lectors, el Sant Pare condemna una volta més
la intromissió del poder civil en afers eclesiàstics, que és una de les formes més pernicioses de liberalisme, i de la qual, encara que molts no s'ho
j.ensin, solen patir els governs anomenats d'ordre (com el feixista), que
amb un aparent respecte a l'Església, voldrien convertir-la en instrununtum regui, ço és, en termes clars, una mena de policia espiritual.
Del judici que mereixen al Sant Pare aquests governs en dóna clara
iciea el següent paràgraf de l'Al·locució Consistorial del 14 de desembre
de 1925. " Hi ha alguns drets i llibertats que l'Església, complint el seu
deure, no pot deixar de defensar i vindicar. Les seves doctrines i ensenyaments estan tan lluny del libertinatge i del trasbals que porten a la
societat humana les errors de tota mena, jier ella condemnades, del Iil)eralisme i socialisme, com de qualsevol altra concepció política, segons la
íjual la Pàtria o l'Estat són el fi últim d'ells mateixos. Conseqüència necessària d'aquesta idea és que l'Estat conculca i suprimeix sense trabes els
drets dels ciutadans, la qual cosa, com fàcilment hom comprèn, dóna fruits
no menys tristos i amargs."
EN'CÍCI.ICA DE PIUS X I SOBRE LES

MISSIONS

ENTRE

INFIDELS.—

Aquesta notable Encíclica, data del 28 de febrer d'enguany, comença dient que una de les principals cures dels Romans Pontifexs ha
estat sempre portar la llum de l'Evangeli i els beneficis de la civilització cristiana als pobles infidels, per a la qual cosa és necessari IrameIre a aquelles terres major còpia de missioners, i que tothom cooperi a
aquesta obra amb llurs oracions i almoines, com exigeix l'amor que devem a Déu, i la caritat del pròxim.
Després d'aquest preàmbul es dirigeix als Bisbes de terres civilitzades i els recorda que el qui ha de fecundar els treballs dels missioners és la gràcia de Déu: cal, doncs, que procurin que el poble cristià pregui per les missions, per a la qual cosa aconsella que després
del Rosari i altres devocions públiques es resi un Parenostre per aquesta intenció, i sobretot demana les oracions dels infants i de les religioses. Després els mana que deixin anar a les missions tots els seminaristes i sacerdots aptes, que fomentin la Unió missional de la clerecia,
i que promoguin entre els seculars les obres de la Propagació de la
Fe, de la Santa Infància, i de Sant Pere Apòstol en pro dels Seminaris indígenes.
La part principal de l'Encíclica va dirigida als Vicaris i Prefectes
Apostòlics, i el punt en el qual insisteix més és la formació de la cle-
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recia indígena, obra començada en alguns llocs, però que està molt
l'uny d'abastar l'extensió necessària.
"Potser mai no s'ha considerat prou atentament per quins procediments i de
"quina manera es va començar a predicar l'Evangeli i a constituir-se l'Esglé"sia de Déu... dels primers monuments literaris de l'antiguitat cristiana es
"desprèn que els sacerdots que els Apòstols posaven al davant de cada comuni"tat de fidels, no eren portats de fora, sinó triats i escollits entre els nats a la
"mateixa regió. D'haver donat el Romà Pontífex a vosaltres i als vostres auxiMiars el càrrec apostòlic de predicar la veritat cristiana als gentils, no en
' tregueu la conseqüència que els sacerdots indígenes no han de servir sinó per
"ajudar els missioners en ministeris de menor importància i completar en certa
"manera llur acció... Per què hom ha d'apartar la clerecia indígena del conreu
"de son camp propi i natural, ço és, de la direcció del seu poble?"

Segueix dient, per comprovar aquestes afirmacions, que els sacerdots indigencs són més aptes per insinuar-se amb llurs compatriotes, ja
que parlen la llengua natural, la qual cosa és sovint una dificultat insuperable per als missioners estrangers. Demés d'això, una guerra pot
fer canviar de sobirania un territori, i a conseqüència d'això haver
de sortir d'ell els missioners de certa nacionalitat. Cosa semblant passa si una colònia es fa independent : amb les autoritats i l'exèrcit de la
metròpoli han d'anar-se'n els missioners, i la religió es perd si no hi
ha clerecia indígena. De tot això es dedueix que convé que en els territoris de missions hi hagi tants sacerdots indígenes que bastin ells sols,
prescindint dels missioners estrangers, per propagar la religió cristiana
i regir els fidels de la seva nació.
Recomana després la seva bona formació en els Seminaris i refuta
la preocupació que presenta els indígenes com homes de raça inferior
i de migrat talent.
' No comporteu, els diu, que els sacerdots indígenes sien considerats de més
' baixa condició i dedicats als ministeris més humils com si no haguessin rebut
"el mateix sacerdoci que els vostres missioners i no participessin del mateix
"apostolat, han de ser les ninetes dels vostres ulls, car ells són els que algun
"dia regiran les esglésies fundades amb les vostres suors i treballs, i les futu"res comunitats catòliques. No hi ha d'haver entre els missioners europeus i els
"indígenes cap diferència, cap línia divisòria, sinó que els uns i els altres han
"d'agermanar-se amb reverència i c a r i t a t "

Diu també que cal fonnar bons i nombrosos catequistes i fundar
comunitats religioses indígenes d'ambdós sexes, àdhuc de vida contemplativa ; que els missioners s'han de repartir de manera que no resti
<ap comarca sens evangelitzar; que, a imitació de Jesucrist, guareixin
els malalts i es facin estimar pels nens; que en tots els llocs on resideixin els missioners sien construïdes esglésies i capelles proporcionades a llur importància, però no grans catedrals i palaus episcopals, la
qual cosa ja s'anirà fent al seu temps; que no centralitzin totes les
obres d'acció a la capital del territori; que no negligeixin la conversió
de les persones principals de país. "Concedim que el poble baix rep
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més fàcilment la paraula de Déu i els qui la prediquen; és veritat que
Jesucrist diu de sí mateix: L'Esperit Sant... m'ha enviat a evangelit-

zat els pobres; devem, però, tenir present aquella sentència de Sant
Pau: em dec als savis i als ignorants, i que la pràctica i l'experiència
ensenyen que si les persones principals abracen la religió de Crist, el
poble baix segueix fàcilment llurs petjades".
Acaba dient a les OrHres religioses que no tinguin inconvenient a
cridar, per ajudar-los, religiosos d'ambdós sexes pertanyents a altres
instituts o congregacions, car deuen recordar que no tenen les missions
per dret propi sinó a d nutttm a discreció de la Santa Seu, la qual les
dividirà com millor li sembli i quan calgui les traspassarà de l'una
Ordre a l'altra.
APOLOT.IFS DE MOTS. — Cada dia podem sentir l'apologia d'un mot
que algú ens ve a oferir com un mot salvador. Ara sovint ens vénen a
fer l'apologia absoluta de l'ambició, de l'orgull, de l'audàcia, de la vio-

lència. (Vestigis de Nietzche i de la filosofia nordamericana, que no els
podem acollir com una moda inofensiva).
En lloc de defensar un mot absolutament, no valdria més destriar bé
els conceptes que pot incloure? No valdria més que no apologies, una
ponderació llarga i reflexiva? Sense aquesta cura del pensament, els mots
es desvien sempre. I-a vida dels mots, on és? És al pensament. Ell es va
definint ell mateix en un joc de paraules en equilibri; però ell mateix no
és els mots, sinó que se'n serveix. Prendre el mot com un ídol, és un predomini de la matèria damunt l'esperit; i el sentit del mot aleshores
minva, perd la vida i només en resten unes síl·labes que es corrompen
com una aigua estancada.
El mot ordre, si n'és de fecund! I el veiem ben sovint prostituït fentli significar l'esmortiment, la mitjania, la materialitat de qualsevol plec
de l'habitud o de la niciesa.
Un concepte corromput del bell mot humilitat, duu alguns a fer l'apologia del mot orgull. La corrupció del mot modèstia, duu als llavis l'apologia de l'ambició.
Però mirem de no posar els mots en un isolament magnífic, absolut,
i tan impropi del nostre món relatiu. Dins aquell vi, posem-hi aigua. Conciliem uns mots amb altres que els equilibrin. Perdrem aquell aire de
novetat? —Probablement. — I aleshores aquell enlluernament esdevindrà
una grisor? —Segurament. — I què hi llaurem guanyat? —Bon sentit.
—Per tan poca cosa, seria millor tancar-se a casa, i no escriure més.
—Segons com.
Sempre cal quç. primer sigui l'exactitud i l'equilibri ideològic.
H i ha molts conceptes que es completen, moltes paraules conciliables.
Per què les oposem fent violència al l>on seny i a l'harmonia?
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Si algú ens diu energia!, conciliem-hi el mot dolcesa. Ara imaginem
que algú ens dóna aquests tres consells de vida enèrgica:
" N o vulguis mai un lloc inferior al lloc que et correspongui."
" N o vulguis dependre mai de gent que et sigui inferior."
" N o vulguis mai una tasca diversa d'aquella en què podries excel·lir."
Són tres bons consells, no hi ha dubte. Són un vi saborós. Però provem de posar-hi aigua. Al primer dèiem: no vulguis mai un lloc inferior
al que et correspongui. I quin lloc et correspon? No et correspon aquell
on podries ser més útil ? I ja sabem l)en bé per què podem servir ?
I al segon i al tercer i tots els que volguéssim, en dur-los a la pràctica, en aplicar-los a algú, se'ls posaria enfront una qüestió de prudència.
Es que els principis que expressen són nets i clars; la dificultat és llur
aplicació concreta, i això no és solament qüestió de principis sinó de
prudència. És la virtut de ben governar.
Vigilem, doncs, a no fer gaire apologies de paraules isolades. No posem mai les paraules i)er damunt del bon sentit. Aquell orgull que trobem
escaient en tal anècdota de Mozart, per exemple, seria insuportable que
el tingués un neci qualsevulla. I és que Mozart, ben mirat, fins en els mor :ents que semblen d'orgull, no en tenia gaire, i aquell neci, per poc que
faci, de seguida ja en té massa.
Sempre que se'ns acudi de fer l'apologia d'un mot, d'una actitud, d'un
principi, imaginem l'ús que en farà la niciesa, i veurem com és preferible
a qualsevulla exaltació, l'equilibri, el bon seny, l'harmonia.
Mai no rompre l'harmonia. Equilibri ideològic al pensament, que li
dugui exactitud. I en la pràctica, la prudència ha de dir: a moments ens
demanarà suavitat, a moments violència; a moments rapidesa, a moments
calma.

ENXARA BL PARTIT CATÒLIC ?—La Publicitat, en un editorial (*) ha ex-

primit una temença de la qual hem de parlar per bé que no sabem què la
motiva. Millor: així en jxxlrem parlar sense ombra de prejudici.
Tem que algú pretingui separar "bons" i "dolents" en dos partits i
senint per això ben tristament el nom extern de catòlic o d'anticatòlic.
Això, diu L a Publicitat amb tota la raó, no seria gens cristià. I menys
ho fóra al nostre país on, per aquesta divisió de partits, no solament mancaria la raó, sinó fins el pretext.
En Moneva i Puyol ens parlava, no fa molts dies, de la mania de
(•)

" L a cera i el sofre", 19 de març de 1926.
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molts espanyols de creure els catòlics d'Espanya perseguits terriblement,
i de premi re, en conseqüència, una actitud de defensa contra enemics imaginaris, una mica com don Quixot havia de lluitar amb gran valentia amb
uns gegants que eren molins de vent.
Nosaltres ja sabem que la lluita a favor de la veritat i, per tant de
l'Església, cal que sigui continua. Però aquesta lluita es troba primer en
nosaltres mateixos, que ens hem de corregir, d'aclarir el pensament, que
hem d'avançar cada dia—puix en coses de l'esperit, si no avancem ens
endarrerim—. I sabent aquesta lluita, fóra una insinceritat si ocultàvem
tímidament la nostra adhesió envers l'Església de Roma. Però mai el nom
de catòlic no justificaria prescindir del valor cívic i moral de ningú.
"Pensar igual o creure igual, és, sens dubte, en principi, un element de
simpatia entre els homes. Però no és possible prescindir de tots els altres elements, que són de cabdal importància en la terra i en el cel. Hem
dc tenir en compte la claror de la intel·ligència, la rectitud de la intenció,
la noblesa de l'esperit, l'exemplaritat de la conducta."
L'Església, com a centre de la civilització, s'incorpora, no solament les
veritables doctrines morals de tots els segles, sinó tota cosa on l'esperit
palpiti i on la vida es mostri, perquè és profundament enemiga de la mort,
i exaltadora de la vida. Tota bellesa és de Déu, com.també tota bondat,
com tota veritat. I així en política, per exemple, tot el que sigui bo és
catòlic, i no cal que s'ho pregoni tothora; i en la conducta igualment. Tot
allò que és perfecte, que és bell, que és harmoniós, és dins de la gran
obra de la civilització que té per centre Roma, i l'hi tindrà mentre el món
sigui món.
Així en compte d'establir divisions i de vigilar mesquinament la moralitat i la conducta del pròxim, fóra una obra més cívica i moral i, per
tant, més catòlica, de treballar infadigablement per l'expandiment de les
doctrines veres, pel culte a la bellesa, pel respecte més íntim a la veritat,
és a dir que l'abundor del bé excedís el mal que prové inevitablement de
la feblesa humana.
I això també ens obliga a contradir l'error quan es presenta i quan
podria desviar d'aquelles veritats que infonen vida—no les petites errors
inofensives—. Pero no fóra un procedir prou escaient a un catòlic, si en
això prescindia de la caritat, si ella no el conduïa, si la pedanteria el duia
a creure's que sabia alguna cosa i que podia desdenyar ningú.
Respecteu les idees, diuen molts. Aquest consell és una mica dubtós.
Preferim el que ens obliga a respectar les persones. L'error—encara que
vingui amb la parenceria de teoritzacions—no és digne de cap respecte;
l'hem de combatre, de desfer de tota manera. Així, doncs, aquells que
ens vinguin confonent la cultura o la civilització amb l'error, encara que
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l'error es posi entre llibres i teories, ens hauran de permetre que els escandalitzem destriant-lo de la veritat tan clarament com ens sigui possible i no sentint envers ell una pietat gaire enternida.
Però amb les persones és diferent. Una persona errada val com aquella que veu la veritat, i valdrà probablement més si aquella que coneix la
veritat no la sap fer valer i la toma ineficaç i odiosa... Una veritat morta
ja no és ben bé la veritat: n'és com una ombra que se'ns projecta a sobre
acusadora i freda.

MOVIMENT INTERNACIONAL
LA VIDA DE L'ESPERIT A TXECOSLOVÀQUIA
(ACABA)

Cultura

Parlant de la qüestió religiosa, diu Eisenmann: "On n'epuiserait
pas la psychologie religieuse du peuple tcheque en le representant comme sceptique, matérialiste et athce". Més aviat és un poble de tendències
místiques i donat als estudis religiosos, és a dir, tradicionalment de
consciència desvetllada cap a la instrucció, i això fa que sigui un dels
països d'Europa—i, per tant, del món—en el qual hi hagi menys analfabets.
Segons les estadístiques més modernes, a les tres regions txeques,
en els de més de deu anys, la proporció d'analfabets és d'un 3'3 per
100; a Eslovàquia, però, ja puja a un 27 per 100, i a la Rutènia, a un
60 per 100. Per a comprendre aquesta diferència, sobretot en el que fa
referència als rutens, cal tenir present, en primer lloc, la configuració
del país. la seva pobresa i, de més a més, l'haver viscut fins ara sota
el règim estatal d'Hongria, que tenia una organització inferior a la
d'Àustria. Un detall donarà idea de quina és la posició del país en
aquesta matèria: a Eslovàquia, de la independència ençà, han estat
obertes a la ratlla de tres mil escoles noves. La magnitud de l'esforç
es pot apreciar imaginant que en el transcurs de tants pocs anys en
fossin obertes a Catalunya un nombre semblant. En el règim caigut hi
havia a la ciutat de Praga dues Universitats, una de llengua alemanya
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i una altra de llengua txeca, fundada amb gran esforç pels nacionalistes. Després de la independència ha estat fundada una Universitat nova a Brunn la capital de Moràvia, instal·lada en locals provisionals,
mentre s'està construint el propi; la vella de Bratislava ha estat renovada totalment.
Hom pot formar un concepte d'aquestes Universitats \)e\ fet que a
la de llengua txeca, el curs de 1921, dos anys després de la independència, hi explicaven 253 professors, o lectors, a 8.775 estudiants dels quals
1.562 eren joves estudiantes. Les dues escoles politècniques, una a Praga també, i l'altra a Bunn, tingueren 7.400 estudiants repartits entre
les ciències aplicades que cal cursar per a ésser enginyer mecànic, electricista o químic.
El quadro d'ensenyaments superiors està completat i)er una escola
de mines a Pribram, una d'alts estudis comercials, una de veterinària,
dues d'agricultura, a Tabor (Decin), una de belles arts, un conservatori de música, i una tupida xarxa d'ensenyaments complementaris que es
va intensificant cada any.
El més interessant, però, del seu sistema cultural, que, com es pot
suposar, s'estén des dels coneixements de segon grau als primaris, és
l'organització. Es aquesta la que explica el creixement rapidíssim
de la xarxa, i permet els que bé es podrien dir miracles, com el d'obrir
en un parell o tres d'anys tres mil escoles primàries en un territori reduït com el d'Eslovàquia.
La ciutat, en general, la població gran o petita, l'Església, una associació i fins un simple particular poden obrir una escola del grau que
sigui, i, si demostren que disposen de mitjans de subsistència i els seus
professors posseeixen el títol corresponent, tenen el dret d'atorgar títols i certificats d'estudis, de força oficial equiparada als de l'Estat; es
a dir, Txecoslovàquia té instaurat un règim en què el monopoli oficial
ha cedit el lloc a la llibertat d'ensenyament.
La força i el prestigi que ha assolit Txecoslovàquia en els pocs anys
que té de vida, que l'ha col·locat a la davantera dels estats nous nascuts
de la guerra, no hi ha dubte que, en bona part, es deu a aquest sistema
basat en la llibertat, que té el do de desvetllar energies, en lloc d'atuirles.
El renaixement de la nova república és integral, i, en el seu aspecte que necessita més preparació material, i, per tant, de més difícil realització, diu Eisenmann: "De tous les Etats nés du démembrement de
la monarchie austro-hongroise ou agrandis de territoires qui lui appartenaient, la Tchecoslovaquie est au point de vue économique, le plus
avancé, la plus fort et pour long temps sans doute le plus riche".
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Les prediccions dels temorencs que s'apressaven a recordar que les
riqueses naturals eren mitjanes, i que la independència costaria la vida
a la seva indústria, han resultat estrepitosament fallides. El desvetlla'
ment de la nació ha representat una creixença industrial, comercial i
agrícola que les xifres comproven a bastament amb la particularitat que
Alemanya, no sols li ha tancat les portes, sinó que s'esforça a clouren'hi d'altres per un seguit de prohibicions d"importació de primeres matèries i per mitjà de tractats de comerç amb altres Estats.
Una recensió--que mereix, però, una apartat especial—de les dades
acoblades per Eisenmann, relacionades amb aquestes activitats, resulta
d'un interès verament alliçonat.
Quant a la vida de l'esperit, que a la fi és el motor de l'altra, donen
idea de la seva intensitat els antecedents relatius a la premsa. Dos anys
després de la independència, el 1920, es publicaven ja a la república
1.700 periòdics, dels quals 650 són diaris. La ciutat de Praga solament
en sosté una vintena de gran circulació, dels quals la majoria apareixen
en dues edicions. En poblacions com Bratislava, de 100.000 habitants,
o Kosice, de 50.000, se'n publiquen una dotzena. Les edicions del matí
són, comunament, de 12 a 16 pàgines que nodreixen amb tres temes
constants: la cultura, la política i les qüestions econòmiques. " L a presse de la capitale n'a pas le monopole de diriger l'opinion". Aquesta frase d'Eisenmann explica en bona part que Txecoslovàquia sigui una de
les terres en què la vida política és més intensa. Les "Lidové Noviny"
de Brno, la Nova Doba" de Plzen o Pilsen, el "Slovensky Bennik" de
Bratislava i mitja dotzena d'altres, tenen en llurs respectives regions
més influència que la premsa de Praga. Al cap de pocs mesos del naixement del nou Estat, fou fundada la "Gazette de Prague" expressament redactada en francès per aconseguir la seva difusió a l'estranger.
La classificació de les revistes o publicacions no diàries és, en termes generals, la següent: són dedicades a qüestions econòmiques, teòriques o aplicades, unes 150; a coneixements industrials o comercials,
unes 300; són religioses, un centenar, i estan en la mateixa proporció
les purament literàries i les dedicades a qüestions administratives; la filosofia i la pedagogia en sostenen unes 75. L'oficina d'estadística de
Praga publica una edició francesa dels seus "Rapports" i un Butlletí,
també en francès, dedicat especialment a qüestions de mètode i estadística.

LA VIDA D E L'ESPERIT A TXECOSLOVÀQUIA

381

Els drets de les minories

La constatació d'aquests antecedents no donaria una idea prou exacta de la vida de l'esperit al territori de la nova República, si no es tingués en compte que les diverses minories nacionals que hi viuen, frueixen de drets que no solen tenir reconeguts en Estats que es tenen per
més civilitzats.
Aquests drets són garantits per la constitució de l'Estat: les minories són oficialment reconegudes i té consideració de minoria,
tot nucli de llengua diferent que reuneixi el vint per cent
del cens dintre la regió en la qual viu. Per aquest sol fet, estan equiparades a la majoria en ço que atany a tenir protegides les institucions
d'ensenyament, de beneficència, i de qualsevol ordre polític, econòmic o
administratiu que vulgui sostenir. Qualsevol membre de la minoria té
el dret de dirigir-se als poders de l'Estat en la seva pròpia llengua, i els
organismes estatals estan obligats a contestar-li en la mateixa.
La minoria més diferenciada, que és la dels rutens, ètnicament eslaus, frueix d'un règim d'autonomia especial. El poder executiu és
exercit en el seu territori per un governador que obra en representació
del President de la República, però és responsable davant l'Assemblea regional mtena. Aquesta Assemblea és sobirana en tot el que atany
al règim interior de Rutènia: ço és, en matèria d'instrucció pública,
d'administració, de beneficència, etc.; la llengua oficial és la rutena
(ukranià o petit rus); els diputats i senadors que tramet al Parlament
general de la República a Praga, sols voten quan es tracta de qüestions
que afecten tots els seus territoris; però no en referir-se als que són
d'incumbència de l'Assemblea rutena, per al territori de la seva jurisdicció.
Les minories, doncs, tenen escoles pròpies de llengua i esperit
propi; la seva premsa diària i periòdica, teatres, hospitals, i en resum,
tots els organismes del quals senten necessitat.
Eisenmann fa notar que aquesta protecció de les minories ha portat a Txecoslovàquia un benefici insospitat, perquè Alemanya ha muntat els seus organismes, començant per les escoles, amb una perfecció
que ha agullonat poderosament l'estímul dels nacionals. La seva premsa és obertament agressiva, perquè, quant a materialitat de tiratge i informació és difícilment superable, i tant txecs com eslovens han fet un
esforç per no quedar en segon terme. En altres mots, el treball de les
minories, actuant d'estímul, ha multiplicat les energies.
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L a política

Amb aquests antecedents no és d'estranyar que la vida política tinigui a Txecoslovàquia una activitat extraordinària.
Kls partits polítics que tenen existència legal reconeguda, que es tradueix en nombre de drets d'organització i de fiscalització de les eleccions, es separen, com arreu del món, pel seu ideari; però, per sobre d'aquesta classificació, es distingeixen per una altra de més ampla, que els
destria en partits nacionals o de minoria.
Com que Rutènia té Assemblea pròpia, aquesta classificació general
afecta els partits polítics alemanys, txecs i magiars.
La Cambra de diputats a les eleccions de 1920, elegí 281 membres,
i el Senat, 142, repartits de la forma següent:

Pa nits txecs
"
alemanys ...
"
magiars

Diputats

Senadors

199
72
10

102
37
3

Les eleccions, darreres, de 1924, no han alterat sensiblement aquestes
proporcions.
Es altament interessant el judici que fa Eisenmann de l'ambient en
què es desenrotlla la política del nou Estat. L'esperit txec, forçat a viure molt de temps sota un règim de franca desnacionalització, s'acostumà a enfocar els pcoblemes públics amb l'estret criteri del que es veu
sempre a l'oposició i en ella és combatut fortament; mes, en assolir la
independència, dues forces diverses han superat de seguida aquesta estretor: una ha estat un instintiu sentiment de dignitat nacional, i l'altra,
l'alenada de vida que hi portaren els exilats i els emigrats polítics, en
contacte amb altres més amples ambients, gràcies a les mesures repressives d'Austria, la dominadora. Aquests contactes—diu Eisenmann—els
convenceren que havien d'enfocar la missió i l'esdevenidor de llur país
"sous l'aspecte du non-provincial", i amb l'esfondrament de les barreres darrera de les quals la política austríaca els isolava de la resta del
món, la transformació ha estat rapidíssima. Des de la independència
a 1921, regiren l'Estat quatre ministeris: els tres primers foren parlamentaris: l'inaugural, triat a base d'una unió sagrada de tots els partits, i els dos subsegüents de coalició socialista-agrària. A les darreries,
però, de 1920, fou assajada una nova fórmula consistent a constituir-ne
un de super-parlamentari, compost d'homes especialitzats en els diver-

