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C_/

un dogma

de fe, la P r o v i d è n c i a ha d'ésser per a tothom

una inducció de la r a ó i un ensenyament de la història.

L'ordenació

evident

dels é s s e r s

irracionals, i n c a p a ç o s de

proposar-

se cap objectiu, a l bé de l'home, la pregona unitat de pensament
ft

que

encavalca í n t i m a m e n t

la varietat i à d h u c

i d»

la contrarietat

dels

é s s e r s , palesen a qui tingui ulls interns, m é s clars i m é s penetrants

que

els del rostre, la presidència d'un Esperit ordenador i governador

qui

obra tothora sota un pla inleUigent.
La

història,

tan m o n o g r à f i c a m e n t

com s i n t è t i c a m e n t

albirada, de-

mostra la p r e e x i s t è n c i a d'un pla a l qual ha obeït el desplegament de
cada ciència, de

cada art, de cada home, de cada poble

L'anècdota

desapareix sempre, sublimada per l a flama del m é s cordial i intel·lectual finalisme.

U n pic la corba ha estat completada, s'esvaneix tot as-

pecte d'atzar i fins tota aparença d'avortament

històric.

Cert que el pla de D é u no es veu, almenys decisivament, s i n ó quan
j a l'evolució v a cloent-se; cert aue, àdhuc aleshores, la miopia espiritual o la ceguedat culpable pot enfosquir als ulls d'algú allò que a fora
é s refulgent

d'evidència,

però les à n i m e s rectes, acostutnades

a

veure

el dit de D é u en els esdeveniments a finalitat resolta, saben adorar-lo
en els esdeveniments a finalitat encara inconeguda.

L a llei profunda de

la història integral de la hutnanitat, per bé que la saviesa h u m a m

no

pugui entrellucar-la, dels cristians é s sabuda per f e : la preparació

del

poble de l'eternitat, la p u l i m e n t a c i ó de les pedres amb què ha de bastir-se la Ciutat de D é u , el part d o l o r ó s a vida eterna de la humanitat
glorificada. A aquest f i van a d r e ç a t s tots els a v e n ç o s materials, tots els
progressos
bulacions

espirituals, totes les lluites d'un i altre ordre, totes les
individuals i col·lectives, tots els heroismes

dels bons,

tritotes

les malvestats dels inics.
Creure que la ciència, l'art, la guerra, la política, tenen un f i

ter-

renal, é s patir d'una lamentable miopia d'esperit, é s no saber veure m é s
enllà d'aquesta vida. L'home qui v i u en l'eternitat no creu que per al
temps v a l g u é s la pena de f e r totes aquestes coses.
N." 18- JUNT 1926
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Deixeu, doncs, que la nuíldat es rabegi tant com vulgui en els seus estralls. Omnia propter electos. T o t s ' e s d e v é en gràcia dels elegits. S i
l'inic s'ha cregut que usurpa a D é u la potestat de senyalar a la h i s t ò ria un pla providencial, no solament s'equivoca, s i n ó que la sej·a equiv o c a c i ó es traeix amb la ganya del ridícul. D é u sap quins homes, quins
esdeveniments,

quins

heroismes,

quines

malvestats,

quines

col·lectivi-

tats històriques han d'elaborar les noves è p o q u e s de la humanitat i fress a r als homes de l'esdevenidor els camins de la vida eterna. Voler-se
substituir a D é u en aquesta f u n c i ó inalienable é s fer el s i m i imitador
que acaba ferint-sc ell mateix amb les eines desconegudes que maneja.
Creure que Veterriitat ha estat transportada a aquest m ó n t que ha escollit un tarannà especial, que canta amb una música esquifidament comarcana, que s'ha posat un vestit qualsevulga, ella que té la beutat de
la seva nuesa substancial, é s , per dir-ho curt, patir de manies.
E n aquest m ó n , verament, hi ha coses eternes. D é u , tot i no ésser
v i s i . é s un É s s e r etern qui é s d'aquest m ó n . igual que de l'altre. Eterns
s ó n els ideals de justícia, de bellesa, de veritat, de llibertat, tots aquells
que donen sentit i elevació a la vida humana, tots aquells que a cada
è p o c a històrica muden de vestit i d ' e x p r e s s i ó per a fer-se desitjar i deixarse assolir dels homes. N o donem al vestit l'eternitat de l'ideal que se
n'abilla. P a r l a r de vestits eterns é s un absurd històric i fins

teològic.

D é u va trobar bones totes les coses que havia fetes. B o , parlant de
coses creades, v o l dir, en recta filosofia, aconduent al f i , vol dir. doncs,
útil amb la m é s excelsa de les utilitats, digne, per tant, de veneració i
de lloança. Que una d'aquestes coses bones s'entesti a trobar que una
altra no é s bona, é s el que no e n t e n d r í e m mai, s i no s a b í e m que D é u
moltes vegades,

gairebé sempre, es val de mals per a a t è n y e r

béns,

segueix els camins tortuosos de les desz'iacions humanes per arribar a
les grans avingudes de la h i s t ò r i a — l e s grans avingudes

de

l'eternitat

— f a , com deia Santa Teresa, ratlles dretes amb regles tortes.
Q u a n D é u v o l que una d'aquestes creatures qtte ell troba bones
acompleixi un f i , procuri un bé a la humanitat, cooperi d'una manera
assenyalada a l'ordre general de l ' U n i v e r s — í s i a cada cosa creada no
arribés aquest dia, no es comprendria per q u è hauria estat creada—,
E l l sap servir-se de les mateixes resistències que posa la matèria rebel
del m ó n inferior, à d h u c de les que tal vegada hi posi la mesquinesa 0
Vacèdig de la mateixa

cosa

predestinada, per dur-la a

l'acompliment

de la seva alta finalitat. N e r ó i D i o c l e c i à es cregueren ofegar la petita
llavor del Cristianisme i li d o í w r e n la gran fecunditat del martiri que
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l'havia d'estendre per tol l'Imperi. U n decret de D é u és una roca que
romp allò que es tira sobre ella i a l l ò sobre què ella es tira.
Si

estem, doncs, segurs

d'ésser creatures de D é u i de

tenir una

destinació eterna, no temem els embats dels adversaris de l'esperit cristià. N o temem, emprant una e x p r e s s i ó del Mestre, els que n o m é s poden
cecir el cos, i quan han occit el cos, j a no saben q u è m é s fer. L ' à n i m a
cristiana és immortal amb la immortalitat natural de tota à n i m a ,
la preservarà de caure en el d e s é s s e r , i amb la immortalitat

que

sobrenatu-

ral del Crist que la preservarà de caure en m a l a u r a n ç a . U n flam é s el
nostre

esperit:

els dardells podran

traspassar-lo, però no podran

es-

L'únic m a l positiu que podem patir ve de la nostra voluntat.

No

queixar-lo ni abatre'l.
podem tenir altre enemic

eficaç que

nosaltres

mateixos.

La

flaquedat

de la carn ens pot fer perdre el que no ens podria llevar un dimoni
lligat ni un m ó n repulsiu. E n s cal vigilar contra la sensualitat,

contra

l'emmandriment, contra la vanitat, corc de tot talent i de tota obra bona,
contra la gasiveria envescadora de l'ànima.
E n s cal, encara, vigilar contra una altra t e m p t a c i ó , que

fàcilment

ens podria f e r perdre la benaurança perdurable sots color d'una fe ultraucera: el refiar-nos del miracle. L a P r o v i d è n c i a no sols no

exclou,

s i n ó que presuposa la cooperació de la nostra activitat. D e vegades, é s
cert, f a miracles, p e r ò ni el miracle é s el m i t j à normal de la seva exec u c i ó , ni, quan ve, é s sempre totalment impreparat ni immerescut. Q u i
sap els sacrificis que caigueren a algun cristià a n ò n i m per fer davallar
del cel el llamp que c o n v e r t í Saule de perseguidor en a p ò s t o l ! L e s resolucions generoses que inspira la lectura de la vida d'un sant 0 de

les

gestes d'un heroi foren merescudes per llurs sacrificis. C a l creure sempre en el miracle, a condició de no comptar-hi mai. C a l treballar com si
tot depenia de nosaltres i esperar com si tot depenia de D é u .
Aquesta fe operativa en la P r o v i d è n c i a d ó n a als homes i als pobles
certitud de la victòria, la qual, lluny d'emmandrir, encomani noves energies. L a fe en l'avenir encoratja a l treball; el treball per l'avenir aferma
la fe. I si cap treball no és tan indispensable com el que s ' e s m e r ç a en
seguiment de l'èxit definitiu, cap fe no é s tan necessària enm la fe del
lluitador en la v i c t ò r i a , cap tan absoluta com l a fe del cristià en la P r o vidència que la hi f a albiradora.
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Q

UALSEVOL que llegeixi aquests dos elegíacs llatins, Tihul i Properci, curulls ambdós de sentiments personalíssims, i examini tot qo
que de l'elegia grega ens ha arribat, pobríssim, per dissort, i compari
després la producció romana amb la grega, comprenent dins d'aquesta
la vella elegia i l'elegia alexandrina, serà de conformitat amb l'afirmació que fa E n C . Magrinyà en la seva Introducció al primer dels volums, els titols dels quals encapçalen aquestes ratlles: " E l s elegíacs llatins, en larticular i en conjunt, crearen un gènere literari de fesomia
ben romana". Arreu de les respectives Introduccions als dos volums,
sura la idea que en les elegies de Tibul i Properci hi ha un predomini
dels sentiments personals del poeta, àdhuc en Properci quan els abilla
amjb la draperia d'una erudició mitològica.
Ja fa temps havia examinat d'aprop els nombrosos materials acumulats pels filòlegs des de la segona meitat del segle passat i en la revisió creia haver arribat a certs resultats en part ja coneguts pels assistents als meus cursos universitaris. L a revisió dels dos volums publicats fins ara per la F u n d a c i ó Bernat Metge, la preparació del text de
Properci, i ara, aquest hivern, la cura del meu curs universitari sobre
Catul i els altres poetes anomenats navi, han refermat els punts de vista
ja pretèrits. L a difusió a Catalunya, per obra de la Fundació, dels dos
grans elegíacs romans, no faran, potser, desavinents aquestes notes
meves.
Crec jo que té massa crèdit l'opinió estesa sobre la manca d'origi-
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nalitat de la literatura romana i de l'absència d'aptituds poètiques del
poble itàlic, com afirmà Mommsen. Si és endebades cercar en molts
gèneres literaris romans res estrany a les lletres gregues, en altres no
és difícil trobar, malgrat la forma externa de classificació retòrica
grega, alguna originalitat deguda al esperit romà. Sospito que aquest
descrèdit de la literatura romana té, en gran part, el seu origen
en l'hàbit d'estudiar, no els autors i l'obra dins el seu medi, com
a alguna cosa viva, sinó en l'encarcarament del gènere literari al qual
pertanyen. Entestats en aquesta artificiosa classificació de la Literatura
antiga en gèneres, la personalitat dels autors, l'ànima dels escriptors es
fa fonedissa i resta sols una obra material que s'examina inhumanament. i resten sols uns estudis despietats—examen o estudi de fonts
solen anomenar-se—d'on sembla que l'encís produït per un tal poeta,
Tibul, per exemple, sigui enganyador («rquè el tal poeta no féu altra
cosa sinó combinar mots, frases i motius d'uns altres poetes els llibres
dels quals tenia a la mà.
E s difícil situar-se ben bé per tal de comprendre i judicar un poeta
romà. Fugint del mètode anterior, és ixissible anar a raure al vici contrari; així Frederic Leo, en un estudi sobre Tibul publicat al 1881,
deia, ple d'entusiasme, que aquest poeta no havia pres la seva poesia
de cap font alexandrina; la retòrica, ni menys l'havia tocada: era únicament una forta pcrsonalilat de fons purament original, de fons que,
gairebé, no deu res a Grècia. L a seva elegia, diu, es redueix a un petit nombre de motius als quals s'abandona com a joguina d'una fantasia que dompna la seva voluntat. Obra sobre el lector emotivament i
l'obliga a passar per la mateixa corrua de sentiments que omplenen
l'esperit del poeta. I conclou afirmant que les arrels de l'obra tibuHiana
són nacionals, i la seva poesia purament humana (1).
E s evident l'exageració d'aquesta primera visió que tingué Leo, de
Tibul. A les pàgines L i següents de l'esmentada Introducció d'En Magrinà, trobarà el lector un índex Instant complert del que Tibul deu als
grecs i als seus antecessors llatins. D'altra part, el ressò de l'educació
retòrica hi és per tot, com és en Properci, i en Catul, i en Virgili i en
Horaci, com es troba en qualsevol poeta de qualsevol terra on la joventat fou sotmesa a una educació retòrica: la imprecació a la porta és un
tema de retòrica, ho és la descripció de l'edat d'or, ho és el tema idíl·lic
de T'aurea mediocritas" de l'edat antiga, i tants d'altres. Aquests temes, però. escampats arreu de l'obra, prenen nova vida en aquest poe(1)

Zu Augusteischen Dichlern: Ueber einige Elegien Tibulls (Philoloqische

Untersuchungen. 1881, p. 1 i segs.).
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ta, com en prendran en Horaci o en qualsevol altre. E s el conjunt de
l'obra el que cal examinar, i no sols en Tíbul, sinó també en Properci
i els altres elegíacs; cal veure tot ço que pugui assabentar-nos del vertader fons de l'elegia romana, fent per manera de contrastar les deduccions dels filòlegs amb el corpus d'elegíacs grecs i llatins, treient-ne,
si és possible, ara, una deducció definitiva amb aquests objectius: H i ha
en l'elegia romana un fons distint de l'elegia grega pròpiament dita i
àdhuc de l'alexandrina, i aquesta distinció radica en el subjectivisme eròtic de la llatina? Si això fos, quin fóra el poeta creador d'aquesta elegia
que podríem anomenar romana ?
Per al primer punt la solució afirmativa ha tingut els seus detractors, els quals han cercat a Grècia i a Alexandria el subjectivisme que
trobem a la primera lectura de l'elegia romana. H a estat Jacoby qui
primer ha arribat a una sòlida conclusió afirmativa d'aquest punt, primer dels objectius que proposo. Després, però, el mateix filòleg, arriba
a l'últim extrem de les seves recerques i ací, crec, que han d'escatir-se
acuradament els seus resultats i veure si pot establir-se amib més gran
certesa l'últim dels objectius de què parlava suara, ço é s : quin fou el
poeta que per primera vegada féu de l'elegia una composició de caràcter eròtic-subjectiu.

• * *
Estudiant Frederic Leo, en la seva obra Plautinische Forschungen ( i ) , els originals de Plaute, torna per incidència al tema de l'elegia i aleshores canvia radicalment d'opinió, com si l'examen de la Comèdia Nova grega li donés la clau de tot ço que ell abans cregué original i pròpiament romà; així tota la seva hipòtesi parteix d'un apriorisme profund. Com a punt de partida pren la semblança entre els motius eròtics de la Comèdia Nova i els de la elegia romana i ho raona
d'aquesta faisó: E l s motius eròtics i els tipus d'enamorats i cortisanes,
presos de la vida pels autors de la Comèdia Nova, varen passar d'aquesta a la poesia heHenística i àdhuc a l'elegia on tingué, per obra dels
poetes una renovació d'actualitat. Ço que demostra aquest lligam entre
la Comèdia Nova i l'elegia heHenística és, precisament, l'elegia romana, car en aquesta trobem a dojo signes innegables del parentiu amb la
Comèdia Nova. Leo afegeix que és endebades el supòsit que Tíbul,
Properci i Ovidi llegissin sovint Plaute car, llavors, l'explicació d'aquesta influència té una única solució: que la poesia eròtica i la comè(i)

Berlín (2." ed.), igi2, p. 143 i sees.
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dia tinguessin un original comú. Evidentment que Tibul, Properci i
Ovidi coneixien la comèdia àtica i arreu, en tot cas particular, podria
sostenir-se que l'elegiac romà llegi el còmic grec. Si observem, però, el
desenvolupament dels mateixos motius en la literatura eròtica a Grècia
i Roma i ens assabentem del fortissim lligam de parentiu entre l'elegia
grega i l'elegia romana, fortissim lligam de parentiu manifestat mitjançant l'epigrama eròtic, hom reconeixerà que l'única explicació natural i fonamentada en fets deu trobar-se en el supòsit que els elegíacs
romans prengueren a l'elegia heHenistica els motius que després trobem
en la comèdia llatina; motius que ja havia pres àdhuc aquella elegia
hel·lenistica a la comèdia àtica. T fa aquesta conclusió: Devem admetre
que l'elegia romana tingué, com a font, una elegia heHenistica que imità, certament, d'alguna manera (1).
Per via semblant a la d'En Leo, camina Frederic Wilhelm en una
sèrie d'estudis sobre Tibul, que comenqà de publicar l'any 1896. E n
el primer d'ells (2) tot afirmant que Ovidi imità en V A r s A m a n d i l'elegia / . 4 de Tibul (establint, naturalment, les diferències de caràcter dels
dos poetes, el to didàctic d'Ovidi i l'elegíac de Tibul) diu que ambdós
poetes seguiren les mateixes fonts gregues. L'argumentació de Wilhelm és lògicament feble, jjerquè havent desaparegut els models grecs,
suiwsades fonts, es val d'obres de caràcter molt despariat i, àdhuc—no
posant esment en l'època de semblants obres, car de vegades s'escauen
ésser posteriors a l'autor llatí—s'afanya a restablir les petjades del
primitiu autor grec, suposada font, mitjançant l'autor llatí ací suposat
imitador. D'aquesta faisó són innombrables els exemples provatoris;
així els preceptes que atanyen l'amada, com el deixar-se vèncer en els
exercicis corporals, es troben en Plutarc, i les mofes i els planys per
commoure l'amada els aconsella ja l'hetaira de Lucià, el qual tampoc
fou original, car en això fou inspirat per la comèdia. Properci en I V ,
5, 21-60, Tibul en / , 4, Ovidi en A m o r , I , 8, 23-108 i Horaci en Sat,
I I , 5, són imitadors de la Comèdia grega, abans imitada per la comèdia llatina i, àdhuc per la sàtira, i com també dels tractats que hom
acostuma anomenar Tep) .r«A«x£«tf i els riXrià tjfmríiuS encara que tot això
no exclou la possibilitat que cadascú imités el seu predecessor directe:
els preceptes que Horaci {ibid) posa en boca de Tirésias, es troben àd-

(1) L'idea de Leo no era nova, però: Broeckhuisen (Brukhusius) ja ho havia
senyalat. (V. ed. de Tibul. Amsterdam, 1708).
(2)

Satura Viadritia, Brcslau. 1806, p. 50.
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huc en els eròtics, però aplicables a les situacions llurs ( i ) . Aquests
fraecepla amandi, no obstant, eren ja, en l'elegia heHenística, la font
de la qual fou la Comèdia nova eròtica, i, per el mateix camí, vénen a
Tibul aquells preceptes que fa dir a Priap, puix que aquest, com el mateix Pan, esdevé sempre veritable autoritat iv TOU irctiémou. Per si això
no fos prou, com s'esdevingué que a Roma hi havia molts adeptes de
la lUoCira •jdièixh grega, els precedents de la qual es troben en Alceu,
Anacreont, i, àdhuc, en els alexandrins Teòcrit i Fanoclés, é s ben clar
que els preceptes tibuHians tenen llurs arrels a Grècia. E l Marathus de
Tibul, com esdevé aiximateix al Ligurinus d'Horaci, no escau a cap
personatge de la realitat viscuda per el poeta, sinó que fou imaginat a
semblança «l'aquells altres trobats en les lectures de poetes grecs, i, si
cap dubte hi hagués, no cal sinó fixar-nos que el nom Marathus é s un
vocable qui prové de ixapxifa

ço és, el que fa esllanguir els seus ado-

radors. D'aquesta faisó Tibul pogué introduir entre els seus motius
eròtics el íipaf
que donava així a la seva col·lecció un segell
l>en grec. Per totes aquestes raons creu Wilhelm que el treball dels elegíacs és purament cerebral, d'estudi, d'adaptació de motius grecs.
E n un estudi posterior (2), Wilhelm continua les seves investigacions en el mateix sentit suara explicat. Hi ha gran nombre de motius
que es troben i es repeteixen en Tibul i que s'adapten perfectament a
d'altres ben nombrosos d'autors grecs pertanyents a èpoques i gèneres
literaris molt diversos. Tot això s'explica perquè la matèria tractada
per Tibul prové de l'elegia heHenistica en la qual s'havien fos i en la
qual havien pres nou desenvolupament tots els elements del gènere
eròtic des de Mimnerm fins a la comèdia nova àtica. Altrament, Tibul
coneix també l'antiga lírica grega, com coneix Menandre i Teòcrit i és
per això que poden explicar-se fàcilment les semblances observades
amb Virgili i Horaci. Creu que tots utilitzaren un fons grec comú.
Passa després, l'hàbil filòleg, a explicar el fet conegudíssim de les
concordàncies textuals de Tibul i Properci, mantes vegades en circumstàncies molt dissemblants; per a cada cas no és posible una explicació satisfactòria, però creu poder generalitzar la hipòtesi segons la
qual es formà una fraseologia comú per a aquests assumptes; formes
que foren afavorides pel perfeccionament tècnic del vers, el perfeccio-

(1)

V. el paraHelisnie entre Ovidi, Ars Amandi II versos 178. 210, 231-332,

263-265, 269-271, 302, 311-312 i respectivament Horaci Sàtires II, S. versos 39.
94. 39-41. 12-14. 10-12 amb 47-48. 93-94 i 103-104- Puc afegir que alguns d'a-

quests preceptes els trobem en els autors epÍRramàtics.
(2)

Al Philologus, 1901, p. 579-592.
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nament del qual féu cristal·litzar bon nombre d'aquests motius accessibles així a molts poetes.
Examinant més tard, el mateix filòleg, les fonts dels motius tibuHians
( i ) , intentà confirmar la seva tesi sobre l'origen hel·lenístic de l'elegia
llatina i que en els anteriors estudis estableix o priori: un darrera l'altre, cada tema elegíac romà, troba que fou abans usat ]jer els còmics
de la Comèdia Nova i, mitjançant aquests, pels elegíacs alexandrins;
així la maledicció de l'edat de ferro, les colwjances de les dones, l'antic esclau enriquit, foren temes tots ells del genus exsecratorium practicat per CaHímac i Euforió. E n l'elegia I I 3. el desig de l'Edat de l'or,
més propícia a l'amor, és un tema provinent sens dubte dels elegíacs
alexandrins que en aquest punt depenien dels filòsofs populars que freqüentment discutiren la felicitat dels temps primitius, i aquest costum
era també beq estès a l'època de Tibul. E n aquesta elegia és ben remarcable la debilitat dels enllaços d'unes parts amb altres, degut
que en ella Tibul reuní temes de diverses elegies alexandrines que, a
jui de Wilhelm, resten marcadament senyalades, encara que el filòleg,
en tot això, sembla desconèixer el talent i la tècnica del poeta llatí.
Aquest fóra descuidadíssim i infantívol en les seves composicions, si
crèiem tan clar tot això que Wilhelm creu veure. Per últim, les analogies de Tibul i Properci s'expliquen, si acudim també a fonts alexandrines que els fossin comunes.
Fins ara els filòlegs sols deixen clar que els elegíacs romans, àdhuc
Tibul, que és el més original de tots ells, utilitzaren un fons preexistent, materials de procedència grega, però deixen flotant la idea que
foren únicament literats d'estudi, que no abocaren en els antics motlles
la vida llur. Tota aquesta suposició pren preu de la hipòtesi, que Leo
admet o priori, de l'existència d'una elegia alexandrina d'índole eròticosubjectiva.
Necessàriament era precís trobar una demostració de l'existència
d'aquest gènere amb tals caràcters en la literatura alexandrina puix que
haurem vist, en tot ço que portem examinat, que tota argumentació
és feble, car sempre es parla de motius, de detalls i no mai del to general d'una composició, única prova d'una font complerta. Però encara
es pretén trobar una demostració de l'existència d'aquest gènere a Alexandrina amb els caràcters suara dits, per altres camins i així, en aquest
sentit, s'esforça Gollnisch (2) en un estudi, la paternitat del qual deuríem
referir millor al professor Eduard Norden.

(1)
(2)

Al Rheiniíches Museum. 1904, p. 279-29.Í i ibid, 1006. p. 9.S-99.

Quacsliones iltgiacat. Disc Breslau, 1905.
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Gollnisch no admet més que com una possibilitat que Tibul, Properci i Ovidi tinguessin a la vista poesies elegiaques de caràcter eròticosubjectiu. L'aparició dels mateixos motius, adés en l'epigrama o en la
comèdia nova. adés en l'elegia llatina, no autoritza a creure l'existència d'un intermediari, font immediata de l'elegia llatina, i que fos l'elegia alexandrina, encara que és debades que neguéssim que Ovidi s'inspirà directament en epigrames i que d'aquests en féu elegies i que no
sols aquest poeta, sinó àdhuc Tibul i Properci, trobaren bastant en la
comèdia i directament es servissin d'aquesta en algunes ocasions.
Gollnisch creu trobar en els epistològrafs eròtics de Grècia la desitjada explicació, car aquests depenen dels elegíacs alexandrins en
quant concorden amb els elegíacs llatins; aquesta concordança porta
a una font comú que no pot ésser altra que l'elegia alexandrina de
caràcter igual al senyalat a la romana. Gollnisch s'afanya a cercar
motius suficients perquè la seva tesi sia viable i, així, treu a dojo comparacions entre Filostrat i motius dels elegíacs llatins. L a qüestió,
però, segueix sempre en el terreny de les hipòtesis, car aquests motius poden sens dubte provenir de l'elegia narrativa alexandrina, on els
motius eròtics eren aplicats als personatges llurs, no als sentiments del
poeta; i tampoc no hi ha obstacle a admetre que els mateixos motius
puguin servir en l'expansió dels sentiments subjectius del poeta llatí.
Altrament, Gollnisch compara tan sols fragments qui si il·lustren sobre
detalls valuosíssims, no reconstrueixen cap elegia alexandrina eròtica i
subjectiva a la vegada, la qual esdevindria així la segura font i
l'únic model. Tampoc, i per la mateixa raó, pot admetre's l'argumentació que treu dels epigrames bizantins, la derivació dels quals és, per
ell, de l'elegia alexandrina, puix que es troben els mateixos motius comiiarant amo l'elegia llatina epigrames bizantins, per exemple: Aristetenetes I I , i i Tibul I , 80; Aristenetes I I , 9 i Properci I , 1.
Veiem, doncs, que l'intent roman en el terreny hipotètic i resta,
així, per deixar anoir^ada tota la tesi de Leo i dels seus partidaris, que
ïlgú demostri la inversemblança de la seva hipòtesi sobre l'elegia heHe
nística. E s això el que fa Jacoby (1) en un treball que. palesament, és
el més nodrit de tots quants s'han ocupat d'aquesta qüestió, i en ell
demostra a bastament que el fons eròtic-subjectiu de l'elegia llatina no
és grec ni alexandrí, sinó nacional, romà. Examinaré la seva argumen-

(1) Zur Enistehung der roemischen Elegic, al Rheinische Museum, 1905, p. 38

i següents. Dos anys havia tme un estimable filòleg xec. Geyza Némethy escrigui
respecte del mateix tema que Jacoby coincidint en el fons; Jacoby, però, semba
no el coneix. (V. Revue Criligue, 1903, p. 357)-
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tació, que en part glossaré en algunes notes. Després, veuré si arribo a
un resultat més o menys definitiu.

L'existència d'una elegia alexandrina eròtico-subjectiva, mitjancera
entre la comèdia nova àtica i l'elegia romana, és inadmissible. Són vàries les raons que porten Jacoby a adoptar aquesta posició.
Primera. Totes les recerques sobre la història de l'elegia grega contradiuen la hipòtesi que sostingué Frederic Leo: els primers exemples
d'elegia són dels segles V I I I i V I I ; és evident, però, que el gènere és
més antic i que, així com el seu metre es deriva del metre èpic, també
el gènere mateix s'esgotimà de l'epopeia (1). E l seu fi no és relatar pròpiament, sinó donar un ensenyament moral; és d'aquesta faisó com l'antiga saviesa del poble trobà en tal gènere la seva expressió i aiximateix
els pensaments i sentiments individuals que fins aleshores no havien tingut f ó r m u l a literària regular. Evidentment en aquest gènere, en el seu
aspecte primitiu, l'amor ocupà un lloc, però l'amor no fou tot en ell.
Si Mimnerm tracta de l'amor no ho fa a la faisó de la lírica eòlica o
de l'elegia romana, ço és, com a sentiment d'un individu particular, sinó
com un sentiment general, la vigoria del qual és cabdal en la vida humana. Així, doncs, el subjectivisme d'aquesta poesia és tal en quant expressa mitjançant un individu pensaments generals.
Aquesta poesia degué formar part de l'element seriós dels àpats i
altres aplecs, però, amb el temps, es modificà visiblement esdevenint
d'una part, i mercès al caràcter de poesia d'aplec, poesia popular, romanent aviat al marge de la literatura artística; d'altra part. l'element
elegíac desapareix i en aquest sentit deixa d'ésser cultivada fins a l'època heHenistica en què reapareix, però amb altres caràcters i amb distint contingut.
Qui recull aquesta herència, modificant-la, és Antimac, primer autor
alexandrí i mestre de Filetas. E l seu poema Aw» fou de contingut a la
vegada científic i poètic i de model, sens dubte hesiòdic. í\.iin és el
nom de la muller d'Antimac i a la mort d'ella el poeta escriví aquest
epteedium, relació de desgràcies semblants a la seva, i l'extensió del
qual estableix ja la diferència amb l'antiga elegia. E l seu tema és l'amor exposat, però, en una sèrie de narracions mitològiques; segons diu
(i) No es ací lloc per glossar aquests mots de Jacoby; afeRire. però, que les
clejties són anomenades MM a S0I6 I, 2, a Teounis, 20 i 22 i a Herodot V, 113. E !
nom iAtvfi* el trobem únicament després d"Aristòtil, i a finals del seple V l'adjectiu sAeyíiof , o bé è^eveia (als substantiusfííTpor, o bé ÍVM).
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Plutarc ( i ) , eren les desgràcies d'altri on cercava consol per a les pròpies. E n resum, el seu poema fou un garbell de llegendes èpiques d'assumpte amorós.
D'Antimac de Colofó parteixen dues tendències elegíaques: una d'elles, la representen Hermesianax (2) (nascut el 330, o bé el 320), autor
de tres llibres d'elegies que, del nom de la seva aimada, a qui eren adreçades, anomenà he'oimov ; Filetes de Cos (3), les elegies del qual, també del nom de l'aimada, s'intitularen BÍTTIÍ ; i, per últim, Parteni de
Nicea (4), que anomenà les seves kfinn : totes aquestes composicions
són llargs poemes, verdaders catàlegs d'herois i heroïnes. L'altra tendència la representa CaHímac de Sirene, que trenca la tradició dels llargs poemes, i si de cas tracta en ells dels hfaiKeà a·u/y.fopai no els agrupa en llarguíssims catàlegs com. féu Antímac, per a qui té gran severitat (5), sinó
que els separa en petits poemes, donant a cada un assumpte diferent
i únic que tracta breument. E I títol de la seva col·lecció és concgudíssim,
X'hict, i tota unitat està solament en allò que volgués donar a entendre
amb aquest nom. Ultra aquesta col·lecció, té composicions en les quals
es refereix als seus amors, però, amb tot, pels fragments que coneixem,
sembla que ho féu en epigrames o bé en aquells poemes anomenats
M&n (6).
L'elegia grega, l'antiga, continua Jacoby, és parennètica, gnòmica i
àdhuc filosòfica, no mai, però, subjectiva; l'elegia heHenística, en grans
o en petits poemes, és narració d'un assumpte mitològic i eròtic sense
(1)

Cons. ad. Apol. Q. V. W. Christ, Geschichte der Griechischen Lilteral·.ir,

p. 83.
(2) Atheneu (XIII, 607*) ens ha conservat un fragment de 98 versos enumerant poetes i filòsofs herois d'amor, però amb una fantasia desbaratada.

V. Siisemihl, Geschichte der Griechischen Lilleratur in der Alcxandrinerseii I.

p. 184 i segs.
(3) Ovidi a Trist. I, 6, 1 i segs. Compara l'obra de Filetes a la d'Antimac
i per això és possible l'opinió avui estesa de què eren semblants. V. Susemihl,
o/>. cit. Ij 176 i sefts.
(4) Contemporani de Corneli GaHus (l'any 73 era a Roma), la seva col·lecció de narracions amoroses, í f « T ( x a •Traflií^aTet és una enfarfegada obra d'erudit.
V. Susemihl. op. cit. I, 191 i seg- Cal afegir que Partenios adreça l'obra a GaHus
per tal que aquest trobés material per a les seves epopeies i elegies.
(5) V. fragment 74b de l'edició Schneider. Pot afegir-se: Antímac era
estimat del públic, potser ho eren aquests llargs poemes i per contra Callímac
serva una posició menyspreadora pel poble. Vegeu el que diu a l'epigrama 30:
"Odio el poema cíclic; no vull el camí que fressa la multitud... tot el que és
del poble em repugna...", a què sembla respondre l'últim vers de la composició 95 de Catul: At fiopulus tumido aaudeat Antimacho.

(6) Foren publicats els seus fragments per Wilamowitz-Moellendorff a Sitauni/sberichte der Akad. d. Wissensch. 1912, p. 524 i segs. D'aquestes romanalles
líriques de Calímac, poc és lícit de deduir-ne res concret. De Arr/et. "Els Orígens"
pot dir-se alguna cosa del seu contingut: és Vepos didàctic de la poesia hesiòdica
la tradició de la qual continua renovant-la, però, ep tant utilitza la forma de la elegia
més precisa i més continguda que Vepos i que dóna lloc a la intervenció del poeta.
A la poesia hesiòdica el poeta és al començament. En "Els Orígens", CaHímac és
per tot.
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barreja, però d'elements subjectius, malgrat intervinguin les reflexions
del poeta. Si parléssim d'Euforió de Calcis (1), la seva obra és ben incerta; sabem d'ell gran nombre de poesies èpiques; ignorem, però, que
escrivís mai en vers elegíac. Per tal d'assabentar-nos com aquests poetes
manejaven els assumptes contemporanis, n'hi ha prou amb llegir la C a bellera de Berenice, aquest és el tipus d'un poema sobre una actualitat:
per contra, a les obres fragmentàries no trobem mai el nom d'una aimada determinada com ho trobem als elegíacs llatins. Resumint: del testimoni directe dels alexandrins devem deduir que la seva elegia és purament narrativa; la dels rompns, al contrari, és lírica.
Segon. E l s filòlegs que parlen del caràcter dels elegíacs hel·lenístics
han entès malament el testimoni dels elegíacs llatins; aquest testimoni cal
circumscriure'l únicament a Properci, perquè aquest és l'únic que segueix el guiatge dels alexandrins. Properci es diu aiximateix deixeble
de CaUímac i de Filetes i per dir-s'ho té les seves raons: a) usa del mateix metre, com és costum dels romans il·lustrar de nissaga grega les
seves obres i anomenar els predecessors grecs en el mateix gènere; el
criterium que aquest té és el metre, malgrat el to i el contingut siguin
distints com podem veure que fa Horaci respecte d'Arquíloc { E p i s l . 1,
19, 23-25) (2). Si guaitem el vers elegíac, hom podrà veure els usos diversos en què el trobem, recordant els Pastes que és un poema didàctic
i l'Ibis que és una invectiva. b) Properci troba en CaUímac un ajut contra les temptacions de la gran epopeia; la fórmula adaptada per CaUímac que refusa la gran epopeia i s'acontenta amb el petit poema, és per
al poeta llatí l'argument d'aulorital per defugir el poema extens, maltractat aleshores a Roma, i àdhuc un refugi contra les insinuacions i
instàncies a cantar les gestes de Cèsar i August (3). c) Properci pot dir(1) Aquesta és l'opinió de Susemihl, op. cit. I, 394. Meineke (De Euphorionjs Chalcidensis uita et scriptis, Danzig, 1823) creu, sense provar-ho, que escriví elegies amoroses. Euforió és el més cabdal dels escriptors representants de
la tendència literària on l'interès arqueològic munta sobre el poètic. A les composicions èpiques sembla que hi havia relacions d'amors; els sentiments amorosos del
poeta 110 els veiem sinó als epigrames. D'altra part, si examinem tot el que resta
de les altres obres, no trobem cap pentàmetre ni porció de pentàmetre que pugui
fer sospitar el vers elegíac.
(2) Crec que Jacoby no ha sospesat bé el valor dels mots d'Horaci:
Paríos ego primus iambos
Ostendi Latio, números animosque secutus
Archilochi, non res et agentia uerba Lycamben.
Si es tractés únicament del metre no hauria estat el primer perquè Lucili i:.
el conegué i àdhuc Cató d'Ütica l'imità directament. La tasca d'Horaci fou adaptar els ritmes d'Arquíloc, números i la inspiració plena de foc animosque secutus; aixo, no ho féu, però, servilment; no tractà els mateixos termes, non res, ni
els mots com els que feriren a Licamb, atienlia verba Lycamben. Crec que és
aquesta la interpretació recta del passatge. Per contra, Catul en els iambes té l'agressivitat dArquíloc, però la tècnica és alexandrina.
(3) Vegeu les aspiracions poètiques de Properci marcades per ell mateix
a II, 34.
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se deixeble de CaHimac i Filetes perquè embolcalla les seves elegies amb
l'aparell mitològic que pren dels alexandrins; amb tot, cal fixar-nos en
el fet que els poetes romans s'atribueixen sentiments i situacions semblants a aquells que els poetes alexandrins atribueixen als seus herois
mítics. Posada així la qüestió, els poetes romans deuen molt als alexandrins, d) E n els passatges on Properci s'oposa als grecs, en realitat oposa la gran epopeia a la petita poesia elegíaca (11, i , 39: I I I , 1; I I , 34, 30
i 63-64; I V , 6, 3-4; I I I , 1, 7). E n resum : Properci es fa ell mateix continuador de CaHimac i Filetes per l'elegia de contingut mític, per les elegies narratives. Si ell hagués sabut que CaHimac tenia composicions elegiaques eròtico-subjectives, no hauria deixat de parlar-ne.
També d'un altre poeta llatí vol treure's testimoni a favor de la tesi
de la suposada elegia eròtico-subjectiva a la literatura alexandrina: d'Ovidi, al passatge de Tristes, llibre I I , versos 367 i 368, on fa a CaHimac
autor de versos amorosos. Però Ovidi diu versu, on no designa una forma literària i, per tant, no hi ha perquè creure que volgués dir elegies.
Tercer. E l creador de la nova elegia fou, sens dubte, Corneli GaHus.
No és possible aquesta creació per altre poeta anterior, perquè si Catul
usa el dístic, ho fa en traduccions, en epístoles, en una invectiva i en
l'epigrama; les poesies del seu contemporani Licini Calvus es caracteritzen per ésser nugae de metres variats i si el vers de Properci ( I I , 34, 90)
"Quan cantava la mort de la malaguanyada Quintília" volgués dir que
dedicà elegies al record de Quintília, cal creure que ho féu en una elegia
de tipus alexandrí (1). Tampoc hi ha res que provi que Varró d'Atax
escrivís elegies a Leucàdia; quan Properci en parla diu ludebal ( I I , 34,
85), el que prova més tost que eren composicions lleugeres (2). Pel que
fa a l'elegia atribuïda a Ciceró, no és gens dubtós que es tracta d'una
elegia de tipus alexandrí. Així, doncs, cal que pensem en GaHus. L a
relació establerta per Servi en el seu Comentari a Virgili (ad B u c . X , 1)
entre GaHus i Euforió—"traduí Euforió a la llengua llatina"—deu entendre's per les llegendes que prengué d'Euforió per les seves elegies de
tipus mitològic i no té força de prova respecte a la naturalesa de les
obres del poeta grec. Àdhuc quan el gramàtic Diomedes diu que en
les seves elegies imità—posant-lo de parell amb Properci i Tibul—CaHí-

(1) Parlaré més enllà d'això.
(2) Es eeneral fer a Varró autor d'elegies. Escriví poesies amoroses, és
únicament el que es desprèn del^ que diu Properci (ibid) i Ovidi (Tristes I I , 410).
res més. El verb ludcbat té més aviat el valor d escriure banalitats per contraposició als poemes importants com les Ari/onàuligucs, contraposició que Properci
marca dient ludebat d'una banda, de l'altra perfecta Jasone, "un cop tingué
Jasó llest". Sospito que el metre era l'hendecasiUab faleci al qual es pot aplicar
tudere: en alguns de Catul veiem també aquest contingut de poesia amorosa.
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mac i Euforió, no podem creure'l ací perquè interpreta malament la bucòlica X de Virgili (vers 50-51).
L a predilecció per aquest poeta fosc (Gal-lus és durior, diu Quintilià) (1), el qual, com Properci, té predilecció per les narracions mitològiques, donà als altres elegíacs el model d'un títol per l'arreplec de les
composicions llurs. Aquest títol és el d'Amores, com es desprèn de Virgili, Bucòlica X , vers 1, i del comentari de Servius al mateix lloc. Això
és el que féu Properci, I I , 1, 1, i el que trobem als manuscrits de Tibul
i Ligdam.
JOAQUIM B A L C E L L S
Professor a la Universitat de Barcelona
(Acabarà).

d)

X. 1, 9.1.
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DADES PER A UNA BIOGRAFIA

I A S S A I G CRÍTIC

(Continuació)

BARCELONA

: L'ETAPA LAICA

LS Llimona, retornats a la ciutat nadiua, eren ben joves. Joan, el ma-L'
jor, deuria tenir aleshores vint-i-quatre anys. Sembla que és en
aquest moment que el pintor intensifica la producció colorística—a Itàlia, més que altra cosa, Joan havia dibuixat, i les pintures que féu en
terres de Tíber o en les llacunes venecianes, no foren mai reeixides com
els seus dibuixos—. És a Barcelona i en terra catalana on Joan Llimona comença a dominar els mitjans de l'ofici dels colors estesos per m è diums diferents damunt les teles o en els Whatman, car en aquest
moment Llimona pinta a l'oli i a l'aquarel·la.
Hi ha en aquesta hora, a Barcelona, dos grups d'artistes. L'un és
format pels que podríem dir-ne aristòcrates, que es reuneixen a VAtcnco B a r c e l o n è s . L'altre, el dels menestrals, el que sent el gust de
l'artesania, forma en l'entitat anomenada "Centro de Acuarelistas", la
qual tenia el fogar en la Plaça de la Seu (en la casa on avui hi ha
l'antiquari Moragues). Joan i Josep Llimona no cal dir que fan pinya
amb els homes d'ofici, car porten amb ells el sentit de facècia i el goig
de l'aprenentatge mestrívol ja—el goig del bon fadrí. Goig i sentit de la
facècia que no mata mai en el fadrí Joan el sentit de responsabilitat.
Heus ací una anècdota esdevinguda en aquest famós "Centro de
Acuarelistas", que ja dóna les principals línies característiques de Joan.
E l "Centro" es veu que, a més de lloc d'estudi on es feia model, era
un casinet en el qual es jugava al dominó. De vegades, a l'hora del model, alguns associats restaven entorn la taula del casinet manejant les
macàbriques fitxes. Joan, dissimuladament, feia desaparèixer alguna
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fitxa del joc.Els jugadors, quan es donaven compte de la manca, suplicaven a Llimona que els tomés el doble-sis, per exemple, i els responia el nostre artista: —Aneu a treballar ganduls, aquesta és hora d'aprofitar el model!
Joan Llimona sempre havia sentit aquesta responsabilitat de l'ofici.
Dia darrera dia, la seva mà adquiria tots els virtuosismes pel treball
d'hores i més hores. Aixi, la seva primera etapa de pintura, és, generalment, d'un realisme gairebé fotogràfic. D'un hoHandisme sense sentit global, detallistic a la Meissonier, però amb un sentit qualitatiu més
de debò.
Tota aquesta primera etapa del pintor Llimona ha d'ésser molt curiosa, 1*1 poc que en conec. Etapa laica, pintura d'episodis, generalment mariners i esdevinguts sovint en pintorescos interiors. E s una
època gairebé intimista, però sense el sentit manyac de l'aire que el
Llimona paisatgista—que aleshores encara no havia nascut—adquirirà
amb el temps.
Són d'aquest moment les obres E h emigrants, Col·lecció Roca, d'Olot; L a primera dent, Col·lecció Valls i Vicents, Barcelona; Y a v o l v e r à .
Museu d'Art Modern, de Madrid; L e s dues infantesses, etc. És una
etapa de pintura anecdòtica sense altra finalitat extrapictòrica que la
d'enternir amb els tenies sentimentals, deslligats de tota mena de religiositat. Aquesta pintura, coloiisticament poc cantadora, era l'alcaloide la msticitat i del pintoresc—pintura feta a base d'una escenografia
rebuscadament típica i a la vegada amb un cert dramatisme d'ambient.
L a mise en scène dels quadros d'aquesta època era cercada, generalment,
en interiors de cuines del camp o de la costa, amb mobiliaris corcats i
lluents. Les barques i els vestits dels homes de mar eren ben sovint
emprades en aquesta primera etapa del pintor, que anomenaremi laica.

LA CONVERSIÓ
Darrera aquest temps, ve una època per la pintura d'En Llimona
temàticament i també sentimentalment molt diferent. E s que Joan, passada la seva crisi moral, fou convertit al catolicisme. És encara massa
recent la seva mort per detallar excessivament segons quins caires biogràfics. Solament diré fei que Llimona fou un apassionat en tots els moments de la seva vida. E l seu apostolat catòlic portava el segell d'aquesta seriosa passió, com també el portà el seu desig de discussió i de negació durant els temps d'ateisme i de fòbia anticlerical a Roma i en els
primers temps del seu retorn a Barcelona.
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Llimona retornà malalt de Roma; el seu metge, el pulcre Josep Blanc
i Benet, és qui té cura de guarir el seu mal físic i el seu mal moral. Josep Blanc i Benet fou, doncs, langel de la guarda del nostre pintor;
fou qui assenyalà el cami de Damasc al nostre apassionat Saulus. Blanc
i Benet era, abans que metge, un home de pensament; un fílòsof a
qui no interessava, gairebé, altre caire de la medicina que el caire ètic.
F i , espiritual, net de cor i pulcre de cos, tenia sempre un delicat somriure per tots i per tothom. Havia llegit molt: era un homie de fe,
era ensems, il·lustrat, un home de raó. I.a seva figura alta, esvelta, el
seu capet petit i la seva cara viva, d'ocell, sempre seran recordats per
mi com les del perfecte gentleman. Blanc i Benet era ja en aquella hora
un apassionat inteHigentíssim de Wagner. E r a el guia que la Providència posà en el camí del seu escollit Llimona—l'home bo i sapient que
més bé podia fer a aquell temperament liric del nostre Joan.
És trist no poder reportar ací cap nota viva de les discussions entre
el metge delicat com un jesuïta—amic íntim del Pare Puig—i l'artista
fogós i rude, amic íntim més tard del Gran Bisbe i del Pare Ignasi
Casanovas. Cap nota viva ací de les discussions que precediren la conversió de Joan Llimpna, el qual restà encara després del seu retorn de
Roma uns anys lliurat a les doctrines materialistes, que més tard combaté amb tanta passió en els seus escrits d'apostolat cristià.
Josep Blanc i Benet morí fa un quant de temps, i cap nota directa es
pot reportar dels diàlegs del metge i de l'artista.
Llimona a la fi retorna al si de l'Església Romana amb el fervor joiós
i enorme que posava en les grans coses. No hi hagué mai en Llimona
el diletant: ell, per tant, retornà al catolicisme amb el fervor d'un neòfit,
predicant primerament amb l'exemple de la seva vida. Jo no sóc mal
pensat, però em fa l'efecte que en algunes de les conversions esdevingu
des ací i fora d'ací, en els nostres temps, amb artistes i literats, hi ha
bona part de snobisme. Si no coneguéssim a Llimona pels seus actes,
ço que ens fa descartar de pla la idea de snobisme. podríem descartar-la
en consignar que en aquella època, en la qual s'esdevingué aital conversió,
el catolicisme no estava de moda entre artistes i literats. L a conversió
de Llimona fou, doncs, menyspreant aquesta cosa banal, però tan sòlida
per la societat, que els jxares jesuïtes anomenen tantes vegades en els
seus sermons: els respectes humans.
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L'HOME
Llimona, una vegada convertit, fou un home de fe. Abans que un
apologista i que un simple predicador, fou un catòlic pràctic, que conegué com els homes i les dones més humils la gràcia de l'oració i dels
sagraments per ells mateixos. L'apostolat de Joan Llimona fou, però.
constant i enorme, molt sovint inoportú, per certs nuclis de gent de lletres i d'artistes, fets com tants altres nuclis humans de la més trista de
les convencions i de les rutines. Amb la força que dóna la fe. Llimona
no sentí mai por del ridícul i vers els pròxims més estimats dirigí la
seva croada feta de paraules i exem/ples senzills i clars com els d'un humil rector de muntanya.
Les seves prèdiques i les seves discussions sobre la religió, sempre
venien a tomb per a desinflar els homes de ciència, que han oblidat que
no saben res. E l catecisme de Joan Llimona era simple i primari, com
cal que sigui el bon catecisme. L a ciència primarista havia esclafit la
rialla davant de la fe d'aquest home, però ningú podia abatre la seva
joia serena, que és el guany incomparable de la fe senzilla. Llimona havia adquirit, sobretot, el concepte joiós de la castedat, que almenys per
dignitat i per ciutadania volia imposar als altres homes. Com també el de
la puresa de llenguatge i sobre aquest extrem es sentia com una fortalesa davant del ric renegaire. Recordem que no fa gaires anys fou President de la Lliga del Bon Mot. i la seva actuació dolça i enèrgica a la
vegada contra el mal parlar.
Amb els rics renegaires, l'arma dolça de la persuasió era canviada,
quan convenia, per la força segura dels seus músculs. Joan Llimona,
malgrat estar segur de la seva naturalesa forçuda, no tingué mai aire
aclaparador. Ben poc temps abans de morir encara guanyava els seus
fills en el deport dels salts d'alçada i llargada. L a mateixa seguretat de
ia seva força i de la seva agilitat al servei del seny, feia que tingués por
de fer-ne ús inadequat: per això de la figura de Llimona es desprenia
una gran bonhomia. E r a . iierò, un cavaller tan prudent com valent, quo
sabia quan convenia defensar la llibertat amb els seus propis músculs.
Vull recordar ací una anècdota. Anant de viatge amb la seva primera muller, un tipus de ric blasfem i groller, es féu amo del departament,
l'ompli d'inconveniències i de misèria de la més roïna. L a llei de la convivència humana, la santa llei de la llibertat era vulnerada per aquell home, avui mort també, de corpulència parella a la del nostre pintor. Joan
Llimona demana endebades, al poca-solta, que tingui cura de no parlar
d'aquella manera davant de senyores. Llimona insistí d'una manera més

498

RAFAEL

BENET

autoritària en la demanda de respecte mutual, també fou endebades. Aleshores s'imposà per la força. E l ferrocarril corria i dintre d'un esquifit
departament vuitcentista hi havia dos homenassos abraonats. E l nostre
Joan es defensava amb un joc net de cop de puny, l'altre no tingué més
remei que treure les ungles. L a sang degotava pel rostre noble, però a
la fi, el ric vulgar era vençut i callava. E l s companys prou haurien volgut descompartir els dos gegants, però, en intentar-ho, anaven d'un cantó a l'altre del departament sense domini, moguts per la força tramun
tanal d'aquella baralla. E l tren s'aturava a la primera estació; Joan i K
seva muller canviaven de departament, així el corpulent renegaire podria
esbravar-se i envalentonar-se i tot. E l l volia imposar el respecte mutual
quan era necessari, ara ja no calia, car el nostre honiie i la seva delicada
muller podien canviar de lloc. I.a lliçó de fortalesa i prudència era donada ; Joan havia complert amb la seva consciència. No calia i>ensar en si
la lliçó hauria estat donada sense cap mena de resultat.
E n la seva obra d'escriptor cristià hi ha, sobretot en els darrers
temps, aquesta mescla de fortalesa i bonhomia: la seguretat de la fe i la
flexibilitat que dóna el coneixement profund de la nostra naturalesa pe
cadora.
Hom recorda prou bé el seu apostolat: els seus articles i els seus dibuixos per periòdics catòlics. Llimona, en aquest caire de propagació
de la fe, tenia una joia ruda. Doctrinàriament, era integrista. E l seu
cor també era ple d'ira pel pecat d'escàndol, amb el qual es podia corrompre la societat que puja. Havia fet una fortalesa, \ÍCT la defensa
dels infants, dels seus escrits i dels seus dibuixos de caràcter social.
Amb el temps, Llimona havia canviat potser una mica, la seva ira
s'anava tornant pietat, la seva inflexibilitat d'exposició en ironia cristiana. E l seu darrer article, aparegut a L a V e u de Catalunya l'endemà
de la seva murt, és una mostra del seu nou estil. "Una revifalla", que
és el títol de l'article amb el lema de Sant Pau " L a ciència infla", és
escrit amb bonhomia, però amb seguretat, que solament por donar la fe
servida pel bun seny.
Entre el zel cristià de Joan Llimona i el de Ramon Rucabado hi
ha molts punts de contacte. Rucabado i Llimona congeniaven; s'estimaven molt. E n ambdós hi havia una mateixa força d'apostolat que
movia amb fuga valenta i joiosa les seves oracions periodístiques. H i
ha en ambdós una certa rel vigatana, tradicionalista, camperola i massissa.
Joan Llimona, per aquest puritanisme, fou dels que inicià l'excisió
catolicisme. Un consiliari tindria cura de la censura dels llibres i de
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l'esmentat "Centro de Acuarelistas", compost exclusivament d'artesans,
i dels aristòcrates i diletants que feien penya a VAtetteo Barcelonès. E l
Círculo Artística esdevingué poc a poc el que és actualment: una amalgama de gent d'ofici i de rics amateurs diversos. Aquests amateurs estranys a l'art envaïen moltes vegades, encuriosits, el clos on es feia model, especialment quan aquest era femení. E l puritanisme de Llimona
no podia mirar sense protesta la presència en l'hora ú'acadèmia d'aquells ulls més viciosos que amateurs, i fou quan pensà en la fundació
del Circulo ArtL·lico de S a n L u c a s , compost exclusivament d'artistes
cristians.
E I romanticisme católico-pictòric dels nazarens, havia instituït arreu
del món les agremiacions d'artistes sota el patronatge de l'evangelista
Sant Lluc. Encara eren ben vives aquestes institucions i Llimona, neòfit en el catolicisme, volia per la nostra ciutat una institució parella.
Els estatuts de l'entitat serien, malgrat totes les burles, d'un estricte
catolicisme. Un consiliari tindria cura de la censura dels llibres i de
les revistes. E l model de dona fóra proscrit.
E l qui fou més tard el Gran Bisbe, el Doctor Torres i Bages,
era consiliari de l'entitat. U n dia el sant baró cridava a Joan Llimona
i li deia: "Cal que en la vostra entitat sigui permès el model femení,
car en altre cas els artistes catòlics professionals es trobaran en inferioritat davant dels altres artistes." Llimona mai fou més papista que
el Papa; des d'aquell dia, el Círcol Artístic de Sant Lluc alternava
setmanalment en el seu estudi els models d'ambdós sexes. L a serietat
i el cristianisme dels artistes afiliats a Sant Lluc eren prou forts perquè no s'hagi de dir que foren estatuïdes per aquest motiu normes
estrictes. Caldrà recordar que per ésser soci de l'entitat s'exigia ésser
artesà ? Gairebé es pot dir que això sol era una garantia de moralitat,
de respecte mutual.
E n un principi, el Circulo A r t í s t i c o de S a n L u c a s era una entitat

amb el rètol tal com l'he transcrit. E n aquells temps—l'any 1894—publicà un fascicle titulat Navidad amb tricomies, gravats, il·lustracions i,
naturalmtent, tenia també la seva part literària. Fou un fascicle de Nadal en bilingüe, amb preponderància, però, del llenguatge castellà.
E l Círculo Arthtico de S a n L u c a s celebrà la Nativitat de Jesús
construint magnífics pessebres i organitzant exposicions.
Amb el temps, l'entitat
s'anomena Círcol Artístic de
mial que anualment concorre
avui, el Círcol de Sant L l u c ,

canvià un xic el títol: des d'aleshores
Sant L l u c . Alçà, llavors, la bandera grea la nostra Processó de Corpus. Encara
és un baluart purament artístic on el vici
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del joc no ha estat mai tolerat. És una entitat pobra, però honorable.
L'esperit cristià i el sentiment pairal són de molts anys les columnes que
aguanten la vella entitat.
Joan Llimona havia donat als agremiats, sota el patronatge de Sant
Lluc, aquests grans ideals i la idealitat del treball. Hom sap que Llimona fou, a més d'un cavaller cristià, un ciutadà exemplar. Havia col·laborat amb els seus dibuixos socials en setmanaris catòlico-nostrats
com L a Barretina, i en números extraoidinaris i calendaris de i C u - c u t !
i en l'Almanac de les Conferències de Sant Vicents de Paul. Darrerament col·laborà com a dibuixant en Catalunya Social.
L a seva professió de fe i de ciutadania resta registrada en la presidència del Foment de la Pietat Catalana, que ocupava quan mori. L a
seva ciutadania fou confirmada pocs dies abans de la seva mort, negant-se a pintar la cúpula del Palau d'En Blay; encàrrec que li venia
de mans poc amigues de la idealitat que havia sentit i defensat anys ha.
Aquest fou el Joan Llimona ciutadà, predicador tothora, sobretot
entre artistes, de la fe en un Més Enllà i de la fe en una Catalunya
cristiana i catalana. Però hi havia també un Llimona íntim, pare de família, i repartidor de benifets i almoines als menesterosos. U n Llimona
amant de la muller, dels fills i de la llar.
Joan es casà, primerament, no pas massa jove. De la seva primera
muller, Pilar de Gispert, tingué sis fills, i de la seva segona, Maria
Raymat, en tingué quatre. Deixa fills i filles casats i altres que encara
són infants. Joan Llimona fou un patriarca.
RAFAEL
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CAP A L'HEXAMETRE RÍTMIC CATALÀ
( R E S P O S T A D ' A M I C A U N A CRÍTICA R I G O R I S T A )
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(LONGINOS, EL FILÒSOF)
«El músic grec completava l'obra del poeta afegint-hi una accentuació i a l m ú s i c (lector) català li resta, inversament, l a tasca
de repartir el temps.

(CARLES RIBA)
E l número d'aquest maig passat de LA PARAULA CRISTIANA portava
un article sobre L a possibilitat d'imitació de les formes m è t r i q u e s c l à s -

siques en català, en el qual l'autor, usant d'un dret de crítica que, ben
exercit, nosaltres somi els primers a reconèixer, s'ocupa (supprcssis nominibus) d'una nostra versió de l'ègloga quarta de Virgili, publicada en el
número d'Advent de "Vida Cristiana", aquest any passat, amb el títol
L ' è g l o g a messiànica de Virgili, i reproduïda en el número de Nadal (almanac) de "Catalunya Social".

(i)

Hephestionis Bnchiridion cum commenlarüs veteribus. edidit

M. Cons-

bruch, Lipsiae, Teubner, 1906, pàg. 81 . Heus aqui el text, més complert : "Pnre
del metre és el ritme i un déu... Criteri del metre és l'oïda... i si jutge n'és l'oïda,

a/iençador n'és LA VEU. Car així com LA VF.U, extenent i abreujant el so de
l'euritmia configura les síl·labes, així l'oïda rebudes, en fa judici... / és diferent el metre del ritme. Car el metre té els temps fixats: llarg, breu, i, entre
mig d'aquests, l'anomenat comú, que, però, en cada cas és 9 llarg o breu. E l
RITME, en canvi COM VOL ESTIRA E I S TEMPS; per tal com, sovint, àdhuc el temps
breu fa llarg.
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E l judici que en forma l'articulista, malgrat alguns elogis, que li
agraïm com de llei, comportaria, si fos just, una veritable desvalorització del nostre modest treball.
Així i tot, si només es tractes d'una desvalorització del treball nostre, probablement no ens hauríem pres la molèstia d'agafar la ploma. E s
tracta, però, d'una orientació que nosaltres, sincerament, creiem desviadora, i que, exposada «les d'una revista de públic tan selecte com el
de P. C , pensem que podria ofegar moltes bones llavors que, a hores
d'ara, van fent treball inconegut de germinació en èl camp de les catalanes lletres. Més, encara, anant, com va, aquella orientació vestida amb
una exterioritat de tecnicisme fàcil, que molt possiblement se'n portaria
1' adhesió d'una bona part de lectors, no versats en matèria de mètrica
clàssica.
Per això, a fi de prevenir, quant ens és factible, eventuals prejudicis,
nocius a les belles possibilitats de la literatura nostrada, sense entrar a
fons en l'exposició del pensament nostre pertocant al tema de l'article,
que mesos enrera havíem mig accedit de tractar en una coneguda entitat cultural de Barcelona, i sense cap intent de polèmica, que per la nostra part declarem ja, des d'ara, en avant exclosa, només per posar les
coses en el seu just lloc, hem cregut del cas fer les amistoses rectificacions que segueixen:
1. No sabem comprendre com el nostre crític, no trobant en la nostra versió el ritme del vers heroic, pot dir que la llegí "amb vera delectança" i que retrobà "en sa lectura moltes de les fondes emocions amb
què la musa virgiliana gronxolà, ja fa uns quants lustres, el seu cor d'adolescent".
2. Efectivament, "als avesats a la metrificació usitada de les llengües neo-llatines caldria una... reeducació d'oïda abans no es decidissin
a admetre com a veritables versos, i molt menys comi a versos heroics,
els qui no s'identifiquen o harmonitzen amb els altres de la composició
en la cadència que ara com ara el crític no sap trobar fora d'una regulació fixa de síl·labes i d'accents" (*).
Reeducació, tanmateix, no pas "llarga i penosa", com ell tem; semblant, només, a la que calgué als avesats als cops de martell del cant pla,
o al compàs mètric de la música elemental figurada, per a copsar la finor
dels ncumes gregorians, on enyoraven (músics dels susdits hi ha que,
potser precisament per ésser músics, encara l'enyoren) una fixació anàloga a la que el crític nostre demana per a la poesia. I no és pas simple-

(*) Llavors, com copsa el ritine del llatí i del grec?
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ment arbitrària la comparança; entre el ritme clàssic heroic i el ritme
gregorià hi ha relació més fonda del que hom, d'antuvi, sospitaria.
3. Trobem la teoria de la cesura, exposada en l'article, simplista i
incompleta. L'autor només parla de les cesures semitcrnària, semiquinària i semiseplenària. Per bé que no les anomena amb aquests seus noms
tècnics, els exemples que en cita són aquests tres. E l s antics mètrics,
grecs i llatins <2) ultra les dues últimes susdites, enumeren, encara, les
següents: a l tercer troqueu, al quart Iroqueu, i la bucòlica (cesura-diè-

resi). U n poeta del segle d'August, època de màxima limitació de les
cesures en l'hexàmetre, Horaci, empra encara cesures en gairebé tots
els llocs del vers: a l mig del primer peu, d e s p r é s
prés de tercer peu dacttlic, al mig de segon

del primer peu, des-

peu d a c t í l i c ; al mig del

quint peu, d e s p r é s del quint peu. a l mig de l'espondeu f itud. L'autor de

l'article no fa cap esment de la distinció entre cesures purament mètriques i cesures lògiques, i per tant no remarca el caràctei principal d'aquestes, que a voltes, predominant sobre les altres, gairebé les esborren.
Heus ací ara un esquema de vers heroic dactílic pur amb cada una de
les sis principals cesures:
Semitemària: boa, b / a a , baa. baa. baa, bb.
Semiquinària: baa, baa, b / a a , baa, baa, bb.
Al terç troq.: baa, baa. ba/a, baa, baa, bb.
Semiseptenàr.: baa, baa, baa, b / a a , baa, bb.
Al quart troq.: baa, baa, baa, b a / a , baa, bb.
Cesur. bucòl.: baa, baa, baa, baa, / b a a , bb.
Primera, segona i quarta són cesures masculines; tercera i quinta
femenines; sexta cesura-dièresi.

4.

E l nostre crític escull aquests cinc versos de la nostra versió vir-

giliana:

(2)

VCRI'S. quant als grecs. Haepheslionis

Enchiridion. pag. .128 s.; 352 s.;

quant als llatins. Scriptores artis mclricae. ex recensione H. Kcilii. Lipsiae. Teubner, 1023, fase. 11, pàg. 638. La semitcrnària era també molt admesa.
(3) Després: sempre en sentit estricte de cesura-dièresi. Quan l'articulista diu:
cesura després del seuon peu, no sabem si vol dir la dièresi al stgOH peu, o la se-

muimnària, o la cesura al tercer troqueu. I entre elles hi ha una bella diferència.
La primera no és ortodoxa al segle d'AiiRust; les altres, tant diversifiquen el vers,
que la secona és apcUada maseulina, la tercera femenina: com, en general, és
masculina la cesura després de llarga, i femenina després dc troqueu.
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i.

Muses de Sicelis; aixequem m é s enlaire el cant nostre...

4.

E s vinguda j a l'última edat de l'oracle de C u m e s . . .

8.

T u a l'Infant que ara neix, per qui l'home dels segles de ferre

9.

f i n i r à , i sorgirà arreu del m ó n l'àuria raça,

10.

guarda'l casta l . u c i n a : j a impera el g e r m à teu A p ò U o n .

E l s controla amb la seva teoria de les cesures, i troba: que el primer vers no en t é ; que el segon (4) la té en la síl·laba quarta, j a ; que el
tercer (8) la té en la primera a de ara, que ell no vol que faci sinalefa
amb que (llavors diu, el segon hemistiqui té dotze síl·labes, una més de
les que hi caben); que el quart (9) no té cap senyal de cesura. De les
cesures de l'últim d o ) no en parla. Diu, simplement: "només cal llegir-lo, per veure al primer cop d'ull que el vers no s'assembla als que el
precedeixen".
5. Pensem, i es veurà clar més avall, als números 9 i 10, que el nostre crític té diferent sistema d'escansió que nosaltres; amb bona voluntat, però, podrem entendre'ns. Respondrem molt breument, després d'haver observat que qui vulgui imitar rítmicament el vers heroic no té cap
obligació de prendre per norma les limitacions rigoristes del segle d'August, ni els poetes de l'època grega alexandrina ni els d'una època sola
qualsevulla.
a) Al primer vers hi ha cesura, ben clara després de segon peu
dactílic; i no, pel fet d'ésser cesura dièresi, pot reprendre-la el nostre
crític, car ell les en fa totes. Demés, la defensem amb aquest exemple
d'Horaci.
Pleraque

differat/

et praesens in tempus

omittat...

de quart peu espondaic; i amb aquest altre.
Poscit opem chorus/ et praesentia numina tollit...

que es d'esquema exacte al nostre:

baa, boa/ hb, baa, baa, bb
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I sembla que n'hi haurà prou'4'
b) E n el vers segon (4), demés de la que ell marca i no cal discutir,
puix que 1^ troba en el lloc corresponent (mètricament és just el mateix
lloc de l'anterior: després de segon peu dactílic), n'assenyalarem encara una altra en la síl·laba novena, semiseplenària, després d'edat, i també lògica, per bé que menys marcadament.
Esquema: bb, b a a , / boa, b / a a , baa, bb.
c) E n el tercer vers (8), si no és pel gust de dir que hi ha excés de
síl·labes en el segon hemistiqui, no sabem per quin encegament hom ha de
cercar la cesura en una síl·laba inicial de paraula, destruint, encara, una sinalefa ben natural, quan la cesura (lògica i mètrica) semiquinària, la
més ortodoxa, és patentisima. després de la síl·laba neix. I tampoc no sabem veure quin inconvenients rítmics resulten, ni "pitjors" ni de cap mena, de fer la sinalefa que no vol el nostre crític.
d) E n el quart vers (9) demés de la cesura després de finirà, que
cau en sinalefa. sense desfer-la ·(s> i lògicament és la principal, n'hi ha
una altra no assenyalada gràficament, per la raó que direm, a s o r g i r à
Un escrupulós de les cesures ha de llegir el vers fent àuria trísíHàbic i no
fent sinalefa de la sisena síl·laba rà amb la vocal següent. E l vers serà de
quinze síl·labes, i es llegirà així:
f i n i r à , i s o r g i r à , / arreu del m ó n , l'àuria raça

(4) Posats a trobar cesures, com el nostre crític les troba i les marca amb
versals a la auarta i octava del mateix vers en l'original:
SiceliDES Musac, pauLO maiora canamus...

què ens costaria de marcar una cesura mètrica, semisegtenària. ben ortodoxa, a la
síl·laba octava quem, fent observar que resta mig esborrada per l'altra lògica,
predominant, però. així i tot. tan visible, si més no. com aquelles dues que l'articulista ha sabut veure en el vers llatí?
Mètricament. la cesuració fóra semiquinària, així:
Muses de Sicelis: ai/xequem més enlaire el cant nostre.

Prova que el vers té bona distribució de peus, és que així cesurat dóna també
bona cadència. Però la cesura lògica n'ha imposada «na altra, que no deu ésser
pas tan rebutjable quan no feria l'oïda prou fina d'Horaci.
(5) Tenim exemples acetats d'aitals cesures dintre sinalefa, i amb primera
v«cal aguda, com en el cas nostre, en versos dels miHors poetes catalans, alguns
de curiosíssims. Vegeu-ne un exemple de Costa i Llobera:
Dit això, a la caverna dels culpables
penetren

Cal remarcar que la cesura és aquí imprescindible, car no fent-la. no pene-

trarien a la caverna dels culpables, dit això, sinó que. dit això a la caverna, pene-

trarien, no sabem en quin lloc. Suposem que el nostre crític ng llegeix pas: dit
ai.ro.—D'altra banda, és evident que per donar l'equivalent rítmic del vers heroic
hem d emprar elements de la poesia nostrada.
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amb cesura semitemària i semiquinària, i, encara, si es vol, amb bucòlica i tot, segons l'esquema:
bb, baa, b/b, baa, baa, bb

Però com que finirà va lligat amb un subjecte del vers anterior,
com en l'original, nosaltres, per què hom vegi bé tot seguit que sorgirà
va amb subjecte posterior, preferim fer àuria bisiHàbic, per sinizesi,
(també el nostre crític fa espondeus, ben lícitament, glòria i ànsies), i
una segona sinalefa a la segona cesura, que resta, llavors, molt atenuada o, si es vol, suprimida. Per això puntuàrem el vers en la forma eri
què es troba puntuat. Llavors, segons la frase de Ixmginos, c l ritme estira els temps convenients, i resulta un vers d'estructura idèntica al 50
de la mateixa composició:
Guaita el m ó n , osciUant amb el pes del seu orbe...

amb el següent esquema:
bh, b / b , bb, bb. baa, bb

Ens el patrocina, també Horaci. que a voltes s'acontentava amb ui
sola cesura semiternària, com ho és la nostra. Vegeu-ne un cas:
S c u r r a vagus, nun qui certum praesepe tenerel...

segons aquest esquema:
baa, b / b , bb, bb, baa, bb

Esquema que, sobre algun punt tingut com a dogma mètric per alguns
mètrics d'avui, es prestaria a molt interessants consideracions que, ara
com ara, ens abstenim de fer.
e) Les cesures de l'últim vers són massa vistents: una després del
primer espondeu; una altra a la sèptima síl·laba (al tercer troqueu) de
les ortodoxes.
Esquema: bb, baa, b a / a , baa, baa. bb.
No calia, doncs, tant de fàcil i desorientador ctalage per atacar, debades, aquests versos per raó de llurs cesures.
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6. Quan el nostre crític, ultra atacar les cesures amb l'èxit que acabem de veure, fa comparança entre segons hemistiquis dels nostres versos, cesurats al seu gust, i diu que les deu sil·lahes d'un segon hemistiqui (9) no harmonitzen amb Jes onze d'un altre segon hemistiqui (del vers primer, coHcXat vuit ratlles més amunt en la composició)
sembla que no s'adona que, llavors, tampoc no deuran hnrmonitzar dos
aitals hemistiquis en els poetes de vers heroic grecs i llatins, on aquest
cas, i d'altres semblantment diferenciats, són el nostre pa de cada dia.
Fóra equivocat pensar que la unitat síl·laba no tenia importància per la
diferenciació del hexàmetre grec i llatí.
7.

E l nostre crític diu que tria els cinc versos mútuament diferen-

c i a l s ; i en transcriu, entre deu. quatre de setse i un de tretze (6)

ome-

tent-ne quatre de quinze (2, 3, 6, 7). E n la composició no manquen els
de catorze; també n'hi ha un de disset, i E s que en aquesi cas, contra el
que ell altrament sosté, no tenia importància, per a la diferenciació, el
distint nombre de síl·labes, o és que els versos omesos no li convenien per
fer-hi l'aplicació de la seva teoria rígidament limitadora de les cesures,
perquè les hauria trobades en lloc perfectament ortodoxe? Car, dels
cinquantavuil versos restants de l'ègloga trenta tenen cesura principal
semiquinària, catorze semiseptenària, vuit al tercer troqueu, tres al quart
troqueu, totes ortodoxes, sense comptar les secundàries. Resten tres
versos, un amb cesura semiternària i dos amb cesura dièresi, l'un al segon, l'altre al tercer peti, que no mancarien de bons patrons. Objectivament no és, doncs, tan reprensible la nostra cesuració.
8. Si el nostre crític troba que els nostres versos no s'assemblen
els uns als altres, en el sentit que ell vol la semblança, n'estem contents.
Vol dir que hem aconseguit evitar la monotonia, com ens proposàvem.
Allò que a ell li passa, malgrat "el despotisme (són paraules seves) amb
què subjectà l'hemistiqui primer a la uniformitat de dàctil i espondeu"
(és una pia iUusio, com veurem) i "imposà al segon dos espondeus constants abans del dàctil i espondeu ordinari" (una altra pia il·lusió) ; el que
li passa, diem, de caure, malgrat això, com confessa més avall, en una
"monotonia ritmtca d'aquestos versos (els d'ell, que examinarem aviat)
sempre partits de la mateixa guisa en idèntics hemistiquis de
sis (" i de nou; monotonia que "sent freutra de les variades cadèncias...
(6) No sabem ben bé per ell de quantes era.
(7) Comptar que un dàctil i un espondeu en un primer hemistiqui, ni que
sigui amb final aguda, fan sis síl·labes em sembla ocasionat a confusions.
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de l'hexàmetre clàssic"; això, repetim, irremisiblement li esdevindrà
sempre, fins que suprimeixi la causa, que és el pern del seu sistema:
nombre fixe de siüabes, accents fixos, cesures fixes.

I ara direm al nostre crític la raó per la qual troba ell que el vers
últim dels citats no s'assembla amb els altres. E s perquè aquest vers
té la cesura principal femenina, al tercer troqueu, igual precisament que
el corresponent llatí, que així tampoc no s'assembla amb els altres, i
on, malgrat ésser aquesta la cesura principal, ell no la marca. E n canvi,
n'hi marca dues altres, una de les quals és purament imaginària. Heus
ací el vers llatí:
Casta fave, L u c i n a ; tuus iam regnat ApoUo.

E l nostre crític fa cesura a les síl·labes ve i us. Vegeu ara l'esquema d'aquest vers:
baa, bb, b a / a , bb, baa, bb

i el corresponent de la nostra versió:
bb, baa, b a / a , baa. baa, bb

9. Cada un dels versos seus, que ell, tot just nats a la llum, ara rebutja, fa, no obstant, un hexàmetre rítmic excel·lent; d'estructura, però,
molt distinta de la que ell assenyala w

Vegeu-ne un exemple, que, havent d'ésser, com de fet ho són, els
versos tots iguals, val per tots:
anhel de deutor, de fill, d'indigent i de súbdit.

L'esquema no és pas el que ell vol:
baa bb,/ bb, bb, baa, /•

sinó aquest altre:

bb, bb, b / b , baa, baa, bb

(8) Per això dèiem dalt que el seu sistema d'escansió 110 sembla concordant
amb el nostre.
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Per tal com les tres primeres síl·labes de cada vers. amb accent ben
marcat en la segona, no són l'equivalent rítmic d'un dàctil quantitatiu <,)
per bé que excepciotiahnent no tenim dificultat a admetre'l, (per llicència rarament utilitzable) com a substitutiu de dàctil rítmic. D'altra banda, el grup setena-vuitena-novena síl·labes de cada vers forma un dàctil
naturalíssim <,0). Fins, ben esquematitzat el vers, la cesura passa de
no-ortodoxa a ortodoxa. E l mal dels versos del nostre crític no és pas
en l'estructura de cada un d'ells, sinó en la repetició constant d'un mateix esquema, amb tota la fixació de síl·labes, accents i cesura, que ell
premeditadament ha volgut i sostingut amb imposició despòtica com sincerament confessa.
10. L a síl·laba d'enllaç que després proposa, per tal de evitar la solució de continuïtat que dóna (creu ell) la cesura fixada segons el primer
sistema, farà un hexàmetre també excel·lent; però d'estructura, aiximateix diversa del que assenyala. Car, servant l'estructura que ell vol, tindrem l'esquema:
baa, bb, a / , bb, bb, baa, bb

és a dir, restant la sexta síl·laba fora de peu, mig pentàmetre i mig h e x à metre. Sort que en el nostre crític l'oïda i el ritme poden més que la tècnica i la mètrica, i no es deixen imposar, per més que ell vulgui. E l veritable esquema del vers proposat serà:
bb, bb, b a / a , baa, baa, bb

amb cesura al tercer troqueu, de les bones. L'hexàmetre ha guanyat un
dàctil; perdent encara, naturalment, el del primer peu {invito auctore).
12. Quan ell diu: "Si algú es determina a compondre hexàmetres
o pentàmetres o qualsevol classe de versos dels que admeten variació no
regulada ÍU) de peus de distint nombre de síl·labes, no li queda m é s remei que fer-ho com nosaltres en la nostra humil composició eucarística",
defineix massa. E l que han fet els alemanys (no a base de síl·labes dife-

(9) Vegeu: D'un quà-dru-; o pur-di; an-hct de; qui es-plo-ra im; mes cinc
lus; o V i , Sang; car ca-da; com meus en.

(10)

Vejfeu: el dàctil va marcat amb cursiva: sentia en mon cor; qui beles

d'amor; de fill d'indigent; al fons de sa gran; que veig satisietes; o Pa consagrat; de fa un quart de segle; senecrí els tresors...

(11) No tant: no tota regulació és reducció a un cas únic.
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renciades quantitativament, com algú sembla creure, sinó a base d'esquemes rítmics <'2>) el que així mateix han fet alguns italians, també possiblement es farà a casa-nostra.
Nosaltres, francament, entre l'exemple triomfador i estimulant de
Klopstock, Voss, Stolberg, Goethe, Schiller, Geibel, Heyse, Meyer,
Trendelenburg, Schroder, Rupé i Weiss, Roma>jnoli (omesos molts altres que sols coneixem per referències) que sovint amb llurs milers i milers d'hexàmetres rítmics han gronxolat i gronxolen encara el nostre
cor, h \ ! ja no d'adolescent, i ens han ajudat i ens ajuden a copsar l'ondulació inefablement vària de les cadències homèriques, d'una banda; i el
no li queda m é s remei, del crític nostre, d'altra banda; en* decantem, resolt i, del costat d'aquell estol de gegants de la mètrica neo-clàssica, i fervorosament repetim la invocació de Campanella, que Carducci posà per
motlc al segon llibre de les O d i Barbare :
Musa lalina, vien meco a canzone novella,
P U O nuova progenie il canto novella fare.

Sinó que, molt més sovint que la M u s a latina, invoquem la Musa di
Omrro, que fou mare seva, imponderablement més rica, més melòdica i
més inspiradora.
12. D'ençà de les Horacianes hi ha hagut, tanmateix, esforços remarcables, dins la literatura catalana, per la incorporació del vers heroic.
Esmentarem els de Carrión, Mossèn Freixas, Mossèn Carbó, Lleonart i,
sobretot, els de l'infatigable i conscienciós artífex de la nostra llengua,
Carles Riba113'. Carrión i Mossèn Xavier Carbó donen els versos heroics amb versos de nombre fixe de síl·labes: setze el primer, quinze el
segon (com l'articulista en el nou projecte). Els accents són també fixos
en un i altre, però no la cesura. Guanyen, doncs, on mima de monotonia.
Així i tot, essent els versos d'ambdós prou bons. i els del malaguanyat
Mossèn Carbó cada un d'ells gairebé insuperable en gràci?, melodia, força plàstica i riquesa i finor de llengua, en les dues composicions que

(12) VCKÍ'S Borinski, Deutsche Poetik, Berlín und Leipzig. Goeschcn. 1916.
pàg. 76, i Tordan, Homers Odyssec, übersets und erklart, Frankfurt am Main,

7 ed., pàg. X X X I I I .
(13)

Carrión, en llero i Leaiidre, edició de l'Itutüul de la Llengua Catalana

(sense any d'estampació).—Carbó, Migjorn, selecta de poesies, edició pòstuma
d'homenatge, Girona. ipiQ.—Lleonart,_ llerman i Dorotea. i altres obres de Goethe, Editorial Catalana (sense any d'estampació).—Riba. Les Bucòliques de Virgili. Barcelona. 1911.
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deixà acabades i que són les pàgines més virgilianes que coneixem de !a
literatura catalana, aviat es fan monòton^. E l mateix sistema ens sembla
recordar que seguí el també malanguapyat Mossèn Freixas, l'intim amic
de Mossèn Carbó, en les èglogues, de les quals no tenim ara cap exemplar
a mà. De Lleonart és remarcable nue basant-se (ens diuen) només en les
reproduccions alemanyes, arribè a donar un tant per cent de bons hexàmetres rítmics; no és unifo^niista. D ' E n Riba, quan férem la nostra
versió de la quarta ègloga. no coneixíem encara la seva de totes les B u còliques, ni teníem esment que existís. Fàcilment ,en cas contrari, no
rhauriem intentada. Feta i tot, hauríem modificat alguna frase de la nota
preliminar. A les prio^ries d'enguany ens n'ofrenà un exemplar el mateix autur. Treball í e t amb l'honestedat amb què E n Riba fa persistentment i modestame.it la seva tasca literària, esforç gegan'í dels seus anys
d'adolescència, creiem que, en principi i en substància, assenyalà definit!
vament, ja d'antuvi, la vera ruta. Si mai arribem a tenir una incorporació esponerosa del vers heroic, cosa que nosaltres creiem > veiem ben possible. E n Riba, amb les Bucòliques, malgrat ésser obra no ben madura,
n'haurà estat el capdavanter. F a de bell constatar l'istint delicat de Mossèn
Carbó, que, l'any 1912, estudiant tot just de Filosofia, li dedicava, des
del seu reconet del Seminari de Girona, la bellísima ègloga Virgiliana.
L a versió de YOdissea, tan fresca, fidel, encertada de to, i rica i fina
de lèxic, veritable mpnument de llengua, el mateix autor en el pròleg no
la dóna pas com a composta d'hexàmetres. E s el cas també dels H i m nes H o m è r i c s d'En Maragall, amb els quals s'empalma la segona obra
d'En Riba. Ignorem si hi ha altres casos (fora d'un que direm a( fina!)
i a qui en sàpiga preguem que ens n'assabenti. L'articulista només
parla dels nostres versos i dels seus propis.

13. L a teoria exposada en el "Boletín de la Sociedad Castellonense dc Cultura", entesa en el sentit que la forta de cada peu es tradueixi
en l'esquema rítmic per una accentuada, i la feble o febles per àtones,
o d'nccent menys sensible, coincidiria amb l'alemanya i amb la que
reexi a practicar de cap a cap de les Bucòliques E n Riba E l vers d'Ovidi que cita l'articulista s'accentuaria,, llavors, eixí :
N é v e , precór, magní subscribife C'àesaris írae ..

i el seu equivalent rítmic, i gairebé també conceptual, j-odria ésser:
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N o subscriviu, us prec, de C è s a r temible les ires.

que dóna un bon hexàmetre rítmic del següent esquema:
baa, bb, b/b, boa, boa, bb.

Així i tot, com que grecs i llatins, no rarament, per necessitat mètrica empraven breu per llarga (allargaven la breu) en el temps fort o
ictus del peu (,4> no crec necessari que hom s'imposi aquesta rigidesa
daccents, sobretot en els espondaics. Cal recordar aquelli dita tan justa
d'En Riba en el proemi de l'Odissea: " E l m ú s i c grec •."mpletava l'obra
del boeta afegint-hi una a c c e n t u a c i ó ; al m ú s i c {lector) català li resta, i n versament, la tasca de repartir el temps". Llavors, no es verificarà allò

(14)

Veei's La Roche, Howers llias fiir den Schulgebranuch crklarl, Leipzig.

Teubner, 1883, Einleitung, §§ 23. 27. Convé recordar aquí la dita de Longino?

abans citada: "Agencador del metre és la veu. Car...

exlenent

i abreujant el

so de l'euritmia configura les síl·labes...", comparada amb aquesta altra: " E l
rilme, com vol estira els temps, per tol com, soxnnt àdhuc el temps breu fa llarg.

Per això és més admissible una síl·laba àtona en UP lloc corresponent a llarga,
que no una accentuada en lloc corresponent a breu; en aouest últim cas cal procurar que un altre accent més sensible, al lloc fort del peu, sostingui el ritme
La importància que té la funció del ritme d'estirar el lemps. hom la veu clara
considerant el que s'esdevindria en els versos del nostre critic, per exemple, si no
llegíem el primer hemistiqui rallenlondo per destruir el dàctil que formen segonatercera-quarla. Posem el vers que ell novament proposa:
De Quatre desitjós sentia en mon cor el desfici.

Si fem començar la sèrie dactilica en quatre-de, tindrem l'esquema
o, haa, ba/a, baa, baa, bb.
el primer peu resta reduït a una breu que es sumarà al troqueu final del vers
anterior i donarà, repetint-se sempre, una pura sèrie dactilica d'una monotonia
insuportable. L'ondulació de l'hexàmetre és com l'ondulació del mar. El primer
hemistiqui és l'onada venint amb una relativa lentitud; per això hi convenen
més els espondàics; en la cesura l'ona romp, com ho diu la paraula cesura, llavors ve la cadència, rossolant i làpida. Però unes voltes romp més enllà, d'altres
més ençà. Es l'ondulació de les cesures. A voltes romp tan lluny que fins arriba
a cobrir tot un vers o, àdhuc, més d'un vers. Vegeu un de tants exemples, d'aquesta vària ondulació, en Homer (Iliada, I, 109 i s.), que nosaltres hem cercat d'imitar. Es del parlament d'Agamémnon, encarant-se amb Calcas:
110.

/ vens ara. / dels dànaus davant, / a vaticinà, i xerres
que just, per això, / ens ha amanit el Fletxé aquest estraH,
perquè jo els dons òpims, I rescat de la jove Criseida,
no volia admetre: I car, cert. molt m'estimo més ella
a casa; / i fins em flau més que no pas Clitemnestra,
esposa de noces; / perquè no és pas menys estimable
per planta o per gràcia o per seny o per feines de dona.

Llegir els hexàraetres, marcant sempre la cesura mètrica més central, i negligint les lògiques, ens semblaria igual que llegir endecasílabs marcant sempre, for
tament. com els nens d'estudi, la fi del vers i destruint l'encabellament variat de
la sèrie, que forma el més beH encís de la versificació.
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que diu Borinski (O. C. pàg. 93): " L a incorporació del vers heroic a
la poesia moderna, en la forma nués pura possible, ha estat, d'ençà que
hom començà l'estudi més profunditzat del clàssic, el desideràtum dels
amics de la poesia en totes les terres. Solament els alemanys ho han assolit, amb avantatge sobre els romànics, per tal com la llengua alemana,
amb la seva rítmica rígida i exacta, oferia almenys els imprescindibles
punts ferms de suport per la mesura del vers". I , en canvi, l'hexàmetre
rítmic adquirirà una ondulació més dolça.
Aquest sistema hem anat seguint nosaltres, gairebé d'esma, en la
versió dels tres primers cants de l'Iliada; i la nostra llengua ens ha donat
prou recursos per vèncer, creiem, força satisfactòriament Ics dificultats,
fins havent-nos voluntàriament obligat a donar la versió literal i vers
per vers, com férem també en l'ègloga motiu d'aquestes notes, i en dues
epístoles d'Horaci que tenim enllestides. Poc temps fa (mercès a una
indicació de l'esmentat Carles Riba) trobàrem que Carducci traduïa rítmicament l'hexàmetre d'una faisó semblant, amb més flexibilitat, ens
sembla, que Romagnoli. I , finalment, encara més de fresc, amb joia imponderable, ens hem adonat d'una perfecta coincidència amb el gran
mestre de les Horacianes. del qual estàvem ignorants que hagués compost hexàmetres. Abans de donar els nou dístics de l'última composició
catalana de les seves Obres c o m p l e t e s ^
que expressament hem reservat per cloure aquesta de vindicació de l'hexàmetre rítmic català contra un perillós uniformisme, volem encara advertir que, segons opinió
nostra, el vers heroic neo-clàssic, és millor estructurar-lo de forma que,
ut plurimunt, els espondeus que hi hagi ocupin les primeres places del
vers, talment que en començar la sèrie pròpiament dactilica continuï fins
al quint peu, i si algun espondeu hom hi admet, que trencarà encara més
la monotonia, que sigui de síl·labes ben fortament accentuades, i encara
millor si va acompanyat de cesura lògica ben marcada. Llavors, la cadència dactilica final sosté suficientment en tota la sèrie de versos el
ritme dactílic, i no hi ha rigidesa. E s un fet anàleg al que passava en la
sèrie de senaris jàmbics que admetien en les dues dipòdies primeres, i
dintre d'aquestes en els peus impars, tribraquís (aaa), espondeus (bb),
dàctils (baa), anapestos (aab), i fins també en els pars tribraquis i anapestos (amb més abundor en la comèdia que en la tragèdia) (,6, ; però

(15) Volum IV, paR. 126. Valia també la pena que el nostre crític hagués esmentat l'esforc d'interpretació ritmica que el Mestre Costa i Llobera dóna, en
aquest volum, dels quatre ritmes fonamentals, jàmbic, trocàic, anapèstic i dactílic,
mètricament tan o més interessant que els assaigs rítmics de Horacianes.
(16)

Haephestionis Enchiridion, pàg. 16.
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els jambes (ab) que encara restaven, oportunament col·locats en lloc diríem estratègic, tenien prou força per sostenir la sensació de ritme
jàmbic.
I ara, heus aquí els hexàmetres i pentàmetres de Costa i Llobera. No
és uniformista:
PER UN LLOC ON PATIREN DOS MÀRTIRS, ARA CONVERTIT
E N BAPTISTERI
1. Lloc elegit pel Crist és aquest on cors a la prova
porti cap al cel, com per la sang per l'aigua.
2. Dos clars homes aquí, pel nom del Senyor oferint-se,
púrpura eternal amb bella mort guanyaren.
3. Ara aqu! en viva font el perdó ne flueix a la plena,
i amb nova corrent borra les velles taques.
4. Qui doncs vulla pujar al reialme eternal de l'empiri,
vinga-se'n aquí: heus-en patent la via.
5. Com muntaren aqu! cap a Déu coronats testimonis,
ara ne van sortint ànimes ben rentades.
6. L'esperit, avesat a baixar-hi d'un vol invisible,
palmes si hi donà, ara perdons hi dóna.
7. Rou sacre-sant bevent, ja de sang o ja d'aigua la terra
sua en aquest lloc sempre de Déu ungida.
8. Es del paratge Senyor, qui ferit al costat per la llança,
sang ne va brollar i aigua per doble fesa.
9. Tal com pot cada qual, per la llaga de Crist se remunta.
uns en crudel mort, altres en dolç lavacre.
Davant l'exquisida finor i pulcritud d'aquest nou hexàmetres, ens
vénen espontànies als llavis les paraules d'Agamèmnon a Nèstor, en el
segon cant de l'Iliada, que, vertides per nosaltres, diuen així:
370
37i
372
373
374

Cert, els fills dels aqueus, ancià, guanyes sempre a l'agora!
O! tant de bo, pare Zeus i Atenea i ApòHon,
que de consellers tals jo en tingués dels aqueus una dena!
Pla es donaria, llavors, la ciutat del rei Príam, ben prompte,
sota les nostres mans, i assaltada seria, i desfeta.

S i ; tant de bo, Déu meu, que en comptes d'aquests nou n'hagués
deixat el cantor de Horacianes nou mil d'hexàmetres rítmics! Poc ca1
dria llavors anar discutint, desorientats, si són o no són possibles.
J . M. L L O V E R A , pvre.
Barna., 17 maig 1926.
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POST SCRIPTUM.—La poesia en distics del Mestre Costa i Llobera conté els
unies pentàmetres en català, que ens han vingut, fins ara, a mans. Abans de tenir-ne coneixença, havíem també provat de fer-ne, i no pas d'esma, com en l'hexàmetre, sinó guiats pels de Goethe, Schiller i Ceibel, que els tenen excel·lents.
La solució és la mateixa de Costa i Llobera, amb l'única discrepància que nosaltres,
amb els alemanys, fèiem terminar en siMaba aguda el segon hemistiqui igual que
el primer. Vegeu, per mostra, els dotze primers hemistiquis de l'elegia de Tibul
dí 3) a Messala:
1. Anireu, sense mi, per les ones egees, Messala,
tant de bo que amb record—tu i els companys tots de mi.
2. Jo resto malalt de Feàcia en la terra estrangera;
detén l'àvida mà—Mort tenebrosa, al present.
3. Detén-la. et prego, Mort negra; no hi ha aquí la mare,
que els meus ossos cremats—culli en sa falda amb sospirs.
4. Ni la germana, que arruixi, amb perfums de l'Assíria, mes cendre=
i, esbullats els cabells.—versi en ma tomba el seu plor.
5. Dèlia cm manca, també, que de Roma partir no em deixava.
diuen, sens consultar—tols els oracles abans.
6. Del minyó el sortilegi tres voltes va treure; tres voltes
dava pressagi segur—de la cruïlla el minyó.
7. Tot prometia el retorn; però mai no pogué contenir-se
de plorà, esguardant—el meu viatge amb neguit.
8. Jo l'aconsolava; donades, però. ja les ordres,
cercava, angoixós—causes d'anar-lo ajornant,
g. Per escusa donava un auspici, o la malestrugança
del jorn sacre a Saturn,—que no em deixava partir.
10. Quantes voltes, posant-me en camí, pretextava que adversos
senyals, ensopegant,—dava. en la porta, mon peu!
11. A desgrat d'Amor que ningú gosat sia d'anar-se"n;
o. que se'n va, tingui entès,—l'ordre d'un déu transgredint.
12. L a teva Isis, de què em serveix ara? de què, encara, Delia,
aquells sistres sovint—per la mà teva colpits?...
Abans hem parlat de perfecte coincidència amb el Mestre Costa i Llobera en
la estructuració del vers heroic. Per veure-la, només cal examinar els esquemes:
o) Dels seus nou hexàmetres, n'hi ha cinc (3, 4, 5, 6, 9) d'iguals, amb aquest
esquema:
bb, baa, b/aa, boa, boa, bb

Del mateix esquema en tenim nosaltres tres (370, 372, 1) entre els disset últimament transcrits.
b) N'hi ha dos d'altres (1, 7) també iguals, amb aquest esquema:
baa, bb, b/aa, baa, baa bb

Del mateix esquema en tenim un (374).
c) Ni ha un de dactílic pur (8) amb l'esquema
baa, baa, b/aa, baa, baa, bb.

Del mateix esquema en tenim tres (373, 5, 7) i un altre dactílic pur amb
cesura al tercer troqueu en lloc de semiquinària (4)

/.
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boa, boa, ba/a, boa, baaa, bb.

d)

Ni ha un altra, per últim (2), amb aquest esquema:
66, 600, 6/6, baa, boa, bb.

D'aquest esquema no en tenim cap (entre els citats), però confirma la nostra
creença abans exposada: que un espondeu en lloc avançat precedit de dàctils convé que tingui síl·labes ben fortes i emfàtiques, o vagi acompanyat de cesura.
Aquest va tallat per la cesura.
Així entre nou versos de Costa i Llobera i disset nostres n'hi ha. doncs, set
de coincidents en tres esquemes. Cal no oblidar que els esquemes de l'hexàmetre
són trenta dos, que multiplicats per cinc (nombre de les cesures principals, no inclosa ni la semiternària, ni les combinacions de cesures), donen una varietat gairebé inexhaurible d'esquemes. Per això es verifica el cas admirable de què, com
diu Henke. repetint-se 12.110 vegades el mateix vers consecutivament en YOdissea i 15.693 vegades en l'Iliada, la recitació no produeix mai cansament en qui
l'escolta. Cosa que no s'obtindrà pas mai amb una imitació uniformista.
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o els podemi evocar més que amb profunda veneració. D'ells es pot
dir que cada dia creixen i llurs figures comencen a prendre al
nostre esguard el caràcter de veritables figures de gegant, constitueixen
com més va més, els mollons definitius del nostre moviment renaixentista. Si sempre havien estat objecte de la nostra estimació, ara creiem
que és arribada l'hora en què llur personalitat pren un nou i més massís
lelleu, quan en l'activitat literària que caracteritza la que podríem anomenar segona etapa del Renaixentisme, veiem com els múltiples problemes de tot ordre que alimenten la nostra època foren per ells sosllevats i planejats. Sense altres, podríem citar com exemple demostrador sota tots conceptes, la magnífica revista L o Gay Saber que fundava
l'any 1878 l'insigne Pelay Briz, la qual era nodrida encara pels afortunats genis tutelars i llur cohort de les primeries dels Jocs.

L a nostra atenció és presa d'antuvi per dos noms: Joaquim Rubió
1 Ors, Manuel Milà i Fontanals. No diem pas que fossin els únics, car
a seguit ens ve a la llengua l'altre nom formidable: Marian Aguiló, i
el d'altres com l'Antoni de Bofarull, qui tenen en la restauració dels
Jocs Florals un paper predominant. Recordem que fou l'Antoni de Bofarull qui, l'any 1854, de les planes estant de Diario de Barcelona la
reclamava. Als cinc anys, pel 1859, la restauració era un fet, es celebraven els primers Jocs. Ara veieu què en deien ja al cap de dos mesos,
pel 1861, en el periòdic satíric E l P a j a r o Negra, número corresponent
al dia 17 de març:
"El Pajaro Negro oyó días atràs la siguiente conversación que publica con
toda reserva.
— E l iniciador de los Juegos Florales íué el senor Bofarull.
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—No, senor, que fué el senor Mané y Flaqué.
—Hombre. no sea usted bobo, que fué el seftor Bofamll.
—Hombre, no sea usted simple, que fué el senor Mané y Flaqué en aquellos
aiticulitos que publico antano en el Diario de Barcelona.
—Hombre, no sea usted càndido, que aquellos articulitos eran del senor Bofarull, sólo que tuvo la humorada de firmarlos... con iniciales".
Com d'altres periòdics satírics d'aquell temps. E l P à j a r o Negro tirava contra el ja vell B r u s i . Això és l'accidental pel cas. E l substancial és de veure com, de seguida de llur reinstauració, els Jocs Florals
esdevingueren un tema popular.
Tampoc no podem oblidar el nom de Víctor Balaguer, el qual pel
seu caràcter un de xic de tarambana polític—la política exposa sovint
a aquest concepte els que s'hi entrenen—fou objecte, com veurem, d'especials al·lusions mordaces. Però Víctor Balaguer, l'any 1849, en
L i r a de O r o ja feia campanya en pro dels Jocs Florals. I Víctor Balaguer, qui fou el primer Mestre en Gai Saber de la restauració, és un
tipus esplèndid de poeta floraler.
Ara, el vot general és qui considera Joaquim Rubió i Ors, pedra
angular dels Jocs. Ell qui fou el primer a reemprendre sistemàticament (d'esporàdics, n'hi ha alguns altres casos), la reedificació de la
llengua literària, i tot just al Brusi—una altra institució, aquest diari—,
amb la publicació de poesies catalanes,
sota el famós pseudònim de L o Gayler del Llobregat, ell és qui més va

moure a la reconstrucció de la festa
del Gai Saber, i és ell qui, segons
diuen, donà la idea de posar el cèlebre PÀTRIA, FIDES, AMOR lema dels
Jocs, i és ell mateix, encara, qui redactava el cartell-convocatòria del primer
certamen, de l'històric 1859.
L'altre nom qui fa joc amb el de
Rubió és Milà i Fontanals, no precisament en qualitat de prirmer promotor,
sinó en concepte d'associat. Milà i FonManuel Mil,, i Fontanals,
tanals sembla que no deuria voler deiprimer President dels Jocs Florals
xar-se dur massa de pressa per un entusiasme literari que tal vegada deuria semblar-li un xic atrevit. Però
va ésser-ne el primer President: era el millor cop que els restauradors
podien donar: el grave prestigi de l'home il·lustre havia d'imposar-se als
més díscols, als més mofetes.
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E s evident que si ens posàvem a descabdellar in extenso aquest caire, trobaríem bon nombre d'altres figures cabdals que evoquen jornades
glorioses. Podríem, per exemple, recordar el nom de Jaume Collell, el
canonge de Vich, l'avui venerable octogenari, qui deixa una estela de
vida plena d'inlassables acÉPOC» n —AKY II
B&RCBLONA l UB Hfït» DB i m
tivitats, qui, encara ara, gairebé cada dia, escriu el seu
article, signat, en Gasela de
Vich, diari de pura tradició
d'aquella encontrada que tantes eminències ha donat al
nostre reverdiment literari, i
en particular als mateixos
pHUODicB UTSMIII tjvmxmiii
Jocs Florals.

L O G A Y SABER.

De passada, tampoc no
ens sabem estar de recordar el nom de Teodor Llorente, l'eximi valencià, un
dels més addictes dels Jocs
de Barcelona, als quals moltes vegades assistí personalment i en seguia les incidències amb pregona devoció.
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De més lluny encara, tampoc no fóra de més esmentar el nom il·lustre de Fastenrath.
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Facsímil de la cèlebre revista fundada l'any 1878
per Pelay Briz

Que els Jocs Florals no constituïen un "passa-temps" literari, sinó
que, bo i tendint a la restauració literària, establien una etapa social,
es palesa ben aviat: a la quarta vegada de celebrar-se, és a dir a ran
de la festa de 1862, ja el redactor del Diario de Barcelona, senyor
E . Reynals i Rabassa, un escriptor, per cert, especialitzat en qüestions
econòmico-financieres, insereix en el número corresponent al dia 9 de
maig d'aquell any un article dient que els Jocs Florals no han d'ésser
una "demostració". Prova que ho eren. A manca d'altres, i n'hi ha,
fóra aquest un testimoni de major excepció, contemporani i fefaent.
I Víctor Balaguer deia en el seu discurs a la Presidència dels Jocs
de l'any 1868:
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'Que poden tenir els Jocs Florals una idea política, ens diuen altres.
"S'ha de protestar, i protestar amb tota força, contra aquesta espècie llançada amb fi malèvol.
Víctor Balaguer, ministre
de la Corona, no tolerava que
hom volgués immiscuir la
política, la turpitud política,
amb els Jocs Florals. Víctor
Balaguer, tantes voltes al·ludit, havia d'esquinçar la grua,
no trigaria gaire. Aviat iniciaria una lluita; no precisament per aquest aspecte polític, però.
E l mateix lema de PÀTRIA,
FIDES, AMOR, la trilogia simr
bòlica dels Jocs, enclou una
/
^ - * B y ' '• ^ J '•
ideació i un sentit que no
s'emmarquen en els límits estrictes d'una motivació poètica pura i exclusiva
Francesc Mathcu, l'aclual formidable animador dels Jocs
En 1901, aquest aspecte
Florals IrrproduccIA de L A w i s de l'any 1W4. en qui
que per dies s'era anat preciva guanyar la Flor Natural)
sant a través dels parlaments
dels Jocs, que constitueixen un documental político-Iiterari de tot interès,
era el que glossava l'expresident de la República espanyola: E n Pi i
Margall, colpit en gran manera, segons confessa, per aquell aspecte.
Una autoritat en aquesta matèria, com és l'Ernest Moliné i Brasés,
ben clar ho diu, en el seu discurs llegit a l'Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, el dia 4 de maig de 1913, parlant de "la primera vint-icinquena dels Jocs Florals".
I Joan Alcover, en el seu discurs presidencial als Jocs de l'any 1916,
diu:
I per no citar-ne d'altres, escauria d'esmentar ací el testimoni dels
versos de Francesc Matheu, l'actual president del Consistori i un dels
homes sens dubte més representatius, i de més empenta, i d'admirables
realitzacions bibliogràfiques, el qual deia en el discurs de gràcies, festa
del 1881:
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I del mateix Matheu, " L a cançó dels Jocs Florals" que acaba amb
aquests versos:
No volem cloure el primer títol d'aquestes "notes" (que com a notes
això donem, avui, mentre preparem per a dintre de poc la publicació
d'una obra sobre aquest tema), sense recordar el "gest" del ja esmentat
canonge Collell, el qual per celebrar el vint-i-cinquè any del seu primer
premi obtingut als Jocs Florals de Barcelona (allà a l'any 1869) publicava el seu volum de versos amb el titol de "Floralia", el qual titol
evoca, encara, el nom de la Institució per ell tan amada. Aquest llibre
de versos data de l'any 1894.
Enduts per aquest record, gosaríem retreure un cas anàleg al de
Mossèn Jaume Collell, per bé que Valentí Almirall, al qual ens referim,
no és pas un "floraler" en estricte sentit de la paraula. Valentí Almirall
va ésser president dels Jocs Florals de l'any 1886. E l notable home no
es prengué aquesta càrrega i aquesta honor, com un "compromís", sinó
que ho volgué solemnitzar amb la publicació del seu conegut llibre. Amb
aquest llibre volgué, com ell mateix ens diu en el seu pròleg, celebrar la
diada dels Jocs Florals.
Heus aquí com tenint en compte la participació d'aquestes sobresortints figures en aquestes formes variades al fet dels Jocs Florals, hom
comprèn que la cabdal institució literària obtingués el predicament popular i l'arrelament que l'ha feta subsistir a través de nombroses dècades, no sempre bufant vents pròspers, sinó a contra-cor de crisis, desavinences i erros. D'algunes d'aquestes coses parlarem en successius apartats de les presents notes.

II.

L'ANACRONISME DELS

JOCS

Totjust nats, i àdhuc abans de nàixer, un tret furibund hom llançà
contra els Jocs Florals: foren atacats i ridiculitzats com una cosa anacrònica,
completament desplaçada, sense el sentit viu de la realitat, del moment
actual. Durant molts anys el retret de l'anacronisme fou com "la cançó
de l'enfadós", més cap ençà, sembla que es nota una minva en aquest
al·legat, per bé que contínuament cuegi, i mai no desaparegui del tot,
fins arribar a avui encara.
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Els nous corrents democràtics i democratitzadors afavorien l'esclat
d'aquesta acusació de la qual els adversaris dels Jocs els volien fer víctima. Però si és cert que els Jocs es reprenien amb un formulisme i unes
demostracions de solemnitat que, segons com, desentonaven de la moda
política de l'època, no és menys cert que una altra onada, tan forta com la
democràtica, ço és el romanticisme, envaïa aleshores el món. I és evident que res no neix fora
del seu temps ni fora del
seu ambient si ha de tenir
garanties de perdurabilitat.
Aquell

formulisme

venia

imposat per les circumstàncies literàries de l'època, dins el corrent "restaurador" de tot allò antic, de
l'Edat Mitja que s'enduia
les complaences contemporànies.
La

democràcia

podia

oferir un tipus de coses
potser més "actual", amb
un lema. una terminologia,
uns temes més del dia; però els Jocs Florals volien
ésser un moment
E l gravat que ací reproduïm és, com ja s'avi-

Las flors de pàtria, de fà
y de a m o r , totas plegadas,
los JocsFlorals las mantenen
en un pot de aigua de malvas
(De Lo Xanguet per a l'any 1872)

nenta, de L o Xanguet, on era el capitost Frederic Soler (a) Pitarra.
"Quan no es creia (En Pitarra, com diu En Francesc Rierola, en son Dietari)
airibar a ésser un dramaturg ,feia sainets; quan no pensava a ésser líric, es reia
dels lirismes; quan no pensava a ésser acadèmic, escrivia en català del que ara es
parla; quan veia lluny ésser mestre en Gai Saber, feia mofa dels Jocs Florals...
Després féu drames, escrivi escenes carregades de lirisme, imità els qui creaven
tragèdies; volgué compondre poemes; deixà el sainet, i en les portades dels seus
llibres no s'oblidava mai de posar-hi Mestre en Gai Saber i Acadèmic de la Llengua Catalana..."

Els Jocs Florals eren titllats de cosa convencional, antiquada, ar-

E L S JOCS

FLORALS

523

caica, eren durament, implacablement fustigats pel "català que ara es
parla". U n cert encarcarament i arcaisme es nota alguna vegada, sí, en
el llenguatge d'algun dels conreadors del floralenc; però no era allò
monstruós que els adversaris suposaven, tampoc; en canvi "el català
que ara es parla" implicava l'absolut derrotisme i el "capitis diminutio" ja denigrant de la llengua. " E l català que ara es parla" de fet
era un retrocés, i si els Jocs Florals se n'haguessin contaminat en llurs
fonaments, no hauríem trigat a veure llur total abjecció i llur total
enfonsada en mig de la més trista
indiferència. I si la qualitat poètica és íntimament lligada amb la
qualitat mateixa de la llengua i de
l'expressió lingüística, en nom de
quina

garantia,

de

quin

ideal

poètic podia abonar els seus furs
"el català que ara es parla" ? No
insistim sobre això, perquè tenim
intenció de revenir-hi, més avall, i
perquè

l'explanament

d'un tema

com aquest ha d'ocupar per força
Si no s v^gés q u . es tan |o.».

QI'OS contés cosas tan vellas
m agradaría mòlt mes
la quincenal Reruixensa.
(De Lo x a - g - e í , per r a n ,

^ ^ ^ ^ * ^ S ^ , n e

m é s ^ P 3 * qUe el que un hom' destij - ..

na a unes notes. L·iitretant ens sem-

11

»

t •* x u

1872) bla clar que els del català que ara
a"s es P * * * " ' és a dir els moderns ( 0 .

els anti-anacrònics, eren els qui,
molt més que no pas els altres, feien tesi estranya a la poesia. Ells eren
els més anacrònics I

III.

L ' E X E C U T O R I A POÈTICA D E L S JOCS: E L S M E S T R E S
EN GAI SABER

Foren creats, i són, els Jocs Florals, un control, una executòria poètica? E n aquest punt s'ha produït una barreja de comentaris contra-
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I<osats i de sàtires coents. Tal vegada alguns han pecat per excés a
vincular quasi als Jocs Florals un dret de conferir títols de poeta en
forma que els que ells consagren
són els deus o, si mps no, els
herois de la poesia. E s un criteri
tan serrat i exposat a error que
no el veiem gaire sovint sostingut, o, almenys, els qui així ho
sentissin no ho han declarat rotundament. Tal vegada d'altres
han pecat per defecte, negant
als Jocs Florals, en rodó, l'autoritat poètica.
—
E s notori que els Jocs Florals
ofereixen mantes falles des del
punt de vista poètic. Això, avui,
rera una perspectiva de tants
anys, podem donar-ho per ben
indiscutible i plenament experimentat, àdhuc si tenim en comj
te les fluctuacions de les modes i
tendències literàries. Aquest punt
vulnerable és justificat, o almenys disculpable, atenuable,
Fent plomas d las gacelas
gairebé sempre, per la motivació
va sé mestre en gay sabé;
> en set lomos, escrigué
social que els Jocs Florals no har.
una Historia de novelas.
Brut de glòria y net de petas
pensà en la butxaca sua;
vA donà fil i U grua
> ab pastels. Icgré arribar
a ministre de Ultramar.
-Féslnli un nus a la cua!

E l caràcter de manifestació
que fins a l'hora present han tingut els Jocs Florals, els de Barcelona i tots els altres, caràcter
(De Lo Xanguet per als anys 1S73 i 1874)
en certa manera condicionador
de la personalitat ]X)ètica d'aquests certàmens, ha constituït un seriós
perill, i al seu volt s'ha format una companyia, evidentment indesitjable de moltes carrinclonadesE n tombar el noucents, l'executòria poètica dels Jocs Florals sofria
una crisi singularment aguda. A l decurs dels primers anys del segle X X ,
el títol de Mestre en G a i Saber era al semblant de mplts equivalent de
patum, és a dir, d'un trasto vell qui es glòria de l'honor que les rates
li fan a la golfa. L a crisi venia de lluny, i la figura de Mestre havia estat
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l'escamot públic, ja a partir del primer de tots : Víctor Balaguer, en el
qual convergien diverses circumstàncies procedents de camps no poètics,
que el feien
més apte a ésser blanc
de la sàtira i de la ridiculització.
Víctor Balaguer era proclamat Mestre al terç
Certamen, l'any 1861, dos anys després
d'haver estat restaurats els Jocs. Podem dir,
doncs, que d'ençà dels seus mateixos inicis,
el títol de Mestre arrossegava la pols del descrèdit.
Fins que al cap de cinquanta anys, trobem concrecions tan terminants com la d'aquestes paraules:
"...Remarquem una volta més que encara hi
ha mestres vertaders als qui no s'ha reconegut

llur indiscutible mestria. I segonament, i sobretot,
remarquem la conveniència de rompre amb la
tradició en tot allò que pugui ésser injust o innecessari, i fem que en el successiu no es concedeixin
més patents de mestre en gai saber.

«Jo hi tinc l'amor i és ell el qui m'inspira»
(De Cn-cutl de 5 maig 1904.-Caricatura de
Maragall, amb un vers de la seva famosa
«Glossa», guanyadora de la «Flor Natural)

'...n'hi ha prou amb dir que tenim en els anals
dels nostres Jocs vint-i-sis mestres en gai saber,
però ens en sobren la meitat."
Is*-

^7

que E n Lluís Via publicava al número
corresponent al dia 5 de maig de 1904 de la
revista Joventut, en un article que sota el
títol de "Quelcomi sobre els Jocs Florals"
adreçava solemnement "a l'honorable Cos
d'Adjunts".
No es pot negar que l'expressió d'En
Lluís V i a és forta i terrible. Quins devien
ésser, pel seu gust, i pel gust de la seva
generació, els tretze Mestres que anaven bé?
Aleshores tenien aquest títol homes com
l'Angel Guimerà, Jacint Verdaguer, Miquel
Costa i Llobera, Joan Maragall, Joaquim
Rubió i Ors, Marian Aguiló, Francesc Pelai
Jo tinc humor 1 és ell el qui m'inspira
Briz. Tanmateix són uns grans noms;
(De Ca - cufl d' 11 maig 1904 =(Paròdia
de Maragall)
els
quatre
pritmers
com
a
poetes,
els altres tres, potser no tant en categoria poètica, però en ciència lite-
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rària són evidentment tres llumeners. Després s'hi afegi aquell altre
excels balear, de cendres encara calentes. Joan Alcover, el qual, a hores
d'ara, és tota l'Europa que el proclama mestre. A desgrat de r"estigma"
de Mestre en G a i Saber que pesa damunt d'ells, és inqüestionable que
aquestes figures són figures de debò.
I si als anys en què Víctor Balaguer rumbejava el floralesc diploma,
la premsa satírica el ridiculitzava, al cap d'una cinquantena d'anys més,
jtel 1904, d'on daten les irades comminacions transcrites, era proclamat
Mestre Joan Maragall, i la premsa satírica també hi tenia a dir, però
no en mode ridiculitzador i depressiu, sinó en termes d'exaltadora imatgeria, fins a la paròdia, que és en aquests casos un dels senyals més evidents del triomf.

IV.

E L S P O E T E S I E L S JOCS

FLORALS

Que els Jocs Florals hagin produït poetes, sembla que ens podem
arriscar a dir que no.
Que els Jocs Florals hagin suscitat vocacions, veritables, de poetes,
sembla problemàtic.
Que els Jocs Florals han afavorit l'ambient per a l'eclosió poètica,
sembla absolutament cert.
Que els Jocs Florals hagin assegurat, per dir-ho així, si no la categoria, almenys l'estimació poètica dels literats, sembla, encara, problemàtic.
E s a dir: podem, suposar que un Àngel Guimerà, un Verdaguer, un
Maragall, un Alcover, orfes absolutament de contacte, de participació
als Jocs, sense els títols de Mestre, i no ens imaginem que per això deixessin d'ésser llegits i estimats com són. A l revés, no ens seria tal vegada difícil d'assenyalar mants noms de figures floraleres, que Déu sap
qui mai els llegeix, ni qui mai els ha llegit ni els llegirà. Més aviat diríeu que el tipus de poeta floraler és un tipus de terregada, àdhuc a
l'esguard dels més conspicus i entusiastes floralistes.
Però la cosa colpidora és que pels Jocs Florals han passat totes les
grans figures de la renaixença, els més alts poetes i escriptors. Diem totes sense restriccions, i no oblidem, és clar, que pot donar-se alguna
excepció; considerat, però, a cop d'ull, sense davallar a casos concrets,
pot dir-se que es tracta de veritables excepcions, és a dir, que confirmen,
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encara, la regla. Si ens posàvem a resseguir noms, veuríeu com en trobem de "vells" i de "joves", de conservadors i de revolucionaris, de
quiets i assossegats i de turbulents i inconformistes. D'inquiets i "inadaptats" com Josep Aladern, Joaquim M." Bartrina, Prudenci Bertrana;
d"'avançats" com Gabriel Alomar, Rafael Campalans; de tipus i personalitats de games i tòniques tan diverses, de camps tan diferents com
l'Aulèstia i Pijoan, Casas i Amigó, Raimon Casellas, Font i Sagué.
Oriol Martorell, Joan I.longueras, Gabriel Maura, Narcís Oller, Prat
de la Riba, Puig i Cadafalch, Roig i Raventós, Torras i Bages, Marian
Vayreda, Emili Vilanova, Josep Ixart, Frederic Clascar, Pompeu F a bra, Adrià Gual, Joaquim Ruya, Francesc Pujols; i els de més atansades i "actuals" promocions, com Josep M . ' de Sagarra, Bofill i Matas,
Ventura Gassol, Carles Riba. Josep Carner, López-Picó... sense comptar els Mestres en Gai Saber.
No pot ésser més palesa la força d'atracció que sobre uns i altres,
dels més vells als més novells, dels més floraleristes als menys floralers
i en mantes ocasions antifloralistes i tot, els Jocs han tingut. Decididament el triomf dels Jocs Florals, en els mateixos poetes ha estat un
triomf absolut: el fet social dels Jocs, a desgrat de les crítiques, anatemes i ridículitzacions de tota mena, s'ha imposat. E s clar que en aquesta
atracció col·laboren multitud de factors extrapoètics. E l s Jocs Florals han
estat un magnífic espectacle, d'aquest espectacle tots els poetes han rebut soHicitacions, tan fines, que de vegades els han penetrat fins i tot
sense adonar-se'n.
I és que {'espectacle calia per a la restauració de les lletres, parlen
de la restauració més pròpiament dita social; poèticament parlant, fóra
una restauració extrínseca, però que havia d'influir en la mateixa restauració, renovació i revalorització intrínseca de la literatura, de la poesia:
era l'ambient. I l'ambient interessa àdhuc els qui són, o es pensen d'ésser-ho, més independents, despreocupats i solitaris.
Tothom hi ha anat i hi ha tocat, qui dalerós, qui després de lliurar,
potser, mpltes batalles al fons del seu esperit.
Finalment, trobaríem el cas típic i anecdòtic, més que típic i anecdòtic pintoresc, de qui fa com el noi rebec que no l'hi volen, i que diu
que no hi vol saber res i en malparla, podríem citar el d'En Pitarra,
l'acèrrim del "català que ara es parla" que mogué tanta caricatura i
que tant féu, després, j ^ r a ésser-hi, i tant va maldar, escriure, i segurament alguna cosa més, per arribar als premis, que va copsar-ne fins a
quatre d'ordinaris, tres d'extraordinaris i 5 accèssits, que en un sol any
va dur-hi, conten, trenta o més de trenta composicions, que va assolir
el denigrat i denigrant títol de Mestre en Gai Saber i va ésser President.
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L A DECADÈNCIA D E L S JOCS

FLORALS

Les sàtires, les crítiques, les flastomies contra els Jocs acompanyen
llur mateixa naixença i àdhuc llur incubació. I veiem que els retrets
agafen diferents aspectes o motius segons els temps, quan no coincideixen tots alhora. L'anacronisme, la pedanteria, la buidor convencional que
de primer antuvi foren prelextats contra els Jocs, un pic la Institució
semblà que, per damunt de tot, reeixia i havia triomfat, es convertiren en
una altra cançó: la decadència dels Jocs. Fos com fos, els Jocs havien
tingut jornades glorioses, èxits esclatants, s'hi eren incorporades les
grans figures; si no tots els rebels de primera hora, els demés s'havien
apaivagat.
Gràcies a això, la gaia festa havia esdevingut florida i puixant. Però
vingueren noves promocions, noves onades, potser nous descontents, i,
també, sens dubte, s'havien registrat lamentables ensopegades, i els Jocs,
aquella guspira que havia pres i era esdevinguda un flameig, entre perills, era estigmatitzada de decadent: nombroses veus proclamaren la
decadència dels Jocs Florals; s'eren convertits—deien—en un passatemps més, inofensiu, que no interessava ningú, que seguien per rutina,
sense vibració, sense apassionaments ni lluites, amb un opac xiuxiueig
d'intrigues i mútues distriubucions i compensacions: "avui per tu, demà
per mi".
I és curiós de veure com la "decadència" dels Jocs Florals apunta, volem dir és bescantada tan dejorn, que ja mplt abans d'acabar el
segle en trobem testimonis gràfics, com és ara el que reproduïm. I
àdhuc més abans, encara no havien arribat a la vint-i-cinquena, trobem
expressions com aquesta, treta de L a Esquella de la Torratxa, número corresponent al dia 7 de maig de 1881, que diu:
" I acabada la fcsla. tothom ne sortia trist i capficat, no se sap si per causa
de lo dolentes que en foren les composicions premiades o per la tristesa de veure
cum ha arribat a sa agonia la festa dels Jocs Florals."
Aquell any, tant l'Englantina com la Viola no havien estat adjudicades ; un pas més i els Jocs no s'haurien pogut celebrar!
Vegeu, també, el que en deia, a començ d'aquest segle, L o Pensament Català, periòdic literari que dirigia Mossèn Cinto, on trobem, en
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el seu número corresponent al dia 20 de gener de 1901 aquests conceptes, signats per E n Bernard i Durand:
Acaba dient que si hom no té en compte aquestes consideracions, la
institució dels Jocs al segle X X serà durament atacada; i durarà l'atac
fins a la seva reforma o fins a la seva mort.
(Com qui diu entre parèntesi, podríem ací recordar que el retret de
la decadència no és tampoc un retret privatiu, o quasi, dels Jocs Florals, sinó que en
mantes institucions, per no dir en totes, s'esdevé una cosa semblant. E l món és ple de fórmules, més o menys tòpics, que es repeteixen
amb un ritme, segons com es mira, monòton i,
segons com es prèn, atuïdor. Per fortuna, distreu d'aquesta monotonia i eixoriveix d'aquest
atuïment la relativa novetat de les formies
amb què es presenten a través de la història
aquestes manifestacions tan "humanes".)
Tant o més significatiu és allò que en
deia el gran setmanari Joventut, en son número del dia 10 de maig de 1906, quan,
doncs, s'era produït el memorable esdeveniment del mestratge de Joan Maragall. Diu:
"A judicar per l'animadíssim aspecte que oferia la gran sala de Llotja, ningú no hauria dit el
passat diumenge que estan en decadència els Jocs
Ha deixat la freda tomba,
1 en versos esculturals
Florals. Més aquesta decadència era implícitadeploraria decadència
deís famosos Jocs Florals.
ment reconeguda i declarada pel mateix Consistode la Torratxa. 23
ri d'enguany, qui amb bon acord s'ha abstingut (L'Esquella
maig 1891J
de concedir dos premis ordinaris: l'Englantina i
la Viola. Tenim entès que dintre del Jurat hi havia qui estava disposat a suspendre enguany la poètica festa, per no reunir cap de les composicions rebudes
els mereixements qui serien necessaris en un certamen de tan alta significació
l'terària i patriòtica com és el dels Jocs Florals de Barcelona; emperò no tots els
jurats tingueren la suficient resolució que per això calia."
I persisteix, anys més cap ençà, l'eco de la "decadència", que no
ha emmudit mai del tot. Com podem veure en ço que l'any 1915 en
diu la meritíssima i exemplar Ilustració Catalana, en son número corresponent al dia 9 de maig. Llegiu:
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"Que uns anys la seva collita literària sigui més fluixa que altres, que
f.ns puguin notar-se clapes d'una sèrie d'anys en què la poesia baixa de to com
en un lapse de fadiga, que el públic demostra a voltes menor entusiasme, sigui
perquè ell es refredi o sigui perquè no el saben escalfar, tot això és innegable
i és naturalissim. Però observi's que darrera d'una festa desanimada, segueix
el públic omplint la sala en la festa següent, senyal que hi ha un interès superior, un atractiu superior a l'èxit o al no èxit d'una lectura. Aquest fet, que
és evident, desment en absolut la suposada decadència dels Jocs Florals.
"Aquesta decadència la retreuen ara els uns ara els altres, els mateixos que
el dia abans l'han negada o que la neguen així que canvien les circumstàncies.
0 per un discurs que se'ls atrevessa o per un veredicte que no és del seu gust,
fan sortir la decadència d'uns quants anys ençà; i sol passar—com no fa gaire—
que els que la declaren són els mateixos que han omplert quasi exclusivament
els últims volums.
"Pot liaver-hi males anyades, però els Jocs Florals no són d'un any ni de
dos, sinó de tots; i és el conjunt qui fa el prestigi de la Institució i qui li dóna
la força i la simpatia amb què viu i triomfa. Pot haver-hi males anyades, però
U. vida és feta d'alts i baixos..."
L. B E R T R A N I PIJOAN
(Seguirà).

CRÒNIQUES

DE

L'ESTRANGER

L'ETERNA QÜESTIÓ ESCOLAR
A FRANÇA
E L S P R O J E C T E S D'ESCOLA ÚNICA

"C NTRE els diversos problemes en front dels quals s'han trobat els cinquanta anys darrers els catòlics de França, un dels més complexos,
dels més ardus, carregat de conseqüències temibles, ha estat sens dubte
cl problema escolar. L'eco de les lluites que han hagut de sostenir contra
un Govern que, després d'haver encobert el seu ateisme i el seu anticlericalisme sota la fal·làcia d'una neutralitat falsa per deixar-los finalment
esclatar a ple aire, no s'ha afeblit en la memòria de ningú. Amb qualsevulla dificultat que s'hagin trobat, qualsevol que sigui el pes amb el qual
ells han carregat llurs espatlles o llur pressupost, els catòlics francesos
han aixecat l'escola lliure en front de l'escola laica, i si no han pogut, en
tots els municipis de Franqa, conservar un indret en el qual fossin ensenyats als infants els elements d'educació i les veritats religioses ensems,
almenys han mantingut en milers de llocs la protesta de les consciències
contra un ensenyament d'Estat que anava al monopoli de fet. L'ensenyament lliure ha tingut en contra d'ell totes les forces de l'Estat: potser
hauria triomfat de l'ensenyament laic si la llei de 1901 en dispersar les
congregacions i prohibir als congregacionistes tot ensenyament no hagués cegat una de les fonts de recrutament dels institutors i de les institutrius primàries. No gens menys, l'esforç fet per l'ensenyament lliure
fou enorme, i inquieta els franc-maçons i els lliurepensadors, que somien a fer passar tots els esperits i totes les intel·ligències pel motllo estret i sectari de llur ensenyament laic.

* * •
Així és com nasqué a poc a poc i es desenrotllà en l'esperit dels laïcitzants la idea de l'escola única. D'antuvi aquest terme designa coses
prou diferents; és una confusió cercada pels seus promotors per embullar idees, paralitzar l'acció i fer incerta la resistència dels catòlics. No
es tracta, a la fi, del monopoli de l'ensenyament? No es cerca la ruïna
de l'ensenyament lliure? De les diverses manifestacions fetes pels partidaris de l'escola única, resulta que aquesta seria presentada més com una
vasta reforma social que com una qüestió pedagògica. Seria realitzada
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per etapes successives, i englobaria els tres graus d'ensenyament: primari, secundari i superior, i les escoles de tota mena. E n fi, seria un calc
dels projectes de la Convenció que preparaven un ensenyament integral,
gratuit donat per l'Estat. L'escola única, tal com avui se'ns presenta, no
seria, doncs, més que la primera part d'un conjunt que cal tenir en compte per comprendre millor la qüestió.
En què no és única l'actual organització de l'escola pública? D'una
banda, hi ha l'ensenyament gratuit per als infants pobres; d'una altra,
l'ensenyament secundari i l'ensenyament superior, ambdós retribuïts, per
als infants de famílies acomodades. Entre ambdós ensenyaments hi ha
una mena de paral·lelisme. L'ensenyament gratuit té tres graus: el primari, el primari superior, les escoles de Saint Cloud i de Fontenay. Hom
troba tres graus en l'ensenyament retribuït: les classes elementals dels
liceus i col·legis, l'ensenyament secundari, l'ensenyament superior. Actualment el repartiment d'infants entre els dos ensenyaments, no és fonamentat en la diversitat de les aptituds, sinó en la casualitat de la naixença, corregida pel sistema de bosses.
Aquest dualisme fonamental té els seus inconvenients. Així, aquests
clos ensenyaments paral·lels, s'adrecen sovint a deixebles que tenen les
mateixes aptituds, i algunes seccions de l'un i de l'altre tenen doble aplicació. Per als infants als quals llurs pares volen fer rebre una formació
menys completa que la cultura secundària però més que la instrucció primària elemental, fou creat l'ensenyament primari superior. Demés, per
icspondre a la mateixa necessitat, Victor Duruy, ministre d'Instrucció
Pública, durant l'Imperi, havia instituït també als liceus cl "secundari
especial", que encara subsisteix després d'haver canviat algunes vegades
d'organització i de nom. També entre els universitaris, n'hi ha molts que
consideren que la "secció general" de les escoles tècniques, la de les
escoles primàries superiors i la "secció moderna" dels liceus i col·legis
podrien fondre's sense cap classe d'inconvenient.
D'una manera rudimentària, l'escola única es presentaria amb aquests
principis fonamentals: sobre un pla sistemàtic, únic, seria reedificat l'edifici universitari; serien coordenats els diversos elements, sobretot s'acabaria el dualisme que reparteix els infants entre escoles diferents, segons puguin pagar o no. L'escola única, aleshores, seria l'organització
que. en donar el mateix punt de partida a tots els infants, asseguraria a
cada un la instrucció més adient a les seves aptituds.
Es comprèn que davant d'aquest fi, els catòlics difereixin en llur opinió sobre l'escola única. E n efecte, si l'escola única només fos un mètode
pedagògic, consistent a permetre a tots els infants, fos quina fos llur posició social, de seguir els mateixos estudis, d'aconseguir els mateixos diplomes, entre els catòlics no hi hauria cap oposició a tal mètode; però,
malauradament, amb més de cinquanta anys, han hagut d'aprendre i
malliar-se dels mots sonors i eixordadors amb els quals els adversaris de
llur fe han presentat la qüestió escolar. Avui repeteixen encara, i ningú
qui conegui el passat no els en farà retret, aquell famosíssim
Timeo danaos c l dona ferentes.
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* «*
"Concebuda com l'acte d'encarregar-se, l'Estat, de tots els infants de
França", l'escola única comportaria tres etapes. Podem analitzar la primera :
Amb el pretext de fondre en una joventut única, la joventut pobra i
obrera, que va a l'escola primària gratuïta, i la joventut rica i burgesa,
(iue reben les classes preparatòries dels liceus i dels col·legis lliures en
els quals s'ha de pagar, hom reunirà a les mateixes escoles, les escoles
primàries gratuïtes, en torn dels mateixos mestres, els institutors i les
institutrius, per rebre el mateix ensenyament, la mateixa educació, els
infants de totes les condicions socials fins a una edat—que varia segons
els projectes—de 12, 14 o 16 anys, després de la qual abordaran els estudis secundaris o tècnics.
L a segona etapa, si examinem els diversos projectes dels promotors
de l'escola única, seria la següent:
Sota el pretext d'establir la igualtat dels infants davant la instrucció,
de donar-la a tots en relació amb llur intel·ligència i mèrit, d'assegurar
el ple rendiment de llur esperit, es donaria gratuitament l'ensenyament
secundari i superior, literari, científic o professional a tots els infants
francesos que pujarien de l'una classe a l'altra, i passarien d'un ensenyament a un altre, per una sèrie de seleccions, després d'exàmens oficials que determinarien l'orientació professional, l'elecció de les carreres
i l'entrada a totes les escoles, fins a les nacionals i superiors. E n atenció
a nna gratuïtat absoluta i i)er a tots, gratuïtat evidentment reclamada per
la igualtat d'aquest ensenyament integral, els rics pagaran, els altres tindran les bosses i les famílies d'aquests rebran una retribució equivalent
al que poguessin guanyar, si treballessin en lloc d'estudiar.
Tot naturalment, arribem a la tercera etapa: l'escola única suprimirà necessàriament l'escola lliure, donarà a l'Estat el monopoli de l'ensenyament de tota classe i en tots els graus, puix d'ell sol farà dependre
no solament la instrucció, sinó la col·locació en tot ofici, en totes les carreres, en tota professió liberal o tècnica de tots els estudiants francesos.
Temor exagerada! dirà algú. Amb tot, si hom atén a les declaracions dels principals partidaris de l'escola única, sembla molt evident qtié
els nous projectes escolars són una nova màquina de guerra muntada
per ells contra el catolicisme. Alguns, hem de reconèixer-ho, entre ells
M. Herriot, M. François Albert, els compagnons de la Universitat que.
a la fi de la guerra foren els qui llançaren la idea de l'escola única, declaren, a qui vulgui sentir-los, que aquesta pot conciliar-se amfc la llibertat d'ensenyament. De totes maneres, refusen d'explicar com es faria
aquesta conciliació. D'altres partidaris diuen que ells mantindran la llibertat d'ensenyament, però solament mentre no destorbi el funcionament
de l'escola única oficial; almenys, és la teoria exposada per M. Ducos,
informador del pressupost d'Instrucció Pública. D'altres, en fi, com
M. Aulard, declaren que l'escola única no podria funcionar amb la llibertat d'ensenyament, i fonamenten la institució en el monopoli. D'altra
banda, aquest és reclamat per la francmaçoneria, per una de les seves
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creacions, la "L·lgtK de l'Enseignement". Moltes ordres del dia dels congressos nacionals dels partits radical i socialista n'han reclamat la implantació.
L a vella lluita per l'ànima dels infants, recomença entre els catòlics
i els anticlericals. Podia esperar-se que després d'haver foragitat Déu de
l'escola primària, eliminat de l'esperit dels mestres tota noció religiosa,
els partidaris de l'escola laica restarien tranquils. Però el sentit de la
llibertat no existeix en la gent que la té sempre a la boca. Per a ells
reclamen la llibertat de pensar, o sia, d'alliberar-se de tot dogma i de
tota moral; però no poden permetre, ensems, que llurs veïns no comparteixin llurs idees o llur pròpia anarquia; no poden concebre que els
infants rebin altre ensenyament que cl llur, car, en el fons, aquests laïcitzants són adeptes fervents de la teoria que fa l'infant propietat de
l'Estat, no de la seva família: el pare i la mare no tenen cap dret sobre
el fill que han procreat; pertany a la societat, ella el pot criar com vulgui. E s inútil d'insistir en una monstruositat semblant. E n llegir els
diversos discursos i escrits consagrats, després del regnat del cartel, a
l'escola única, i en referir-se a les discussions passades que precediren a
l'establiment de l'ensenyament laic i obligatori, hom s'admira de veure
com els mateixos arguments serveixen als partidaris i als adversaris.

•••
Això mateix prova que el problema escolar no ha canviat en el fons.
i que a través de les diferències accidentals que resulten o bé del nom
dels oradors o bé de les circumstàncies polítiques i socials un xic diferents, és sempre, en realitat, la greu i cabdal qüestió de l'educació de
la joventut, les greus i cabdals qüestions dels drets de l'Església i de
! Estat, dels drets de les famílies i de les associacions, de la llibertat d'ensenyar i de les seves condicions, les quals són proposades i no cessen de
preocupar tots els francesos.
L a segona cosa que colpeix és la persistència de l'equívoc que es
retroba en tots aquests debats, o sia, l'anomenat respecte de l'escola laica
i neutra per a totes les religions i totes les creences. Gràcies a aquest
equívoc, els nostres adversaris han pogut, originàriament, fer votar les
lleis escolars laiques; gràcies a ell han reeixit a crear, primer, i, després,
a fer viure escoles laiques, gràcies a ell continuen enganyant l'opinió.
Sens remuntar a J . J . Rousseau i alguns enciclopedistes, sense aturar-nos als constituents i convencionals, dels quals provenen, amb tot,
voluntàriament, la majoria d'adeptes a la religió laica, bastarà de llegir
alguns mots d'Edgar Quinet i Jean Macé, abans de parlar dels Buisson,
dels Pécaut i dels Steeg, per a persuadir-nos que l'escola laica sempre
ha estat una empresa de descristianització.
Sobre Edgar Quinet, M. E . Seillières és dels més formals.
Fins i tot després del 1848, Quinet torna algun cop a amoixar la
nostàlgica esperança que el misticisme de Rousseau li havia suggerit
abans de les lliçons de "l'any foll". E l s filòsofs del segle X V I I I francès,
i Jean-Jacques més que els altres, no serien els precursors d'un nou Crist,
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sortit del poble—o bé expressió del poble en conjunt—que aportaria al
moviment revolucionari la revelació religiosa de la qual tanta fretura té
per sortir amb honor dels massa sovintejats conflictes amb la realitat a
la qual l'ajunta la seva psicologia mística ? Sí; potser es permès de concebre que sobre les runes del catolicisme radicalment extirpat del nostre sòl, es formaria no pas un símbol únic quasi necessàriament petrificat tan aviat com formulat, sinó, més aviat, una gran ànima hutnana i
diinna que passaria sobre tes nacions per r e n o v a r - l e s . . .

"Jo suposo que el catolicisme sigui tret de França. Es trobaria en un desert,
com el poble jueu arrencat a les monstruositats de l'Egipte. Es veuria obligada a
aspirar a una altra cosa, i qui sap què és el que infanteria si mai es veia purificada de les seves antigues sutzures!"
De Jean Macé. citarem un text i recordarem el seu principal títol
de glòria al reconeixement dels laïcitzants. E l text és "la pregària socialista" que ell havia redactat, l'endemà de la revolució del 1848 per
a ús dels infants.
Enquadrat per un croquis a la ploma en el qual figuraven els atributs de la francmaçoneria, l'urna del sufragi universal, les taules de
la constitució i una dona jove que ensenyava a dos infants els grans
mots "fraternitat, llibertat, igualtat", aquest document fou repartit
profusament a les escoles. E l Ser suprem hi era invocat en aquests
termes:
"Déu meu, que tots els homes heu fet perquè fossin feliços, deslliureu-nos de
la misèria i de la tirania; ensenyeu-nos a estimar-nos i respectar-nos els uns als
altres: que tots els vostres fills visquin com a germans, que siguin tots iguals,
que siguin tots lliures. Déu meu, protegiu la República Francesa que ha de salvar el món. En tota la terra poseu-vos de la banda de tots els oprimits con'.ra
llurs opressors. Feu que la veritat i la justicia dominin arreu i feu-me l'honor
de servir un dia pel seu triomf."
Si coneix Déu, encara, la pregària maçònica ha oblidat completament Crist. Com tots els altres, Jean Macé vol descristianitzar l'escola,
i per a això funda la seva gran obra: la Lliga de l'Ensenyament. Jean
Macé i la Lliga s'havien de dedicar a difondre i propagar les idees que
formen l'ossamenta de la legislació escolar i laica.
E s prou conegut el paper de Jules Ferry en l'elaboració d'aquesta
legislació. Amb M. Herriot podem dir que a ell es deu tot el règim de
l'ensenyament francès:
" Recordeu-vos del que ha fet, tant pels deixebles com pels mestres, de les
seves campanyes contra els analfabets, del seu notable projecte (que s'haurà dc
reprendre) per transferir dels prefectes als rectors el nomenament dels institutors, la seva cura de la higiene fisica tant com de la moral, fins de la seva preocupació per l'educació estètica i dels treballs dels quals sortí el rapporl de Charles
I igot; recordeu la seva afirmació sovint repetida de què, en les seves relacions
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amb el cos ensenyant, el Govern ha de practicar la política de la confiança; recordeu Ics seves apreciacions sobre els cursos d'adults, sobre 1 aprenentatge, sobre
Teducació de les jovenetes, sobre les escoles professionals, sobre la irradiació de
França a l'estranger per medi del llibre; de la seva acció sobre l'ensenyament
secundari i l'ensenyament superior; dels seus reeixits esforços per millorar la situació de tota mena dc professors, per garantir-los contra l'abús j recordeu-vos
d'això i reconeixeu que J. Ferry no ha estat solament una de les més fermes
testes pensants dc la tercera República. N'hi ha prou amb estudiar la seva obra
per retrobar-hi tots els gèrmens que nosaltres tindríem el deure de fecundar."
D'altra banda. Jules-Ferry no semblava pas destinat a representar
aquest paper. Per què, doncs, s'havia d'imposar aquesta tasca i fer-la
reeixir? Únicament perquè era l'home de confiança de la Lliga de l'Ensenyament i de la francmaçoneria.
Quant al pensament que l'inspirava no hem de cercar-lo als discursos parlamentaris i a les circulars oficials. Uns i altres estaven fets per
al públic, per a la galeria, per a enlluernar. E l seu pensament veritable
es troba en la correspondència privada, en les confidències als amics.
Basti citar un sol text. E n un discurs pronunciat a la lògia ' L a Clemente Amitié" el g de juliol de 1876, es preguntava què volia dir "tolerància" i "caritat", i es responia:
"Vol dir que la fraternitat és una cosa superior a tots els dogmes, a totes les
concepcions metafísiques, no solament a totes les religions, sinó a toies les filoso-

fies. Vol dir que la sociabilitat només ós el nom científic de la fraternitat, que la
sociabilitat es capaç de bastar-se ella mateixa; vol dir que la moral social té les
seies garanties. Ics seves rels, en la consciència humana, que pot viure sola, que pot
llançar les crosses teològiques i marxar a la conquesta del món...''.

Demés, es volta de col·laboradors que no pensaven pas d'altra manera. E n el primer rang d'aquest hem de col·locar M . Eerdinand BuisSOn, promogut aleshores a director primari d'ensenyament en el ministeri.
I , qui era M. Buisson? U n adepte del protestantisme lliberal i del
iliurepensador de Ginebra, un home que s'havia fet notar pel seu zel
anticatòlic i antimilitarista. S'ha de notar aquesta reunió en el mateix
personatge de Podí al catolicisme i a l'exèrcit francès.
E l que pensa M. Buisson, el que vol, el que sempre ha pensat i volgut, encarrego a M. Bruneteau de dir-ho, en una pàgina escrita el 1912,
que no ha passat gens d'actualitat:
"L'escola, tal com la demana M. Buisson, és una enemiga irreconciliable del
catolicisme. F-Ila tendeix (Buisson no para de dir-ho) a forrmr esperits autònoms,
o sia. absolutament lliures quant a tota autoritat intcHectual. Mes, l'Església, no
és una autoritat inleHectunl que imposa les veritats que s'han de creure? M. Buisson, amb els mots pejoratius que li dicta la seva profunda antipatia, la descriu
com una teocràcia sacerdotal que nodreix les pretensions a un despotisme universal i rigorós; ella redueix els seus fidels a menors perpetus, malfiats de
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l.i llibertat i de la responsabilitat, a homes disminuïts que no pensen ni volen
si no és per procura. Entre ella i la societat laica hi ha una oposició necessària
irreductible. Una de les dues societats ha d'aixafar l'altra.
"Ja sé que M. Buisson parla sovint amb deferència de la religió; però això
no ha d'enganyar-nos: aleshores pensa en un protestantisme liberal o, encara
més sovint, en un vague sentiment religiós confusible amb una simple emoció
moral. Vol fer vibrar dins l'ànimn de l'infant el que hi ha en aquest món de
més diví, o sigui, de niés humà, puix els dos mots—diu—per mi només tenen un
sentit."
M. Buisson espera de la tenacitat prolongada i de la lenta infiltració
de les idees, setrublantment a l'aigua traïdora que arruïna un mur inscnsiblement, el que d'altres més fogosos exigeixen d'un cop de pic. No
ensopegar ni dormir, caminar sempre,.heus ací la seva tàctica; la seva
dolçor és solament un cloroform per operar el pacient sense que aquest
es mogui ni cridi.
Des del 1911, M . A. de Mun podia comprovar els fruits de l'empresa :
"La mateixa aparença del deisme ha desaparegut de l'escola amb la noció de
Déu; la idea religiosa s'ha esborrat amb la petja de la creença tradicional; la
moral independent ha perdut fins el seu nom amb les bases de la moral cristiana.
No resta més que la irreligió de l'Estat i la moral utilitària...
"El nostre país—malauradament és cert—en la seva vida intima està partit en dues
doctrines inconciliables. Es l'obra de les lleis escolars i la feixuga responsabilitat
dels qui les han decretades. El mal ja està fet. En aquesta divisió de les ànimes,
només resta als francesos un medi de retrobar la pau i la concòrdia: la completa
llibertat de l'escola, la igualtat per als ensenyaments rivals. M. Buisson, ens vol
atorgar això? Estic a punt de pactar."
E s la mateixa pregunta que fan els catòlics del 1925.
Importa concretar més el tema i fer aparèixer encara millor el calàcter antireligiós de Vexperiència escolar que constitueix, segons l'expressió del mateix M . Buisson, l'obra de laïcització.
L'escola neutra i laica—tan menys neutra com més laica—és una
invenció de les lògies maçòniques per descristianitzar França lentament,
Ijerò segurament. L'afer ha estat portat amb habilitat consumada. S'han
guardat bé de posar immediatament a la direcció de l'ensenyament i
als llocs escollits homes palesament irreligiosos. No! Hi han estat posats homes d'una certa religiositat. Fins han estat escollits alguns catòlics com a directors o professors de les escoles normals. L a francmaçoneria i el Uiurepensament trobaren col·laboradors preciosos sobretot en algunes famílies protestants, bastant indiferents quant a religió.
Després de Buisson, els Pécaut, els Steeg, els Monod, els Kermorgan,
etc, etc.
Són nombrosos els escriptors que han denunciat la influència nefasta, en aquesta qüestió, dels protestants liberals i més o menys lliurepensadors, que cregueren més fàcil d'implantar el protestantisme, des-
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prés de tot, en ànimes guanyades als principis del lliure albir que en
les que fan de la fe catòlica la regla de llur vida moral i religiosa. H i
havia molts publicistes clarividents; entre aquests, M. Thiébaud i M .
Goyau. i d'altres; semblaven, però, suspectes per llur ardor nacionalista
o llur fe catòlica.
Més fàcilment serà cregut el que fa poc escrivia M. Daniel Halévy
en una revista d'inspiració protestant. L a Revue de G é n e v e :
"Quan Ferry volgué aplicar la llei de 1882 sobre la instrucció, cercà col·laboradors, reforços, consells. No trobà res. Fins al 1880 la Universitat estava
dotada dun consell superior en el qual tenien lloc, en la proporció de dos terços,
oficials, eclesiàstics, magistrats, és a dir, hi havia exactament continuats els antics
estaments de França: noblesa, clergat, burgesia parlamentària. Mes una tendència de la tercera República ha estat de trencar amb tot el que continuava o recordava l'antiga societat, dc cercar-ne la destrucció. E l consell superior de la Universitat, el 1880, fou profundament modificat: només comprenia funcionaris. A!s
extrems com al centre, al llogaret com a la rue Grenelle, són trencades les antigues relacions. " I.'institutor pagat per l'Estat, observa M. Ch. Seignobos, esdevé
independent del consell municipal, de l'alcalde, del ministre dels cultes, de les
famílies". Independent, quina responsabilitat, quina dificultat!"
Ferry la mesura, i ensems mesura la seva incompetència, la de les
seves oficines. S'adreça a alguns escriptors filòsofs i moralistes Uiurepensadors: F . Pécaut, F . Buisson i Steeg. organitzaran l'escola republicana, comunicaran llur esperit als institutors que, amos de la seva escola, formaran l'ànima dels infants. Aquests, com Artur Fontaine o
Lluís Liard, no tenien vocació de funcionaris. No havien estat formats,
diu D. Halévy, en les escoles de la França organitzada (reial, jacobina
o napoleònica, és el mateix), politècnica o normal: havien estudiat a les
facultats de teologia protestant; llur primera vocació era al pastorat, i
no sé si començaren d'exercir. Tres espirituals, tres calvinistes, forts
per una mateixa fe i per llur amistat, són a l'origen, són el mateix origen. Segueixen el seu tarannà: funden una milícia, un orde, unit en la
stva organització, el seu esperit, com un orde romà, aixecat contra
Roma. A l centre, dos seminaris: les escoles de Fonténay-aux-Roses i
de Saint-Cloud. en les quals es formen els mestres; en cada departament una escola normal en la qual els mestres formen els cent cinquanta mil institutors i institutrius cridats a reformar la França, tot ense
nyant-li una mena d-e Kantistne; i més profundament, potser, més
apassionadament, més instintivament cridats a combatre les i n f l u è n c i e s
catòliques, a esborrar fins el seu record. T a l fou el pla. Quins són

els resultats? Quant a les idees, poca cosa; el neo-kantisme ha estat
refusat, eliminat ( ? ) : mes, quant als fets, resta un senyal profund: la
corporació oficial que ha servat dels seus fundadors el que en ells hi
havia d'obscur i apassionat, llur antipatia contra tota autoritat tradicional convertida en odi. llur fe en les forces morals de l'home convertida
en misticisme revolucionari, que constitueix dintre el país una societat
completament tancada.
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Sota el règim molt conservador de la majoria del 16 de novembre
ce 1919, sota el ministeri particularment conservador de M. Léon Rérard, la corporació primària provà la seva independència. M. Lapie, el
seu director, esborrà dels programes els deures envers Déu, que en ells
encara restaven, i introduí en les escoles normals l'estudi de la Sociologia (!), vaga matèria, de la qual només se sap amb precisió que és la
filosofia del radicalisme i del socialisme oficial. M. Léon Bérard volgué

resistir; hauria hagut de destituir M . Lapie; prou que hi pensà, però
cedi per temor a les cent cinquanta mil potades d'un personal que ell
sabia moralment insurreccionat contra el Govern del qual formava pari.

"La corporació primària, acaba M. Halévy, només ha estat continguda amb
eficàcia quan s'ha topat, com el 1912, amb una corporació rival, l'Església, que
er oposar-li a cada poble associacions de pares de família dirigides pels rectors,
obtingué que certs manuals d'història o de moral fossin exclosos o corregits.
Corporació contra corporació, heus aci la realitat.

"Seria desconèixer la corporació primària de creure la seva influència limitada
a l'escola. E s una de Ics forces actives del règim, 1 la sei'a història mereix w*

estudi extens. Com s'ha desfet de les idees patriòtiques, espiritualistes de la seva
piimera dècada; com ha esdevingut pacifista, humanitària, positivista (?) o materialista—hom no sap quin mot escriure—; com s'han refugiat en ella totes les
idees renovadores dels segles XVII i X V I I I , etc.,... heus aqui, amb alguns d'altres, els problemes que s'haurien d'esclarir. Llur esclariment tornaria visible /'armadura secreta del règim."

Aquesta cita de M . Daniel Halévy, potser és una mica llarga, però
dóna tanta llum sobre tota la política escolar de la tercera República,
que m'ha semblat necessari de donar-la sencera. I la seva valor és més
gran per quant M. Halévy no es cap catòlic, i la Revue de G é n è v e on
fou publicat l'estudi, una revista de tendències protestants molt accentuades.
Aleshores, com no es comprèn la immensa desconfiança que tenen
i han de tenir els catòlics francesos davant tots els projectes escolars,
siguin els que siguin, escola única o altra, que surtin de les oficines 1e
la "Ligue d'Enseignement" i de la seva sucursal, el Ministeri d'Instrucció Pública?
L'estat d'esperit dels nostres directors no ha canviat pas; no manifesten cap desig d'unió i semblen ancorats en llur vell odi anticlerical. E n aquestes condicions, de quina manera s'ha de concebre l'escola
única com un ram, d'olivera? Amb més justesa, ens sembla un novell
assalt contra el lliure ensenyament catòlic. Podem enganyar-nos? E l
passat, dolorosament, no ens permet de creure-ho; amb les lliçons que
enclou i l'experiència que ens ha deixat, ens permetrà d'organitzar la
resistència d'una manera més eficaç, de lluitar victoriosament, ho esperem, contra els projectes de monopoli disfressat o reial, que són un
atemptat a la legítima llibertat de les consciències humanes.
VÍCTOR

BUCAILLE

Conseller municipal de P a r í s

EL MOVIMENT LITÚRGIC A BÈLGICA
T ) ER comprendre la vida catòlica a Bèlgica, cal no solament descriure les seves manifestacions actuals, sinó, de cop, esmentar les
causes profundes que, de mig segle ençà, treballen per a preparar la gran
renovació de la joventut, a la qual nosaltres assistim. Entre aquestes causes, crec que en primer rengle es pot posar el moviment litúrgic lligat
amb el moviment eucarístic.
• •

•

A Bèlgica, el moviment litúrgic és l'obra de les abadies benedictines;
bell exemple del que pot una acció sostinguda per una vida de pregària.
Les abadies són molt recents. I-a més antiga és Maredsous, fundada el 1872 pels monjos de Beuron (Alemanya), la majoria dels quals
havien rebut llurs tradicions de Dom. Guéranguer, el cèlebre abat de SoIcsmes, restaurador de l'Orde lienedictina a França. A Maredsous s'ajuntaren successivament l'abadia del Mont-Cèsar, prop de Lovaina, i la
de Saint-André, tocant a Bruges.
L'acció de les abadies benedictines fou de cop, i continua en primer terme essent una acció pel prestigi. Hom sap que és la nota més característica
de la santedat de Sant Benet: ser més que no fer. E m recordo que un
temps, quan vaig llegir per primer cop la vida de Sant Benet, restí colpit per l'atmosfera de serenitat majestuosa que se'n desprèn. Per expressar-ho d'una manera més colpidora, jo diria prou que Sant Benet
és notable per la seva absència de zel apostòlic: la seva acció resulta de
la irradiació espontània de la seva santedat més que del desig que ell
té de guanyar les ànimes. És l'home de D é u , vir Dei, com l'anomena
Sant Gregori en la seva biografia; i això és molt més que una cosa qualsevol. E l l és per Déu, viu en Déu; i això és prou. Per a ell mateix, només aspira a viure així, sense preocupar-se dels homes. Però els homes
vénen a cercar-lo, l'obliguen a acceptar la direcció de Monestirs. I fins
aleshores, en aquests monestirs que dirigeix, ell resta eminentment Vhome de D é u . E n la major part dels episodis de la seva vida, hom el veu
habitualment absort en la contemplació. Quan els monjos basteixen el
monestir, ell no hi é s : quan treballen al camp, ell no els acompanya;
però que es produeixi un accident, que es topi amb una dificultat insuperable, tot d'una hom corre a ell; ell ve, aleshores, fa un senyal de la
creu, recita una pregària, i la pedra que hom no podia moure és transportada còmodament, l'instrument que havia caigut al llac retorna a la
superfície, els ferits són sanats, els lladres es penedeixen.
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L'esperit de Sant Benet no és aparèixer, ni menys en ordre principal
obrar, encara menys córrer, agitar-se; l'esperit de Sant Benet abans de
tot és ésser. Ésser el que hom és, ésser en realitat, plenament, homes de
V é u , retre-li el perfecte homenatge d'una comunitat que per E l l viu.
Aquesta fou, de cop, l'acció dels benedictins belgues. De la congregació alemanya de Beuron, de la qual començaren per formar part, heretaren una noble tradició. L'atenció del públic catòlic no trigà a ésser
atret per l'ordre litúrgic de l'església abacial de Maredsous, l'esplendor
austera i la pietat tan serena com profunda del culte que fa una sola
cosa amb la vida claustral. I.a idea d'un culte que no és altra cosa que la
manifestació suprema de la vida, que s'harmonitza, s'ordena amb la vida, en lloc d'ésser-ne un anex, un suplement, que en constitueixi el centre, el fi tant com el punt de partida, aquesta idea apareixia quasi com
una novetat a la Bèlgica del 1880.
Potser la tradició social del catolicisme havia restat més forta en altres països; ho concedeixo. E n tot cas, a Bèlgica la pietat havia esdevingut molt individualista; homi cercava en les cerimònies públiques del
culte la magnificència més que la pietat, o, millor, hom creia que la pietat consistia en la magnificència i l'esclat de les sonoritats de l'orgue i en
les lluminàries fastuoses. Demés, els benedictins, al començament, foren
acollits amb escepticisme i fins amb una certa compassió irònica. Llur
força, però, és justament en què ells quasi no se'n donen compte, puix
viuen en ells mateixos, en llurs abadies constitueixen un medi homogeni
que es basta a ell mateix, i, per tant, no necessiten ningú. Llur àmplia
hospitalitat, l'hospitalitat de gran propietari rural, doblada de caritat
cristiana, que hi ha en les més belles tradicions monàstiques, guiava a
Maredsous un nombre creixent de dia en dia de catòlics escollits. Interessats els benedictins a ésser homes de Déu, llur primer apostolat consistia a deixar venir els que volguessin veure el que és una comunitat en
la qual tot convergeix al culte diví. Ells no es movien, pregaven, i llur
acció, inicialment es reduïa a no amagar-se. A poc a poc el públic catòlic escollit estava profundament impressionat.

* **
Maredsous era sola en aquell moment: el Mont-Cèsar només data
de 1899, Saint-André encara és posterior.
L a vida interior dels monjos no trigà a demostrar-se amb obres
exteriors. També això forma part de la tradició l)enedictina: obres que
siguin l'eclosió de la vida interior més que el fi perseguit per l'ordre.
Aquestes obres participaren en el caràcter del monaquisme: d'antuvi i
sobretot foren obres d'impremta que cspamlien la idea litúrgica, sense
que els monjos s'haguessin d'exterioritzar.
A poc a poc nombroses publicacions veieren la llum, una Revue B é ucdictine esdevinguda després la revista d'alta ciència que coneixen els
erudits de tot el món. Després el Missal dels fidels, text llatí, traducció francesa i comentari del missal romà per Dom Van Caloen, obra que
tn aquests temps cridà molt l'atenció, i pot ésser considerada com el punt
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de partida o com el primer gran pas del moviment litúrgic belga. Aquesta publicació fou seguida de llibres sobre la Comunió durant la missa,
sobre la participació en el sacrifici.
Maredsous i, a seguit, el Mont-Cèsar era dels centres on s'afermava
la valor incomparable del cant pla com a cant litúrgic.
Aquesta acció lenta preparava els esperits per a la gran reforma que
havia de seguir. E l desembre de 1903. Pius X publicava el Motu proprio
sobre la música sagrada; el 1905 el decret sobre la Comunió freqüent.
L a voluntat del Papa corresponia a l'acció que els benedictins feia trenta
anys que exercien a Bèlgica.
E l 1910 comença un nou període del moviment litúrgic. Dos homes
el menen, dues potents personalitats, Dom Lambert Bauduin, monjo del
Mont-Cèsar, i el Cardenal Mercier, la gran figura del qual es retroba
darrera tots els moviments més fecunds de restauració catòlica.
E s molt interessant la fisonomia de Dom Bauduin. Antic almoiner
del treball (1), esdevingut benedictí per amor al recolliment, es llançà, un
cop al claustre, a una acció més intensa que aquella en què estava ocupat
precedentment. Sota la seva impulsió apareix un moviment organitzat,
una propaganda litúrgica portada metòdicament, sobretot prop dels clergues. L'abadia de Mont-Cèsar, situada a les portes de Lovaina, en un
lloc fàcilment accessible a tots els belgues, esdevé el centre d'aquesta
propaganda. Esperit organitzador, Dom Bauduin es dóna compte que
per exercir una acció profunda, és necessari adreçar-se al clergat, puix
aquesta acció arribarà als fidels, d'una manera indirecta, però molt més
eficaç. Comença per escampar un massal popular, venut en fascicles de
deu cèntims; i l'èxit d'aquesta publicació és immens, tot Bèlgica en resta
inundada. Demés, tothom sap què és litúrgia. Després organitza diades
litúrgiques, setmanes litúrgiques; funda la revista Q ü e s t i o n s litúrgiques
tt paroissiales, destinada als clergues.
En aquesta propaganda nova i més activa, vida litúrgica esdevé sinònim de vida parroquial; agrupa les energies entorn del pastor, fa estimar l'església i la missa parroquial per la restauració del cant litúrgic i l'esplendor de les cerimònies, fa comprendre al poble la doctrina
de la pregària oficial, col·lectiva, social de l'Església, el fa participar en
el culte, dóna nova embranzida a la seva pietat. L a litúrgia es revelava
sobiranament educatriu del poble cristià.
Llibres, conferències, associacions litúrgiques es multipliquen; a les
abadies hom organitza retirs col·lectius; s'inicia un gran corrent en el clergat i en la massa escollida dels fidels cap a una restauració de la pietat
catòlica.
L a guerra interrompé parcialment el moviment. Després de l'armistici, Dom Bauduin, nomenat professor a Roma, no tingué ocasió
de reprendre'n la direcció. Retornat ara fa tres anys, ha esdevingut el
campió del moviment per la unió de les Esglésies, i funda una abadia
(1) Els almoiners del treball són una confiregació belga fundada per dos sacerdots de Liège a darreries del segle X I X per l'apostolat obrer en les obres
socials.
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de ritu eslau a Bèlgica, destinat a servir de llaç d'unió entre l'Església
lomana i les esglésies separades.
L a propaganda més activa del moviment litúrgic ha passat a l'Abadia de Saint-André, la més jove de les tres abadies belgues. E l prior
d'aquest monestir, Dom Gaspard Lefèvre, ha inaugurat un moviment
litúrgic popular adreçat directament a la massa per la imatge i les publicacions de vulgarització. E l seu Missal quotidià, il·lustrat i comientat,
ha assolit un tiratge de tres cents mil exemplars en llengua francesa,
i està traduït a moltes llengües, entre elles l'espanyol. L'abadia publica, demés, un butlletí litúrgic molt il·lustrat.
D'alguns anys ençà, l'abadia dels premonstratenses d'Averbode ha
organitzat una propaganda paral·lela en llengua flamenca: edició d'un
missal popular i publicació de butlletí i d'una revista litúrgica. Així
arriba la propaganda a tots els catòlics.
Per donar de l'acció benedictina una idea que no sigui massa incompleta, citarem encara entre les publicacions, les obres del cèlebre
abad de Maredsous, Dom Colombau Marmion, la primera de les quals:
Crist, vida de l'ànima, ateny el seu cinquantè miler en l'edició francesa, i ha estat traduïda a quasi totes les llengües d'Europa. També elles
escampen de la vida i la perfecció cristiana una concepció que harmonitza amb el pla de la pietat litúrgica.

* • *
Una història del moviment litúrgic a Bèlgica seria incompleta si no
diguéssim una paraula del paper desempenyat pel Cardenal Mercier.
Quan era president de l'Institut superior de Filosofia a Lovaina, s'enamorà de la idea litúrgica, tal com la realitzaven els benedictins. Dom
Marmion, aleshores prior de Mont-Cèsar, fou el seu director espiritual
i restà fins a la fi de la seva vida un dels més íntims consellers. Arribat
a arquebisbe, Mgr. Mercier féu públic palesament el seu culte per la
litúrgia, i de totes les maneres es posà a encoratjar el moviment litúrgic, tant per escrits com per actes i instruccions al clergat. Arribà a
fer de la seva metròpoli de Malines un dels centres de vida litúrgica
més intensa. E n els seus discursos i lletres pastorals, retornava incessantment sobre la idea del cos social de l'Església, de la unió dels fidels en la diòcesi amb llur bisbe, en la parròquia amb el rector; sobre
la idea de llur participació efectiva en el sacrifici. Excitava els seus sacerdots a recitar llur ofici en unió amb l'Església; les festes litúrgiques
per a ell representaven una profunda realitat de vida divina; tota la
vida cristiana, en la concepció que es desprenia de la vida seva, es concentrava entorn del sacrifici de la mjssa, dels sagraments i de l'ofici.
Aquest exemple vingut de tan alt i vibrant d'una convicció tan profunda, exercí, naturalment, sobre les generacions joves, i principalment
sobre els clergues joves, una intensa influència. Atret ja per la propaganda benedictina, veia el cardenal al cap del moviment, i seguia amb
entusiasme.
E l cardenal no reculà mai, davant el que li semblava apte per des-
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enrotllar el sentiment litúrgic. Un any, a l'època dels retirs sacerdotals
de la seva diòcesi, que a Malines es fan en cinc sèries ( i ) , obtingué dels
monjos de Mont-Cèsar que un cop ,cada setmana anessin a Malines
un dia del retir, per tal de cantar les vespres model davant els clergues
aplegats. Aquest èxode dels monjos fent un viatge en tren de mitja hora
per donar una mena de representació de les vespres, no semblà a tothom conforme amb l'esperit de discreció i d'estabilitat que caracteritza l'orde de Sant Benet. Però, en això com en totes les coses, el gran
cardenal només mirava el bé que es podia fer. E l mateix s'esdevingué
quan féu filmar una ordenació sacerdotal simulada, per tal que, en comentar el film, uns conferenciants escampessin arreu la comprensió i
el culte del sacerdoci. Per acrèixer l'amor a la litúrgia, no reculava
davant res.
•

•

•

En escampar-se l'esperit litúrgic pel pais, neixen institucions que es
desenrotllen. L a pràctica de la missa dialogada en la qual els assistents
a cor responen al sacerdot, és freqüent en les comunitats religioses i els
pensionats. A la missa solemne es ressuscita el cant popular, molt caigut en desuetud a Bèlgica, i les misses majors, al camp, esdevenen el
fruit d'una col·laboració entre el rector i els feligresos. També una
mica arreu, a les parròquies i als col·legis, en forma de scholae canturum, grups de joves cantaires, constituïts freqüentment en confraries,
amb llurs exercicis piadosos, reunions i comunions col·lectives en els
reglaments.
Una de les més interessants d'aquestes associacions és l'escolania,
organitzada a la diòcesi de Liège (2). Aquesta institució agrupa els in
fants que aprenen a servir piadosament la missa, i volen ensems assegurar el servei parroquial. Segons llur reglament, s'acosten a la Sagrada Taula almenys un cop cada setmana, i es reuneixen un cop cada
mes a la rectoria, o a casa del vicari que dirigeix l'associació, per escoltar explicacions sobre doctrina o sobre les cerimònies religioses.
D'altra banda, per donar als joves acòlits una alta idea de com són
de serioses llurs 4uncions. són rebuts a la confraria per una cerimònia
que recorda la col·lació de les ordes menors. Al matí, els aspirants s'acosten a la Sagrada Taula, i després es reuneixen per la cerimònia de
la recepció. Revestits amb hàbits de cor, se'n van al peu de l'altar, on,
després d'un càntic, escolten una curta al·locució. Tot seguit pronuncien
un acte de consagració a la Verge i a Sant Joan Berchmans. Entre altre coses, diuen: "Les nostres funcions d'escolans ens criden a l'honor
de fer sobre la terra el que els àngels fan al cel: servir la majestat divina i cantar les seves lloances.
"Sovint ens apropem al vostre Fill diví, present dins el tabernacle
(1) La diòcesi de Malines és una de les mes poblades del món. Comprèn
més de dos milions d'habitants i més de deu mil sacerdots, exclosos els religiosos.
D'altra banda, Bèlgica, amb set milions d'habitants, només té sis diòcesis.
(2) Després de la de Malines és la més important de Bèlgica. Té a la vora
d'un milió 1 mig de diocesans.
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de l'altar; el nostre lloc està assenyalat dins el santuari entre els sacerdots del Senyor, tot i no ésser més que uns infants.
"Obteniu-nos, doncs, Mare nostra, la gràcia d'ésser sempre dignes
del nostre títol i de les nostres funcions."
Aquestes confraries no són una invenció de Liège. Apliquen un
reglament aprovat per Pius I X , i, per tal, bastant antic, (^ant a ^
cerimònia de recepció, està inspirada en la que es celebra amij els escolans parisencs de Maria Regina dels clergues. L'originalitat que els
belgues han introduït en la institució, és haver-ne fet un moviment de
conjunt de la joventut de la diòcesi. Cada tres mesos o sis, els acòlits
tenen la seva diada de congrés, la qual comença per una gran missa a
cant pla, continua per una sessió de cercles d'estudis i s'acaba amb un
acte recreatiu. Cada any fan un pelegrinatge especial a un santuari de
la Verge de la diòcesi, en el qual es reuneixen de cinc cents a mil escolans. Els minyons de l'Església es liquen una mica pertot arreu, fan
mil petits serveis, venen els butlletins parroquials, petits propagandistes, i escampen per les parròquies de la diòcesi una atmosfera de pietat que hom voldria trobar arreu. Sorprèn, quan hom arriba a la diòcesi de Liège, i s'ha de celebrar la missa en una de les nombroses esglésies on existeix l'associació, de veure aquells jovenets posar en el
servei de l'altar una pietat que ordinàriament només es troba entre els
novicis i els germans en les capelles dels convents.

E l moviment litúrgic té molt de contacte amb el moviment eucarístic. Les ordres de Pius X foren rebudes a Bèlgica amb una gran docilitat i la comunió freqüent s'escampà ràpidament entre la selecció de
la població cristiana. Ja he fet notar aquest esperit, que em sembla característic dels catòlics belgues, d'ésser, de l'una Ijanda, bastant independents i fins indiferents en front de Roma, i, de i altra, sense cap esperit d'oposició, molt obedients a les ordres que en vénen.
A i x ò s'ha manifestat a propòsit de la Comunió freqüent, que ha
corregut per Bèlgica com un regueró de pólvora. Actualment es produeix una extraordinària renaixença de la vida catòlica en la majoria
dels catòlics, en bona part deguda a això. E s inútil de dir fins a quin
punt el moviment litúrgic, en posar el sacrifici de la missa i els sagraments al centre de la vida cristiana, ha treballat en el sentit de la
reforma de Pius X .

* « *
Quan hom mira la importància del moviment litúrgic i la transformació que ha produït en la vida catòlica belga, resta confós del
que pot l'acció organitzada posada al servei d'una vida sobrenatural
intensa; puix són els benedictins belgues els autors d'aquest movimenl,
i els benedictins, al capdavall, no arriben a tres cents!; Maredsous
compta 124 monjos; Mont-Cèsar, 57; Saint-André, 76; en total, 257,
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compresos els germans conversos. I aquests monjos tenen missions al
Congo, i en tingueren molt de temps al Brasil!
L'abadia, però, és una col·lectivitat treballadora, que a més de la
força de la col·lectivitat on cadascú veu decupiat el seu rendiípent per
la unió a l'ànima comuna, té la força d'irradiació de la comunitat on
tot parla de la causa a la qual ella s'ha dedicat, on tot concorre, on tot
treballa per impregnar-ne l'esperit i el cor.
Ensems, aquesta activitat porta clara la marca de l'esperit belga.
Som un poble actiu, tenim desenrotllat el sentit de l'organització privada, tenim molta iniciativa en les empreses particulars. E l s benedictins
belgues són dels més actius fills de Sant Benet, activitat que per a ells
es quasi un perill, puix risca de portar-los fora de llurs abadies, mentre que l'esperit de l'orde és un esperit d'estabilitat. E s comprensible
aquest perill en un país com Bèlgica, on es pot dir que no hi lia veritables soledats, que es travessa en mitja jornada de tren, on les ciutats
es toquen les unes amb les altres, on en dues o tres hores els monjos
es poden trobar en la majoria dels grans centres urbans. E l zel apostòlic risca d'emportar-los més que en altres països on es necessita un
dia de viatge per arribar a les grans ciutats. Però, al meteix temps,
aquest apilotament de les aglomeracions, junt amb l'esperit pràctic de la
nació, al zel sobrenatural que desenrotlla la vida interior intensa, permet miracles apostòlics. L'obra dels benedictins belgues n'és un, em
sembla. E s mereix prou d'ésser proposat com exemple i de perdurar en
la memòria dels homes.
JACQUES
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Rn aquesta secció es faran rerensions crítiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

HISTORIA DEX MUN'DO, per / . Pijoan, vol. I . - Barcelona, Salvat, editores, S. A. - I vol. en 4.0, de 4 + 460 pàg, 636 figs. en el text i X L I I
làms., algunes en colors.
Heus aquí una obra que tot seguit que ha aparegut ha estat discutida, arribant
als judicis més contradictoris. Qui té raó? Segurament ni uns ni uns altres. Tractem, doncs, de fer-nos-en una idea exacta.
Abans que tot, cal dir que el llibre l'han presentat els editors amb més luxe si
cap que les llurs altres edicions histffrico-artistiques, amb fofoprafies bellisimes i
ben tirades, amb gravats ben escollits i que per si sols són una vera evocació de Ics
civilitzacions que el text deuria descriure. En aquest punt cal segurament elogiar
tant el bon gust proverbial de la casa Salvat com l'esperit d'artista d'En Pijoan, i
felicitar-se dels seus viatges, les seves relacions estrangeres i l'ocasió excepcional,
cem ens diu ell mateix al prKIeg, d'haver pogut runir "tal cúmulo de experiencias
que duda hayan logrado reunirlas muchos de sus compatriotas...", d'haver estudiat "durante largos anos en las mejores bibliotecas del mundo...", d'haver-se "familiarizado con las gentes de otras razas y de otros continentes y con su especial
sentido de la vida...". Sols ens dolem, en ço que pertoca a la ilustració, que, malgrat tot, es continuï un xic la tradició, tan seguida a casa nostra, de les reconstitucions d'escenes històriques en una forma que no sempre és massa pròpia ni de
massa bon gust; per exemple, la restauració del "grupo de neanderthales defendiendü la entrada de la caverna de Le Moustier", els "mercaders fenicios traficando
con los bretones de Cornuailles", i, sobretot, "Darío entonando el Avesta con sus
guerreros al salir el sol en las alturas de Persépolis", aquesta darrera digna de les
oleografies tan famoses al darrer terç del segle passat.
L'autor ens diu en el pròleg rom ha concebut el llibre i com l'ha elaborat.
Ens parla de la dificultat d'una obra com aquesta, volent que fos quelcom original i que la seva principal preocupació ha estat que l'obra respongués als desigs
del públic hispano-americà, perquè cap de les grans històries de la humanitat satisfarà les nostres necessitats, requerint la nostra manera d'ésser quelcom més
metòdic i ordenat que els compendis alemanys i anglo-saxons sobre aquesta matèria. En Pijoan vol, sobretot, donar un esquema simplificat del treball de l'esperit sobre la terra i descobrir-nos l'engranatge d'aquesta feina amb l'obra general de la Creació. "Tot depèn de tot, diu, tot procedeix de tota la resta i contribueix a crearío. Però no hi ha intel·ligència humana capaç de comprendre tan
prodigiós concert i per això es fa necessari, al menys per a nosaltres els llatins,
reduir els fenòmens a simbols representatius i la història a una sèrie de fets més
o menys transcendentals".
En Pijoan concep la seva obra des de un punt de vista personalíssim, ja començant en el primer volum, que s'acaba de publicar, amb una descripció de les
pi imeres edats del planeta, considerat com un astre en l'espai, les primeres races
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i llurs emigracions, fins a deixar el món del tot ocupat. Altres etapes han d'ésser
la civilització clàssica i les seves relacions i esforços polítics com a ciutat i nació, la propagació de les grans religions: Budisme, Cristianisme, Islamisme, la
renovació de les grans idees científiques, invencions, descobriments, etc, fins a la
implantació dels principis constitucionals i, per fi. la societat moderna d'Europa
i Amèrica, inclús la post-guerra.
El pla i la manera com Pijoan el desenrotlla, és més el d'una història de la
civilització que el d'una història del món, presentant les cultures per grans taques,
prescindint d'episodis i tractant d'esbrinar el que cada una aporta a la obra comú
dc la humanitat. No hem pas de censurar-ho i creiem, pel contrari, que pels no
especialistes, és aquest un bon mètode de fer assequibles els fets intrincanls de
la evolució històrica. Certament, Pijoan desvetllarà en molts el pensament sobre
el passat i sobre els seus problemes i els suggerirà mil reflexions sobre els problemes de l'home en relació amb el món, ço que és la idea central de l'obra que
tractem. Però ens atreviríem a notar que el que menys s'ha tingut en compte en
escriure l'obra, és el públic a que va dirigida, degué l'autor, malgrat ens digui
el contrari en el pròleg, i presenti la seva feina com un acte defilantropia,ens
fa l'efecte de que ens dóna més aviat que quelcom per als demés, el resultat de
les seves pròpies reflexions i la imatge del seu esperit torturat pels problemes,
sovint insolubles del món i de la història.
Aquesta preocupació pels problemes capdals de la filosofia històrica, perjudiquen en certa manera l'aspecte netament històric de l'obra i mentre donen gran
extensió a aquells , fan reduir massa l'espai d'altres fenòmens. Hi han vegades
que voldríem saber quelcom més de la trajectòria dels fets dels que es desprenen
els problemes d'ordre intel·lectual que Pijoan tracta sempre llargament. Malgrat
ens pesi, no cal oblidar que la base positiva de la història són els fets i que tota
reconstrucció, no sols de la vida històrica, sinó fins de la intima essència de les
cultures, depèn d'aquells fets i de que siguin coneguts miHor o pitjor. Per això
exigim de tot historiador que no en prescindeixi i que, malgrat siga sempre interessant conèixer la idea que té de dites cultures un pensador de talent, ens ofereixi les coses de manera que sigum nosaltrs els que en deduïm la solució última,
en aquelles coses que no són massa evidents i que la solució depèn sovint de punts
de vista o del temperament de cadascú. Per altra part, en una història general del
món hi cerquem informació sobre tots els aspectes de la cultura, no sols filosòficoreligiosos, i per alguns pobles en el llibre de Pijoan això falta del tot.
Sobretot en obres destinades al gran públic, com aquesta, desitjaríem també
que no es volgués donar l'il·lusió de la simplicitat on hi ha la complexitat, a la
vegada que es depurés la informació per tal de no propagar nocions inexactes.
Es un bell ideal el trobar les línies generals del desenrotllament històric i reconèixer el parentiu dels fenòmens de les més distants civilitzacions. Això respon
molt a la nostra manera de ser de ••llatins", però, malauradament, no es cosa
tan factible. Malgrat l'esforç extraordinari que ha fet en Pijoan per a reduir
b evolució històrica a un esquema, aquest deixa veure que a sota d'ell els fets
et desborden fugint dels quadres en que se'ls vol empresonar o que sovint l'esquema es arbitrari. Hi han ideals que, per molt que ens dolgui, són inassolibels,
i l'escriure una història del món és un d'ells, doncs, de la major part de les civilitzacions no en coneixem ni els començos ni molts dels seus fenòmens i, en generalitzar massa els fets d'altres cultures o les lleis generals que es creuen poder
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obtenir, acabem per moure'ns en un món irreal. Per a sortir de la excessiva complicació anem a parar a l'excès de senzillesa i llavors fugim també de la veritat.
Voldríem ara donar una Hcugera idea del contingut del primer volum, que
s'acaba de publicar.
Uns primers capítols tracten de seguir la evolució del món, de les diferents
èpoques geològiques, de l'aparició de la vida i de les espècies a la terra i de siti ar-hi a l'home. Aquests capítols mostren de quina manera intensa preocupen al
ai-.tor la qüestió de co mes concilien els resultats de la ciència moderna de la geologia i la paleontologia amb la tradició religiosa. Si les conclusions a que Pijoan
arriba estan impregnades fortament de transformisme, del que no desconeix, empro, les dificultats i les llacunes, tenen a la vegada un pregon sentit idealista i
religiós. Com en començar aquesta rescensió voldríem insistir en que no es deu
jutjar mai de cap obra superficialment i amb passió, segons els propis prejudicis. La discussió, quelcom pueril que es desenrotlla no fa gaire a Barcelona a
propòsit de la famosa prohibició de l'ensenyament de les teories darwinistes a un
estat nordamericà, ha semblat reviure a propòsit de l'obra de Pijoan. No podrien
rellegir-se els texts oficials de l'Església sobre aquest problema "molt segle XIX"?
Nosaltres, que, afortunadament, ens hem format després de passar de moda les
discussions bizantines del temps dels nostres pares a propòsit dels "conflictes de
la religió amb la ciència" i que, com a fills obedients de l'Església catòlica, apostòlica i romana, atribuïm la màxima autoritat a les decissions pontificals, creiem
que no hi ha altre posició verament ortodoxa que la senyalada a la Encíclica
' Providentissimus" de Lleó XIII i a les decisions de la Comissió Biblica nomenada per ell. Per què s'ha de retreure el problema a mig segle de distància? Admesa la creació i l'esperit a part del cos, pot ser molt transformista i molt catòlic alhora, malgrat a Barcelona això sembli mentida.
Segueixen després uns capitols sobre les primeres races humanes, sobre la
cultura dels primitius, deduïda de la etnografia i de la Prehistòria. En aquest darrer punt tindríem moltes observacions que fer a l'obra de Pijoan, que malgrat
l'abundosa i moderna informació de que ha pogut disposar a les biblioteques
ncrdamericanes, no sempre està al dia. Del neolític endavant pot dir-se que no
té en compte els resultats de la Prehistòria, que permeten aprofitar aquesta ciència d'una manera verament històrica. A la Prehistòria, excepte en el problema de
l'origen dels aris, no hi veu més que tecnologia i un aspecte de la història de
l'art i això avui fa temps que està superat. Encara que tinguem a casa nostra
qui es creu encara que la Prehistòria és un captols de les ciències naturals o sols
unes disquisicions sobre tècniques de fabricació d'utensilis o de ceràmica o el primer capítol de la història de l'art, fa molt temps que la Prehistòria no es res
més ni res menys que el primer capítol de la Història. Llàstima també que Pijoan
no hagi afinat certs detalls de la rotulació com per exemple el de les figures 213
i 214, en que dóna com a típica de la raça nòrdica, que encara considera com a
cèltica segons la escola antropològica de Broca (que en això fa molt temps que
ha passat de moda), un tipus d'escandinau que segurament pertany a la raça que
els antropòlecs alemanys anomenen ostisch, ço és, de l'Est d'Europa i que a Escandinàvia es troba amb freqüència, i a una anglesa que ens fa un xic l'efecte
de ser un tipus jueu. Això ens fa pensar en que a les figures 243 i 244 qualifica
de cèltiques les decoracions de les espases i destrals escandinaves de l'edat del
bronze, quan a Escandinàvia segurament no n'hi ha hagut mai de celtes i quant
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dites decoracions al territori cèltic no apareixen o !es poques vegades que s'hi
troben són per efecte de la influència de la cultura nòrdica, no cèltica sinó germànica. També lamentem que, com es dedueix tant pel text com per la bibliografia,
no conegui gairebé res del què s'ha publicat de Prehistòria a Catalunya des de la
seva absència de la nostra terra.
Segueix un intent de caracterització de les grans cultures de la història antiga, extenent-se a l'origen dels pobles d'altres continents: els aris, les primeres
civilitzacions mediterrànies, ço és, Creta i Micenes, Egipte, les primeres civilitzacions mesopotàmiques, els Hebreus, els Fenicis, els Ketites, Is Perses i els aris
de la índia, els pobles del Pacífic, els pobles "turanis" i els Xinos i, per fi, els
negres.
En aquests capítols admirem certament la exposició brillant, l'esforç considerable de síntesis que ha fet Pijoan per penetrar els secrets més íntims de tant diferents civilitzacions i d'exposar el seu desenrotllament des de punts de vista
generals. Empro aquí és on es veu més que el material no està prou madur per
a emprendre aquesta feina. Malgrat tot, el contingut dels capítols és molt desigual
i difícilment passem de l'estudi de la història oriental a la etnografia actual dels
negres o dels occeànics sense fer-nos violència. També en la exposició de cada
capítol voldríem que s'hagués explicat quelcom més d'història, que en alguns, per
exemple en el dels Perses i dels Indis, falta cn absoluta.
Anem a parar també a l'escull tan freqüent al segle passat de considerar cn
bloc les civilitzacions i de les conclusions simplistes, desconeixent dintre d'elles les
evolucions i com si haguessin aparegut ja formades. Sols els Hebreus són més
afavorits en aquest sentit, ocupant un espai que, si des d'un punt de vista de la
història religiosa és adecuat, des del punt de vista de la història general humana
es evidentment excessiu. Malgrat tot, aquests capítols, com els d'Egipte i Messopotàmia, són potser els més treballats i els més "històrics". El capítol dels hetites, en canvi, és molt arbitrari: el mateix capítol "El fracàs dels hetites", no
sabem el què vol dir: si es tracta del fi de llur guerra amb Egipte, és un títol
equivocat, perquè la guerra, sí no es jutja sols pels documents egipcis parcials a
favor de llur pàtria, va acabar precisament amb la imposició de tots els ideals
hetites i de la renunciació dels imperialistes egipcis; si el fracàs consisteix en la
desaparició del poble i del seu Imperi després de gairebé deu segles de prepotència, igualment es podria considerar com a la nota més típica de la història
grega o romana el fracàs final de molts dels llurs ideals polítics.
El capítol dels Perses, que el mateix que el dels Indus es pot dir que no
centé més que història religiosa, és dels més deficients, es fa a Zarathustra i al
seu protector Vistaspes de l'any l.ooo a. de J . C , a Vistaspes se'l suposa feudatari d'un tàrtar nòmada i es desconeix tot problema crític sobre la formació de
l'Avesta: malgrat es digui que la seva redacció definitiva és posterior, es dóna la
impressió que procedeix directament de Zarathustra. No podem menys de notar
també aquí que, malgrat la obra es dirigeixi sobretot a "Matins", en la bibliogiafia no es citen més que obres angleses, quan tenim en italià un llibre tan al dia
i tan ben fet com el de Pettazzoni. Això es podria dir també d'altres capítols.
En quant als pobles mogols, continua donant-los la denominació antiquada i
inexacta de "turanis", incloent-hi a tots els pobles mongoloides des dels finlandesos als xinos.
Per acabar, lamentem que no poguem reduir la impressió que ens ha fet el
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llibre d'En Pijoan en un sol mot: "bona" o "dolenta". Pel contrari hem de dir
que hi trobem molt de bo i molt de dolent, molt de interpretació clarivident i
lluminosa i molt d'erroni, amb judicis precipitats basats en una informació sovint incomplerta i en la que falten a voltes treballs moderns essencials. En tot
cas, malgrat l'esforç fet per a conseguir-ho. estem Huny de l'esquema simplificat
de la essència de les cultures que ens prometia, si en tal esquema hi hem de trobar
I engranatge de tota la Història i la exactitut dels fets, o, al menys, l'estat actual de llur coneixement. I d'aixó En Pijoan no en té la culpa: és de la mateixa
matèria massa immensa i complexe per a ser dominada per un sol home, malgrat
aquest tingui com pocs el do "llatí" de síntesis i d'assimilació alhora.
P. BOSCH GIMPERA
SOTA ELS ULLS CLARS DE MADONÍA POURESA, per / .
(Atenes A. G. Barcelona, 1926).

Civera

Sormani.

Aquest llibre dolç, lluminós, delicadissim, floreix com un "llir entre cards". El
vent de l'erotomania que, ara com ara, fecunda la nostra prosa, no ha dut pas
aquesta gentil llavor. Ens vé del món daurat del somni. En el "pòrtic" l'autor ja
confessa que no es proposà d'escriure una novel·la realista. "He volgut—diu—
treure a la llum uns éssers embolcallats en un vel subtil de misteri, que se m'han
aparegut amb la faç serena i els ulls clars dins la pau de la meva ànima." En
Montoliu ha fet remarcar la "candorosa simplicitat" moral i psicològica d'aquest
hibre. Lluny d'aquella dissolució de la personalitat que trobem en la novella moderna, i d'aquella divisió interior que constitueix la base dramàtica de llibres com
els de Mauriac, on l'ànima s'ajup, tremolosa, sota el foc tèrbol dels sentits, cremant-s'hi adés i adés superant-lo, en la novella d'En Civera trobem la gran oposició espiritual perfectament destriada, encarnada en personatges antagònics. El
contacte dels dos mons oposats produeix un guspireig dramàtic, sovint ben ric
d'emoció, al volt del pur idil·li que constitueix el tema central del llibre. Però el
grup ombrívol de personatges que s'agita a l'entorn dels protagonistes no assoleix
mai d'ennuvolar llur serenitat lluminosa; i la pura irradiació de santedat no arriba tampoc a commoure aquell grup ombrívol fins a trasbalsar-ne eficaçment l'actitud.
L'interès de la història,—l'interès en el sentit novel·lístic—es concentra, doncs,
en el joc de circumstàncies que podrien determinar una transformació moral dels
caràcters. Però aquest fet no s'esdevé. Mai no es modifiquen els termes del conflicte, i la independència moral dels grups antagònics és gairebé absoluta. Al volt
dels uns veiem brillar, cada cop més clara, una mena de lluor beatifica, i descobrim
en la tenebra espiritual dels altres com un sentit fatal d'irredempció. Més, però,
que en la trama dels esdeveniments que posen els dos mons cara a cara, trobarem
lencís d'aquest llibre en el seu aspecte positiu: en el seu idil·li suavíssim, en el seu
lirisme franciscà. L'abrandament dels dos protagonistes, que els duu als cimals de
l'espiritualitat més pura, és el gran tema d'on el llibre rep la seva claror, la seva
exaltació magnífica. I-a intensitat espiritual d'aquestes figures gairebé angèliques
els comunica una bellesa alada i somrient. Entre llur gràcia física i llur claredat
interior hi ha una harmonia perfecta. "No he vingut a occir els sentits, sinó a
ilUiminar-los", havia dit el Crist a una visionària medieval. La intensa vida de
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l'esperit alleugereix de mica en mica la "càrrega feixuga" de la carn, i l'ànima
torna el cos resplendent amb el reflex de les seves brases intimes. La Roser és
talment feta de llum. aixi com el seu amat l'havia imaginada en somnis.
Aquesta espiritualització s'estén al mateix paisatge. És un paisatge on les coses
brillen com glorificades, trèmules en la llum de Déu; un món que respon a l'actitud religiosa de l'home, única comprensible, com deia Maragall, en mig de la
bellesa solemne i misteriosa de l'Univers. En les descripcions d'aquest paisatge,
on les coses moridores esdevenen simbols d'immortalitat, és potser on la prosa
d'En Civera assoleix una major puresa de contorns, com una transparència cristal·lina ; el vel de delicada emoció a través del qual són vistes les coses. les torna
niés fines i brillants: "Varen passar per un bosc molt obac, on la molsa tenia una
verdor de maragda i les falgueres vorejaven els camins. I,a llum del sol passava
a través de les fulles dels faigs i esdevenia blavenca, com si al damunt del brancal! hi reposessin les aigües blaves d'un estany". La bellesa del món, que en els
pagans de vegades tendia a ofegar la vida de l'ànima i a ornamentar l'exaltació
carnal, assoleix en la visió cristiana, i, assenyaladament, en el seu matis franciscà, una bella transcendència: no implica una oposició entre el món sensible i el
món de l'esperit, sinó una concordància meravellosa, en la qual el món sensible,
lluny d'empaHidir davant la llum espiritual, o d'enterbolir-se en una exaltació exclusiva, esdevé una realitat més rica, més eloqüent i profunda. "Només un cor
pur, ha dit Claudel, pot gustar l'olor de la rosa."
Cap a la fi del llibre s'accentua el to de pietosa llegenda, l'alè del lirisme religiós esdevé més intens. Els episodis dramàtics, un cop han donat lloc a la fixació
completa de la fesomia espiritual dels personatges, van fent-se cada vegada més
espaiats i finalment s'esvaeixen. Com en els retaules antics, on els grans fets de
la vida d'un sant són coronats per la seva figura solitària, els darrers capítols d'aquest llibre es concentren en els dolcissims amants, que van movent-se com dues
flames, en mig d'un paisatge cada cop més afinat i més pur.
ESTAMPES DE L'EMPORDA, per M n . L l u í s G . P l a . (Llibreria Catalònia,
1925)I-'autor d'aquest llibre és un brillant animador del paisatge. "Les belles formes
permanents de la Natura", com deia Wordsworth, són vistes per ell en un constant dramatisme (en el sentit d'acció, de moviment inacabable). No els dóna solament una silueta humana o zoomòrfica, acontentant-se amb la suggestió de
quietes imatges, sinó que, al seu buf creador, les imatges es mouen, caminen, bateguen amb una vida intensa. Aixi, el Sol, segons aquesta visió dinàmica, salta
com un cabrit: els tamarius, amb llurs braços enllaçats, són " igual que un estol
de noies que ve, pel camí, d'una fontada ingènua." I-a preferència per la mobilitat de les imatges s'observa tot al llarg d'aquest llibre; i àdhuc les que impliquen
una idea de repòs tenen un no sé què de transitori, o s'acompanyen d'un finíssim
moviment. Així aquella cala. al Port de la Selva, "amb un ull de maragda limpida. brillador entre pestanyes blanques de sarrell d'onades i verdes d'alguer ben
amarat."
Aquesta mobilitat dominant accentua el to de conversa—algun cop excessivament planer—amb què es revesteix sovint aquest llibre. Darrera la successió d'evocacions, acolorides, ràpides, de vegades fines i penetrants, imaginem una gesti-
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culació nerviosa, un rostre arborat que es frisa per incloure'ns en el corrent deliciós de l'entusiasme. L'Empordà és una realitat preciosa per a l'autor d'aquest
llibre, i apareix als seus ulls voltat d'un halo d'emocions i de records que el trans
figuren. Aquesta transfiguració brilla sovint a través de les seves descripcions,
però no sempre. No sempre assoleix prou equilibri entre l'entusiasme de l'artista
i la força evocadora del seu art, perquè, anul·lada tota resistència, es comuniqui a
l'esperit del llegidor la seva vibració emotiva. De vegades, Mn. Pla tendeix a
accentuar el seu entusiasme, formulant-lo vívidament. més aviat que a comunicar-lo d'una manera tàcita. Són els moments més grisos del seu llibre. L'art té
sempre quelcom d'encanteri: és una força que envaeix l'esperit i sel fa seu mitjançant una màgia delicada, però irresistible, potser més irresistible com més delicada. La insistència de fórmules admiratives, en boca del narrador, més aviat
compromet que accentua aquesta màgia dificil i evanescent. El que importa és la
recreació minuciosa o genialment sintètica dels motius que provocaren l'entusiasme de l'artista, perquè la flama es comuniqui als espectadors del seu art.
M. MANENT
PAISATGES I LECTI'RES. per Tomàs Garcés, Llibreria Catalònia, Barcelona, 1926.
Acaba de sortir dels tallers "Atenes" el llibre de Tomàs Garcés, "Paisatges
i Lectures", ornat amb un boix de Josep Obiols. El pròleg de Carles Soldevila
és una semblança del poeta, tan breu com precisa i exquisida. En un sol punt
dissentiríem: on En Soldevila insinua que seguir el gust ingènit involucra un con•aminment que torna el poeta irresponsable. "Els seus gustos—diu d'En Garcés—
i els seus parers, obeint un comandament implícit, potser irresponsable, obeint una
mena de magnetisme psicològic, dibuixen sempre la mateixa figura." Ens sembla, al contrari, que tenir un bon natural, com diu la gent; és a dir, no haver de
lluitar tràgicament tothora amb tendències enterbolides, facilita una consciència
i una responsabilitat ben clara dels propis actes, del propi gust, de l'obra pròpia. Altrament aquelles dues pàgines són tan justes que ens complaem a reproduir-les: contenen el millor elogi de l'obra d'En Garcés. Diuen:
" Al meu entendre, hi ha dues menes d'homes coherents. Primera: la dels que
tenen un sistema construït amb penes i treballs i aplicat amb angúnies i dolors.
Segona: la dels qui, sense tenir cap sistema, posseeixen, com a do gratuit del cel,
una interna coherència que agermana totes les seves idees i tots els seus sentiments, imprimint-los un aire de familia inconfusible.
La primera mena de coherència podrà ésser més meritòria i més digna de
guasardó; Déu me'n guard de discutir-ho. La segona, tanmateix, és infinitament
més simpàtica, força més rara i bon tros més infal·lible.
Caldrà dir que l'elegant coherència de la figura literària de Tomàs Garcés és
un fenomen d'aquesta darrera espècie? Els seus gustos i els seus parers, obeint
un comandament implícit, potser irresponsable, obeint una mena de magnetisme
psicològic, dibuixen sempre la mateixa figura. En tot paisatge hi ha un indret que
és del poeta Tomàs Garcés; no us preocupeu d'assenyalar-l hi; ell hi anirà a seure sense equivocar-se. En tot llibre hi ha un fragment, un to, una idea que ha de
plaure o de desplaure al lector Tomàs Garcés; no passeu ànsia; ell hi passarà
els ulls, tot fent el somriure o la ganyota que prevèieu. En tota lira hi ha una
corda que espera el contacte dels seus dits; no us neguitegeu; la corda no esperarà debades.
Baldament volgués comportar-se com un anarquista. En Garcés sempre resultaria un home d'ordre—del seu ordre. El seu capritx es confon amb la seva
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llei. Natura benaurada I Temperament fdic! AHò que d'altres aspiren a obtenir
a traves de l'estudi, la introspecció i la disciplina, ell ho té com a gràcia de naixença.
No parlo pas sota la coacció que sol afeixugar la ploma dels proloRuistes. No
dic pas una cosa que en girar full hàgiu de trobar desmentida.
En "Paisatges i lectures" trobareu unes imatges del port, sense el veri que
hi posaria un Baudclaire ni l'ombra que hi posaria un Browning; no són aiguaforts, són aquarel·les de la millor escola d'aquarel·listes: Verlaine, els japonesos.
Hi trobareu el cançoner popular català, aquest seguit de drames concentrats
que la melodia es delecta a convertir en idil·lis. La literatura italiana hi treu el
cap amb el Poliziano, del qual diu el mateix Garcés amb gran fortuna expressiva: "És endebades que amb els mots impecables cl poeta vulgui expressar el dolor, l'enyorança, la desesperació, l'embriaguesa amorosa. El vers, de tan perfecte,
fa una angelical remor d'ales..." Parla després de Leopardi, però cuita a refusar-ne tot el fel i el pessimisme. Quan comenta "Les veus ae la terra". d'En
Josep M." de Sagarra. enyora les veus del cel.
De Catalunya, quin paisatge sembla seduir-lo sinó el dels voltants de Girona,
amarats d'una fina dolçor encomanadissa?
En fi, la congruència del temperament de Tomàs Garcés es fa graciosament
palesa de cap a cap del llibre, a través d'un estil més que normal, normatiu. La
prosa de Tomàs Garcés és des d'ara un model que escauria a molts d'imitar.".—;. M. C.

LES NACIONALITATS I LA GUERRA, per Francesc Tusquests. - Barcelona.
En l'actual abundantíssima producció literària catalana, destaquen obres com
aquesta, fruits d'anys d'estudi, documentació i meditació.
Separat de les tasques consistorials, el nostre amic Sr. Tusquets s'emprengué
aquesta investigació que honora la nostra Uengua i forneix al lector una visió
clara i documentada del paper preponderant que el sentiment nacional jugà en la
guerra passada, com cn totes.
Després de fer amb serena imparcialitat una exposició de les causes de la
gran guerra i demostrar que foren primordialment els nacionalismes exacerbats
-•-fins quan prenien aparences econòmiques—passa revista als sistemes positivistes que intenten identificar el Dret amb la força, a les fases reivindicativa i exphnsivaí o imperialista) dels nacionalismes, demostra com els nacionalismes imperialistes dels Estats vencedors informà en gran part el tractat de pau, malgrat
els bons propòsits de Wilson, els quals tanmateix tingueren qui-sap-la influència en cl tractat de VersaHes, estudia el pacifisme socialista i explica satisfactòriament la seva contradicció en esclatar la guerra, examina els diferents projectes que han estat proposats per a assegurar la pau perpètua i en una Conclusió
glatint d'interès i de noble idealisme proposa l'única que a ell sembla factible i
eficaç per a una època més avançada del llinatge: una confederació de les Nacions, assentada sobre la renúncia que aquestes haurien de fer de llur absoluta
sobirania en els afers internacionals.
Tot cl llibre té per objecte de demostrar la gran força i la indefugibilitat dels
moviments nacionalistes que mentre no seran tots resolts seran causa de noves
guerres.
Llibre de criteri cristià, d'ampla documentació històrica i jurídica, d'estil clar
i a trossos eloqüent, és llàstima que, gramaticalment, no sigui tan afinat ni a l'altura del seu valuós contingut doctrinal.—C.

LUBRF.S & REVISTES

LES

555

REVISTES
Les reproituccions i reduccions d'articles d'allri feies en aquesta secció, tenen
només caràcter documental; la inserció
d'elles no implica, doncs, conformitat
plena amb llur contingut.

E L CARDENAL MERCIER I LA RENAIXENÇA TOMISTA, per /,. Noel, Professor a la Universitat de Lovaina, a "Bulletin Thomiste", Organe
de la Sociéte Thomiste. Març, 1926.
"El dol que afligeix la Bèlgica i el món, ha fet entrar a la història, amb la
"gran figura del Cardenal Mercier, totes les formes múltiples de la seva inesgo"table activitat. Per una bona part, la seva obra filosòfica pertanyia ja a la his"tòria, per tal com fou interrompuda gairebé enterament des de 1906, amb sa
"carrera professoral. En deixar la Universitat, el nou arquebisbe de Matines
"servava l'esperança, no solament d'estudiar, sinó també de publicar, d'acabar les
"seves obres. La tasca feixuga d'una diòcesi immensa, esvaí ben tost tan belles
"il·lusions. Cal, doncs, per donar a aquesta obra tota sa valor, situar-nos amb el
"pensament al temps ja llunyà al qual pertany.
"Algunes dades són ací necessàries. El 25 de desembre de 1880, Lleó XIII
"demanava al Cardenal Deschamps la creació a Lovaina d'una càtedra especial
"de Filosofia tomista. Al 1882, el curs estava creat, confiat al prevere Mercier,
"el qual ensenyava des de 1877 filosofia al Petit Seminari de Malínes, i s'obria
"a l'octubre. Essent el curs facultatiu i aïllat, situat fora de tots els programes,
"calia el talent, el zel, l'extraordinari atractiu personal del nou professor perquè
"no fracassés, després d'un cert temps, com altres provatures anàlogues. Al con' trari, l'èxit fou de seguida molt falaguer. D'aquest èxit ha sortit l'Institut
"Superior de Filosofia o Escola St. Tomàs d'Aquíno. El 15 de juliol de 1888,
"un breu de Lleó X I I I al Cardenal Goosens. demanava a la Universitat de crear,
"entorn de la càtedra ja existent, un grup de cursos convergents. Un segon breu
' del 8 de novembre de 1889, precisava més el pensament pontifici, i el 7 de
"març de 1894 un darrer document constituïa la carta de fundació de l'Institut.
"Aquest és, doncs, el moment, a la vetlla o l'endemà immediat de l'Encíclica
"Atlerni Patris, que maduren les idees filosòfiques de Mgr. Mercier. Vers 1895,
"elles han pres, gairebé, llur forma definitiva. Des de llavors, els tràfecs inse"parables de tota fundació van a absorbir més i més el president de l'Escola Sant
"Tomàs; la influència creixent que exerceix entorn seu, va a barrejar-lo en tots
"els afers; li serà necessària tota la seva rara energia, per reservar-se, al mig
"de l'eixabuc de les visites i de la correspondència, per crear, durant llargues
"vetlles i hores de treball i li caldrà la seva meravellosa facilitat per a produir,
"al mig d'aquest remolí, la sèrie d'obres que posseïm. Obres escrites al vol de la
"ploma, sota la pressió de les circumstàncies, molt més per llançar qualques idees
"fonamentals, per esbossar la marxa d'un moviment, que per esgotar tots els as"pectes d'una doctrina. Algunes d'aquestes obres han pres, per raons pràctiques,
"la forma d'un manual. El Cours de philosophie, en quatre volums—Logique,
"Mítaphysique générale ou Ontològic, Psychologie, Crileriologie (i)—, és lluny

(1) Louvain, Institut Superior de Filosofia. Els volums han estat constantment reeditats i traduïts a nombroses llengües.
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'de posseir el to impersonal de moltes d'obres anàlogues. Hom hi troba, sens
"dubte, els elements clàssics que hom troba en altres llocs; però, entre ells, es
' troben pàgines escrites d'una manera viva i convincent, en les quals una qiies"tió es posa i es discuteix amb amplor que desborda els quadres didàctics: són
"els fragments on el pensament de l'autor és verament ell mateix, i hom pot de"manar-se si no guanyarien d'ésser separades del quadre que les enclou. Al
"costat d'aquests fragments, deuen coUocar-se els nombrosos articles que conte
"la col·lecció de la Rcvue Néo-Scolaslique, de 1894 a 1906 (2); cal posar-hi aixi
'mateix el fullet L a üéfinition philosophiquí de la vic (i), i el llibre Les Ori"gines de la psychologie contemporaine (4); cal posar-hi, sobretot, els escrits que
"rodegen la fundació de l'Institut de Filosofia, el Rapport sur les Eludes supe'rieures de Philosophie presentat l'any 1892 al Congrés catòlic de Malines, i els
"discursos prommeiats a la inauguració de la novella escola (5).
"Però aquests escrits no deuen separar-se de l'ensenyament vivent del quai
"són nats, o millor encara, de l'acció científica, de la qual l'esmentat ensenyament
"no era més que una forma, de l'esperit que aquesta acció cercava difondre i
que ha pres cos en el moviment creat per Mgr. Mercier. "Més d'una vegada,
"escrivia ell després del seu nomenament per a la Seu de Malines, ens fou de
"manat d'exposar en qualques curtes pàgines ço que és la filosofia neo-escolàstica.
' Aquesta exposició és impossible de fer i mancaríem a l'esperit de la nostra
"obra si cedíem a la temptació dc proporsar-ho. L'obra essencial de l'escola deu
"ésser vivent: ella és mètode, esperit, més que doctrina".
"Com resumir aquest mètode i aquest esperit?
"El fundador de l'escola de Lovaina volia d'una part estudiar el pensamenc
' conlemporani, prendre netament consciència dels problemes que posa, descobrir els
"pu"ts d'inserció on la vella doctrina podria insinuar-se i ensems enriquir-se de
"totes les aportacions i de totes les troballes del present.
"En 1880, el pensament contemporani era encara el positivisme, fundat sobre
"la idolatria del fet científic Ben tost era també el retorn a Kant, comprés, altra' ment, en un sentit subjectivista que s'acordava bastant amb el positivisme. Calia,
doncs, mostrar l'objectivitat del coneixement, combatre l'agnosticísme, rehabi
'litar les preocupacions metafísiques. Però, cu lloc d'atacar de dret les idees reg"uants, no valia més cercar els punts de contacte? Lafilosofias'assajava a fer la
"síntesi de les ciències, volia prendre peu entre els fets revelats per l'experièn
"eia científica. En lloc de repudiar aquestes tendències, ell palesava com la doctri"na d'Aristòtíl i Sant Tomàs, sòlidament lligada a l'experiència de sempre, podia
"també rellígar-se a l'experiència d'avui; mostrava com l'obra de síntesi forçava
"l'esperit a depassar els fenòmens, mostrava encara com les claredats de la tradí'ció permeten de resoldre els enigmes que deturen el vol del pensament. Així el
"tomisme es presentava al món filosòfic, menys com un adversari que com un
"col·laborador. No és pas dubtós que aquesta actitud ha fet caure prevencions qus
"sense això haurien restat irreductibles. Mgr. Mercier ha sabut fer reconèixer
"el tomisme com una doctrina vivent, actual, amb la qual les escoles contemporà(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) _ E l número de febrer d'enguany de la Revue Nio-Scolaslique, reprodueix
els Drincipals passatges d'aquests darrers trossos esdevinguts introbables.
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"nies devien comptar. Des de 1900, en les revistes tècniques, en el món universi"tari, aquest resultat és obtingut, i l'escola de Lovaina hi és considerada com el
"centre d'aquesta renaixença "das wissenschaftliche Zcntrum des heutigen Tho"mismus", com escrivia Rudolf Eucken.
"Des de llavors, els temps han passat, el tomisme és universalment saludat com
"una gran filosofia. Hu seria igualment si Mgr. Mercier no hagués reeixit, pel
"seu mètode d'aproximació, a obrir les portes obstinadament tancades?
"1 sens dubte, ja no som ara al temps del positivisme. Però, ara més que Ha
"vors, no es completarà avui l'obra filosòfica sense integrar en una síntesi coherent els punts de vista de la ciència experimental. Si cal fer una crítica de les
ciències, hom no ho sabrà sinó després d'haver practicat llurs mètodes: tots els
"problemes que es posen en aquestes direccions no poden sorgir i no seran resolts
"sinó adaptant-se al programa general de recerques esbossat a Lovaina al temps
"de la fundació de l'Escola Sant Tomàs. Tant és així, que aquest programa ha
"inspirat, una mica per tot el món catòlic, a París, a Milà a Colònia, a Innsbrück,
"a Roma, l'organització dels estudis filosòfics (6). Endemés, el mètode de Mgr.
"'Mercier no consistia solament a acostar el tomisme a les ciències; això no era
"sinó un detall i una aplicació d'un esforç més general d'aproximació entre la
"filosofia tradicional i el conjunt del pensament modern. Al costat dels proble"mes posats per la síntesi de les ciències, hi havia problemes més generals i que
"no han cessat de dominar l'evolució de la filosofia contemporània. Pertocant -.
"aquests problemes, la filosofia de Sant Tomàs posseeix elements de solució; en"cara manca descobrir-los, posar-los a contribució, adaptar-los a les qüestions 1
"resoldre i en certa manera traduir-los als termes actuals. Es d'això principal
"ment que es tractava quan Mgr. Mercier parlava de "neo-tomisme", i basta esguardar els treballs dels deixebles de Sant Tomàs per percebre que llurs prin"cipals reflexions segueixen sempre actualment les direccions que ell havia en
"altre temps assenyalat. No és, per cas, el problema crític el qui ocupava ahir els
dos terços de les sessions al Congrés tomista de Roma? No és pas aquest i'unr
"en el qual el mestre de Lovaina ha mostrat els recursos de la tradició i ha
"amenat per nous camins les recerques dels seus fidels: hom citaria igualment el
"problema de la valor del principi de causalitat, l'últim fonament de l'obligació,
"la noció del franc voler; hom esmentaria així mateix, mantes qüestions d'histò"ria de les idees, tals com la qüestió de les causes de la decadència escolàstica, la
"de les conseqüències lògiques del Cogilo cartesià, o bé la delr orígens kantians
' del pragmatisme i del modernisme.
"Cal dir que, daltra banda, tot aquest treball suposava una profunda fa"miliaritat amb les obres de Sant Tomàs, i, més encara, una fidel devoció al
"Doctor Angèlic? Per emprendre de divulgar en el món contemporani la doctrina
' tomista, cal amar-la i penetrar-la. Ningú, més que el mestre de Lovaina, no
"s'ha esforçat a conduir els seus deixebles a un comerç íntim i directe amb Sant
"Tomàs. Ens hi portava gradualment; les fórmules llatines de l'Aquínenc aparei(6) L'Institut Superior de Filosofia, en el pensament del fundador, és a la
vegada un centre de recerca i un centre d'ensenyament. El programa ha estat concebut per a preparar investigadors. Convé de remarcar que l'ensenyament de la
Universitat de Lovaina conté altres cursos de filosofia, l'esperit dels quals és
igualment tomista. El fi de l'Institut és organitzar estudis més apregonats. Per
això, els cursos de filosofia estan en relació amb els cursos de ciències, i l'ensenyament general condueix a un ensenyament més especialitzat.
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"xen de primer al terme d'una explicació que havia fet comprendre les nocions
"elementals de la seva filosofia; als iniciats, ell els feia, a base dels textos, cursos
"aprofondits. Es complaía a aclarir el sentit d'aquests textos recorrent a la tra'dició més autèntica i als comentadors de l'escola tomista. Així, ensems que
"reobria a la filosofia de Sant Tomàs les portes del món contemporani, empenyia
"els seus deixebles vers el treball d'apregonament d'aquesta filosofia que dóna
"avui, una mica arreu, tan amples resultats.
"Durant els vint anys del seu episcopat, el gran Cardenal no ha cessat d'apor"tar a l'obra de restauració tomista el més viu interès. Hom no acabaria de no"menar, a Bèlgica i pertot, els esforços que ha encoratjat i sostingut. I.a seva
"mateixa obra episcopal, tota penetrada de la més alta intel·lectualitat, continua
"també, a la seva manera, la seva obra professoral. Per qui sap comprendre-la,
"ella porta a cada plana la marca tomista, i és això, en aquesta vida tan plena, un bell
"traç d'unitat.
"De tots els recons del món aflueixen a Lovaina i a Malines els testimonis
"d'un dol universal com no s'ha vist mai. Entre aquests testimonis, l'agraïment
' dels fervents de Sant Tomàs n'inspira un gran nombre. Ell no farà sinó afer"mar-se a mesura que el record del mestre traspassat prendrà, en les nostres àni"mes, la perspectiva de la història.

E L "SANTO VOLTO" DE LUCCA, estudi sobre la iconografia d'aquest cru
cifix, a "Rivista di Archeologia Cristiana", I I , 1925, Roma, p. 117155, per A . B e r m r e g g i .

El crucifix és de noguera, antigament potser era policromat i daurat, però
més tard se li donà un color fosc uniforme.
La figura, de gran relleu, amida 2'25 m., porta túnica amb mànegues; els ulls
són d'esmalt o pasta vítrea.
Per a fixar la data de composició, hom no ha de tenir sols en compte l'obra
d'art, l'estil, sinó principalment el que ens diuen els documents. Segurament no
és posterior a l'any 1050, ni anterior al segle VHI-IX.
Comparació amb altres moltes imatges italianes i estrangeres. No és obra
oiiental, bizantina, sinó occidental, com ho indica la túnica amb mànegues. Prové, probablement, de la França meridional o de l'Espanya septentrional, em decanto a creure que del Rosselló o Catalunya, on els crucifixos amb túnica de mànegues són nombrosos. La creu processional conservada al Museu de Vich (1)
originària del Monestir de Ripoll, la qual no és obra de I.imoges com vol Roulin, manifesta palesament tantes analogies amb el "Santo Volto" que és impossible de negar un parentiu entre ambdues obres d'art.

(1) Extracte de la creu reproduïda per Mossèn Gudiol en "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 1915-1920", pàg. 278, en l'article "Les creus d'argenteria a Catalunya", desconegut de Bernareggi.—(N. de la R.)
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L'APOSTOL TOIMAS A L'INDIA, pel professor de la Universitat de Manchester, / . N . Farquliar a "Bulletin of the John Rylands Library",
Manchester, 1926, pàg. 80-111.
L'escrit, certament apòcrif: "Actes de Judas Tomàs", conta que els apòstols
repartiren per sort les terres, que devien evangelitzar, i a Tomàs, li tocà l'índia.
Aquest apòstol no volia anar-hi. Crist li aparegué en somnis, prometent-li la seva gràcia; però, tot i això, ell refusava d'obeir. Llavors Crist el vengué com esclau al mercader Habban, qui se l'emportà cap a l'Orient. E l punt de sortida no
és fixat en les Actes, però sí un dels llocs de parada. Andràpolis (l'Andròpolis
d'Egipte a les boques del Nil). D'allí passaren a l'índia, a la cort del Rei Gudnaphar, el qual necessitava un mestre d'obres perquè li bastís un palau. Tomàs és
presentat al rei com apte per a encarregar-se d'aquesta obra. Gudnaphar lliura
una quantitat de moneda a l'apòstol, el qual l'esmerça en almoines als pobres,
en compte de bastir el palau. Eí rei s'ira: però miraculosos esdeveniments el
convenceren que Tomàs amb la moneda repartida en almoines li havia bastit un
palau al cel. Tot seguit Gudnaphar i el seu germà Gad es converteixen. Després
Tomàs anà a un altre regne de l'índia, on patí el martiri per ordre del rei Mazdai.
Fins al 1914, era encara molt corrent de creure que tota la narració era pura
fantasia i que el Cristianisme no havia envaït l'índia fins al segle I V ; però els
darrers descobriments arqueològics, que ens han fet conèixer part de la Història del N. de l'índia al segle primer, donen motiu a preguntar: i Es el viatge de
Tomàs històric?
Al sud Est de ITudia hi havia, almenys al segle VI, una comunitat cristiana, que servava la tradició d'haver estat evangelitzades aquelles terres per Tomàs.
Es ben palès que al s. I un gran nombre de jueus estava escampat per totes
les terres des de la Síria a la Pàrcia i per ço no és estrany que St. Lluc citi entre
els convertits el dia de Pentecostès "Parthi et Medi et Elamitae et qui habitant
Mesopotamiam" (Act. AposL, I I , 9).
Les "Actes de Judas Tomàs" foren escrites prop d'Edessa (Osroene, Mesopotàmia) en Síria, cap els anys 180-230. Sabem que l'Osroene amb sa capità!
Edessa i l'Adiabene amb Arbela (Assiria) (1) foren de les primeres províncies
convertides al Cristianisme. La "Doctrina d'Addai" (de valor històric indiscutible) narra que aquest missioner apostòlic arribà a la Osroene l'any 90 i fou
l'hoste d'un Tobias, fill d'un altre Tobias, jueu de Palestina. Es natural de pensar que el Tobias vell convertit es trobaria a Jerusalem per la primera Pentecostès. Es probable que al segle segon un mercader d'Edessa amb altres companys portà a aquesta ciutat una urna amb restes humanes que consideraven les
relíquies de St. Tomàs i que ells havien robat a l'índia.
Hom pot fer la hipòtesi que les "Actes" tenen per fonts: a) un document es
crit al segle primer, probablement una lletra, que descrivia breument el viatge de
l'Apòstol a l'índia; b) Una tradició sobre el seu martiri; c) La resta és ficció
per l'estil dels altres escrits apòcrifs.

(1) Vide sobre aquest punt un article de Mossèn Josep Vives a "Analecta
Sacra Tarraconensia" d'aquest any.
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La lletra, com a document autèntic del segle primer, hom ha de suposar-k
tenint en compte el següent.
En les "Actes" apareixen tres personatges històrics: St. Tomàs, el rei Gudníiphar i el seu germà Gad. Gudnaphar regnava en la primera meitat del primer
segle a l'Est i a l'Oest del riu Indus. El seu palau, monedes i altres objectes d'aquell temps han estat descoberts a Taxila. Però els descobriments han provat que

0

aquest regne, ciutat i palau desaparegueren, foren esmicolats poc temps després
de l'any 50, aix! és que fins fa pocs anys era del tot desconeguda l'existència dels
esmentats personatges, i llurs noms no eren citats en cap document antic llevat
de les "Actes de Judas Tomàs", considerades un mite. Ara bé, les "Actes" foren
escrites, com havem dit, almenys uns 130 anys després de la caiguda del regne
de Gudnaphar i a Edessa, situada a 2.000 milles de Taxila. i Com hauria estat
possible que el seu autor hagués conegut el nom d'aquests dos personatges si no
hagués tingut a la vista un document, escrit abans de la destrucció del dit regne?
Altres petits detalls, que concorden amb les descobertes arqueològiques ens donen les "Actes", per exemple: la situació del palau.
Si Gudnaphar i Gad han resultat personatges històrics i no podria, també, resultar-ho el mercader Habban? Els dos primers noms són parcians, el d'Habban
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jueu. El comerç entre l'índia i l'Egiple era molt intens al segle primer. Les naus
de primer seguien sempre prop de la costa des del Mar Roig, per sota l'Aràbia,
Golf de Pèrsia, Beluchistan fins a la delta de l'Indus; però des de l'any 45 un
capità Hispalus descobrí que tots els anys de juny a setembre bufava regularment en aquells mars un vent molt favorable per anar directament del golf d'A
den a l'índia i des de llavors fou la ruta invariablement seguida.
Hom pot reconstruir així la part verament històrica de les nostres "Actes":
El mercader Habban i el Tobias vell d'Edessa eren amics i es convertiren el
dia de Pentecostès a Jerusalem. Tobias passà a Edessa i Habban esdevingué l'agent comercial del rei Gudnaphar. En un dels seus viatges Habban demanà a
Tomàs que anés amb ell a evangelitzar l'Índia, a la capital del regne Taxila, que
era llavors l'Atenes de l'extrem Orient. L'apòstol, si bé al principi hi posà moltes dificultats, es decidí a fer el llarg viatge. Aquest començà a Alexandria
l'any 48 o 49 a la primavera. En un vaixell seguiren el Riu Nil (*), feren parada a Andròpolis (avui Schabur), on potser Tomàs havia ja predicat i tenia coneguts. Seguint riu amunt, al cap d'n dies arribarien a Coptos (Kuft) a la Tebaida. Des d'aquesta ciutat per terra en 5 o 6 dies pervindrien al llavors molt conegut port de Myos Hormos (Abu-Char-el-Keblí) al mar Roig. Des d'aquí, altra vegada en vaixell, seguiren tot aquest mar fins al golf d'Aden i al mes de
juny, en començar el vent favorable, de dret cap a les boques del riu Indus, desembarcant a Pattala. Aquí prenent una embarcació més lleugera s'enfilarien riu
amunt, uns milers de quilòmetres fins a Attok, a 40 milles de la capital Taxila, on
arribarien el mes d'agost.
A Taxila ja hi deuria haver dues o tres famílies jueves cristianes, les quals
rebrien amb molta joia el sant apòstol. Habban el presenta al rei. Comença la fecunda predicació en aquella capital cosmopolita. Sembla natural que Habban, recordant-se del seu bon amic Tobias d'Edessa, pregués l'apòstol que li escrivís una
lletra donant-li compte del feliç viatge i rebuda a Taxila. Aquesta lletra fóra el
document aprofitat pel redactor de les nostres "Actes". En ella l'apòstol signaria no amb el sol renom "Tomàs" que vol dir "bessó" sinó amb el seu vertader
nom, que era "Judas Tomàs"; és perçò que tots els documents antics d'Edessa
li donen aquest nom. La comunitat d'aquesta població, a la qual seria llegida l'esmentada lletra els diumenges, començà a considerar a Judas Tomàs com el seu
apòstol, si bé la tradició fou sempre constant a precisar que Tomàs no havia
predicat a Edessa sinó a l'índia. Hom no ha d'estranyar que la lletra no entrés
a formar part del Nou Testament, perquè no era de caràcter doctrinal, sinó tan
sols una narració de viatge.
Es de notar que una sèrie de testimonis: Origenes, Eusebi, Rufí, Sòcrates
diuen que Tomàs anà a predicar a la Pàrcia i altres com S. Efren, Gregori de
Nazianci, Ambròs, Jeroni creuen que a l'índia. Aquesta diversitat s'explica fàcilment tenint en compte que Gudnaphar, si bé era un rei parcià, regnava tant a
la Pàrcia com a l'índia.
Deixem d'examinar la segona part de les "Actes" referent a altres viatges i
al martiri de l'Apòstol.

(*) Vegeu l'itinerari en el mapa adjunt.
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ELS MALASTRES DE LA BOXA; FISIOLOGIA 1 PATOLOGIA DELS BOXADORS.
Del P . Agostino Gemelli, a "Vita e Pensiero" de Milà, maig de 1926.
La boxa no és un joc, ni un exercici fisic, ni un sport noble, digne de pobles
civils, sinó una violència bestial. L'A. ho demostra amb dades posades a la llum
per la fisiologia i la patologia. (No oblidar que el P. Gemelli és metge).
Mecanisme fisiològic del knout-out, el cop que posa fora de combat. El jugador tret de combat per knout-out perd totalment el coneixement i la sensibilitat
i quan es recobra sembla desvetllar-se d'un son pregon; alguns perden totalment la memòria del combat.
Aquest estat d'inconsciència no és sempre complet i dura d'alguns segons a
alguns minuts. De vegades és un estat de síncope: el jugador pot tombar-se,
asseure's, etc, per bé que molt lentament. L'estat general és d'entemoniment i
vertigen amb xiulets a les orelles, pampellugues i boires als ulls, però sense cap
dolor: a voltes, el boxador es realça i torna a la lluita ans que el cop del gong
assenyali que han passat els deu segons, però els moviments són lents i mancats
de coordinació: el boxador obra com un ubriac (groggy en llenguatge tècnic). El
Loxador groggy refereix que en aquest estat no sent cap dolor: tot ço que el volta
es com si fos Hunyà, embolcallat de boira; les remors de la sala, els incitaments
i crits dels espectadors li arriben de lluny. E l boxador veu venir els cops de l'adversari, però és incapaç d'evitar-los; els seus peus són com arrapats al paviment :
els guants li pesen immensament, els cups són percebuts com a xocs, com sacsejades,
sense produir dolor. Conserven, però, tota la força muscular i si els cops són mal
dirigits, conserven tota llur potència: tant, que es conta de boxadors que s'han
atansat a un adversari groggy sense prendre precaucions i n'han rebut un cop
de puny tan fort que els ha posat "knout-out" a ells.
Generalment els efectes del cop "knout-out" són instantanis.
El clàssic cop "knout-out" és donat a la mandíbula, però n'hi ha també a l'epigastri (vulgarment la boca del cor): aquest, al revís del primer, no dóna pèrdua total de la consciència, però, en canvi, determina sensacions molt desagradables : angoixa, constricció del pit, afany, etc, totes les quals denoten una commoció del plexe nerviós solar.
Hi ha també knout-out per percussió de la laringe, de la regió precordial, carotidea, etc.
No fou tins a 1888 que John L. Sullivan, derrotant Jordi Rooke en dos rounds
descobrí l'eficàcia fulminant d'aquest cop a la mandíbula (angle o bé punta del
mentó). Abans els combats duraven molt i quan un boxador era tret per knout-out
s'atribuïa a esgotament per fatiga. La descoberta de Sullivan abreujà els combats ; poc després Eitzsimmons descobrí el valor del crochet a l'estómac.
Mecanisme fisiològic d'aquests cops. El ritme del cor i el mecanisme respiratori són regulats per dos nervis antagònics: el vague i el simpàtic, que amb llur
acció combinada produeixen un equilibrí, romput el qual sobrevé o un accelerament
o un retardament molt pronunciat del ritme cardíac o del respiratori, el qual pot
arribar fins a la cessació del respiratori, o sia a la síncope. Aquests dos nervis
oLeeixen a centres nerviosos de la medul·la prolongada o espinal. Colpint fortament
un nervi, es produeix una espècie d'acció retrògada. l'estímul és dut als centres
nerviosos amb els quals aquell nervi és en connexió i sobrevé l'excitació o la pa-
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centres i en conseqüència, la ruptura de l'equilibri. Colpint, doncs,
del vague, es romp l'equilibri dels nervis regulants el ritme del cor
Pari's ment que en la boxa els troncs nerviosos són colpits allí on
(superficials) i on poden ésser aixafats sobre una consistència
a la mandíbula és colpit durament un filet nerviós anomenat ves-

Flg. 1
Les creus Indiquen els punts «senslblesv
el nas. el llavi Inferior, la punta de la barba (mentó), l'angle de la mandíbula, la
larinx, la punta del cor, el clot epigAstric.
La creu puntejada Indica cl «kldney punch >
(cop prohibit). Els punts indlqurn les «regions dures*: el front, les espatlles, etcètera. La llola a ratlletes limita els cops
permesos.

Flg. 2
Puny de boxador clos correctament. Els quatre punts clouen la
regió que serveix per colpir, determinada per la superfície dels quatre últims dits; les creus senyalen
els punts acostumats de les fractures dels ossos metacarpians

tibular, el qual està en connexió, sia amb el ccrvellet, sia amb el bulb raquidi,
que tenen principalment la funció de regular la respiració i el ritme del cor.
Però té també aquest nervi connexions amb dos òrgans de grandíssima importància en l'equilibri del cos i en la seva posició: els anomenats canals semicirculars
col·locats prop de l'orella i del ccrvellet. L'acció traumàtica es transmet a aquests
òrgans amb la consegüent paràlisi de la funció que regulen.
En el cop a l'epigastri és colpit un altre tronc nerviós no menys important,
ço és, el plexe solar, i precisament sota la petita corba de l'estómac, on pot ésser
aixafat contra la columna vertebral. Aqueste plexc és en connexió amb el nervi
vague, amb l'esplàcnic i amb el plexe mesentèric que tenen una funció molt important sobre el ritme del cor i sobre la mateixa respiració. La conseqüència d'un
cop sobre aquest delicat centre de ramificacions nervioses és justament la sincope.
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El cop knoul-out pot ésser donat immediatament, o després que l'adversari ha
estat "sensibilitzat".
De vegades, per habilitat de l'un, o per manca de precaució de l'altre, el cop
knout-out és donat als pocs segons o minuts de començat el partit. Quan no s'esdevé així, el boxador ha de "sensibilitzar" l'adversari, ço és, fer de manera que
el cop que l'ha de posar knout-out vingui a ésser la darrera gota que faci vessar
el vas ple. Es qüestió de "treballar" l'adversari amb cops nombrosos, continus,
insistents, que semblin de tan poca importància que l'adversari no curi d'evitarlos; quan aquest ja està "amassatjat", el boxador gat-vell tira el "crochet" o el
directe que el treu de combat.
Sembla també que hi ha un joc fisiològic dels nervis regulants la respiració i el
ritme del cor (els antagonistes simpàtic i vague), mercès al qual la síncope característica del "knout-out" esdevé més fàcil amb cops donats al pit, que tenen
l'efecte de dificultar la respiració. Segons les recerques d'alguns fisiòlegs, és degut
al fet que mentre l'augment d'oxigen fa el vague més resistent als cops, una oxigenació deficient li disminueix la resistència. Resulta, així, que la disminució de
l'oxigen determina una major sensibilitat del boxador.
Aquesta sensibilització de l'adversari pot ésser obtinguda també per una altra
via, la via reflexa. Amb cops petits als llavis i al nas es pot posar l'adversari en
tal estat, que el cop al mentó sigui més eficaç, per quant s'ha fet difícil la respiració de l'adversari.
Cal recordar que hi ha cops en els quals el "knout-out" s'obté amb tardança.
El boxador, sense rebre altres cops greus que els que ha rebut de cop sense mostiar-ne cap efecte, rep un cop ben ajustat a la mandíbula i al cap d'uns quants
segons, i àdhuc minuts, cau a terra sobtadament fulminant. EI cop ha tingut una
acció retardada.
Cal notar també que hi ha gran varietat de subjectes, quant a la sensibilitat
als cops "knout-out". Els boxadors negres, que semblen molt resistents a rebre
cops, (bons encaixadors), són, en canvi, sensibilíssims al cop a l'epigastri.
L'exercici pot donar una major resistència, sobretot pertocant als cops a l'epigastri, però probablement és un exercici de tensió dels músculs; en canvi, és
difícil d'evitar els efectes del cop al mentò, per tal com es tracta de la ruptura del
sistema d'equilibri de dos nervis com cl vague i el simpàtic, que pot produir-se
àdhuc per un cop lleu. E l millor remei és preservar el mentó amb tot compte:
d'aquí vé la característica positura dels pugilistes, que tenen el cap acotat per cobrir el mentó, i el guarden dels cops amb l'espatlla esquerra, lleugerament alçada
i acostada, mentre el puny esquerre es posa davant el mentó.
Hom podria, a base de les anteriors consideracions, assajar el poder de resistència neurogenètica d'un boxador, mitjançant l'examen d'un reflex que els
metges anomenen oculo-motor. Algunes investigacions fetes en aquest sentit semblarien confirmar aquest punt de vista i algú afirma que és convenient dc subministrar als subjectes més sensibles, abans del combat algunes substàncies obrants
sobre el nervi vague, com el sulfat d'alropina o la belladona. Però altres combaten aquest procediment que només té fins avui un aspecte teòric.
i Pot el "knout-out" produir la mort? Posem a part els casos en què la caiguda per ella mateixa pot ésser mortal. L'hivern passat es donà a Milà un cas
d'aquest gènere. E l boxador caigué i pegà de cap contra un dels muntants que
aguanten la corda: d'aquí fractura de la base del crani, commoció cerebral i mort.
Es difícil de muntar una estadística d'aquests casos, perquè són massa els qui
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tenen interès a amagar els accidents eventuals. Pensi's en el munt d'interessos materials a què la boxa ha donat origen. Existeixen, però, alguns casos que es poden considerar com mortals a conseqüència dels cops de puny.
De tota manera, és just de reconèixer que es tracta sempre d'eventualitats
rares.
Presenten cert interès algunes lesions, per cert massa freqüents.
En primer lloc, la fractura dels ossos del puny, bastant nombroses i origen
.l'inconvenients força greus. Es produeix en qui dóna els cops de puny i en qui

Fig. 3

Flg. 4

Deformació característica
del nas. provlnent de vella
fractura del cartllag de l'embà
en un boxador espanyol.

Antic hematoma del pavelló de
l'orella desprís de la recaiguda.

e!s rep. Dificulta l'exercici ulterior de la boxa, espatllant-ne l'arma, i produeix deformacions que solen ésser les estigmes característiques de l'ofici.
Si tots els cops de puny es donaven segons reglament (puny clos i no pegant
sinó les parts sensibles de l'adversari) no hi hauria fractures. Observi's la figura
adjunta: el boxador ha de colpir amb la part del puny clos limitada pels quatre
pmts, que delimiten una superfície plana quadrangular i senyalen el cap del martell manejat per l'avant-braç. Havent d'estar, quan es colpeix, el braç i l'avantbraç en línia recta, no hi hauria d'haver lloc a fractura. Les fractures es produeixen en els ossos metacarpians, o sia en els que constitueixen la palma de la
mà: el pólzer no sol entrar en joc i per això no es trenca, però si no es té ben
quiet, hi ha luxació.
La fractura d'aquests ossos s'esdevé perquè no es tenen amb la suficient elasticitat, per a la qual cosa basta que no estiguin en la posició exacta. E l boxador té
la mà coberta, ço és, convenientment embenada. Aquestes benes solen tenir un
gruix de vuit polzades, suficient per a protegir el puny i alleujar els seus efectes Però en lluites dc grans campions, aquest gruix sovint i fàcilment es re-
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baixa, amb què augmenta la possibilitat de fractura. El boxador, per evitar una
fatiga inútil, té la mà lleugerament oberta. Els músculs estan relaxats. Sols al
moment de colpir, quan tot el cos esdevé tes, el puny es clou fortament. Però
això ha de fer-se al més de pressa possible. Si la contracció arriba tard, no hi ha
les condicions d'equilibri dels músculs, dels tendons i dels ossos que donen als
dits suficient elasticitat i resguarden els ossos de fracturar-se.
Però hi ha altres maneres de trencar els dits.
Llavors que el boxador cull al vol el puny de l'adversari en la parada, quan
al puny s'oposen els ossos de l'espatlla, del crani, ço és, ossos molt durs, es produeix la fractura. I no sorprengui que el crani es presti a aquests cops: hi ha boxadors qui, refiats de la duresa dels ossos craneals, empren la testa per parar.
Més greu són les lesions del nas i de les orelles, que imprimeixen caràcters
especials a lafisonomiadel boxador. Al nas, són freqüents les epistaxis (hemorràgies), les fractures dels cartilags, dels ossos nasals, de l'embà, dels cornets, o
també les luxacions. Cartilags i ossos formen una muntura que dóna al nas una
determinada fisonomia: la fractura o les luxacions la modifiquen. Cert que poden
ésser reduïdes i guarides fàcilment i ràpida; més fàcilment es guareix l'eixida
de sang i la injecció d'aire que si bé donen una deformació greu en l'aparença,
desapareixen bastant aviat, però no són clars els casos de recaiguda que deixen
la deformació permanent. Més que la deformació, perjudica el fet que el nas, a
causa de les repetides fractures, esdevé un dels punts més delicats, fàcil a les recaigudes : la lesió arriba de vegades a impedir la respiració.
El pavelló de l'orella esta subjecte a laceracions i hematomes (vessaments de
sang subcutanis); la repetició de lesions acaba per donar una lesió característica
de l'orella. Aquesta lesió és generalment rara durant el combat.
A la cara es donen freqüents laceracions de la pell de la regió supraciliar.
Però d'hematomes poden haver-n'hi en totes les parts emergents del rostre. Els
llavis poden ésser fesos, de vegades ferida la llengua; i per fi, és freqüent que les
dents siguin sotnogudes de llur lloc.
Un cert nombre de lesions són degudes a cops en les parts prohibides; basti
citar un exemple: el kydney punch, o sia cop de puny en la regió renal amb greus
lesions dels ronyons com a conseqüència.
Tot això sembla suficient per a desaconsellar aquest esport. Per desvetllar
el cos i evitar el sedentarisme, hi ha d'altres exercicis més aptes. La boxa més
aviat sembla feta per a fer odiar l'esport amb la seva brutalitat. Respon a la
mentalitat dels països anglo-saxons d'on és vingut, però ha calgut l'interès nacional, l'estímul artificial de la premsa i el joc dels compromisos econòmics per
despertar-li l'interès del nostre públic.
A REMARCAR.—Els dos volums mesaders de les Obres Completes de Balmes són aquest més el II i el XXIX. El primer conté un recull de primers escrits,
assaigs i provatures del gran pensador que poden donar moltes claricies sobre el seu
sistema de trebaH i el procés de maduració de les seves idees. L'altre és el volum
V i l dels escrits polítics on es conté tota la campanya feta en pro del projecte de
iratrimoni de D.* Isabel amb el Comte de Montemolín i sís articles sobre el nou
pla d'estudis universitaris.
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
ENCÍCLICA SOBRE EL CENTENARI FRANCISCÀ.—Amb ocasió del setè
centenari de la mort de Sant Francesc, que es celebrarà enguany, h i
publicat el Sant Pare, amb data 30 d'abril, l'Encíclica Rite expiatis, en
la qual fa un acabat iianegiric del Sant. Perquè els nostres lectors puguin prendre part en dit centenari segons l'esperit de l'Església, donem
aquí un breu extracte d'aquest document pontifici:
Diu en l'exordi que la solemne commemoració del traspàs de Sant Francesc
vindrà a ésser com el complement del Jubileu i inici de nova vida, car Ell és un
sant tramès per Déu per reformar la societat cristiana de tots temps, per la qual
cosa és estat proclamat patró de l'Acció Catòlica.
Cal recordar i exalçar ses obres, virtuts i esperit i refutar el fals retrat del
Seràfic baró que fingeixen els modernistes i els mundans, per tal que els fidels
imitin la santedat que resplendia en Ell, còpia vivent de la puresa i simplicitat
de la doctrina evangèlica. Per ço és de desitjar que, en totes les festes del Centenari. Sant Francesc sia presentat tal com fou, amb els dons de natura i de gràcia que rebé de Déu, i que sia festejat amb manifestacions de genuïna pietat.
Es dedicada la primera part a enaltir les virtuts del Sant. Perquè ressa'tin
més, comença fent una breu descripció de l'estat moral d'Itàlia a començaments
del segle X I I I : la fe tenia encara fondes arrels, per més que no faltessin heretges i pseudoreformadors que la combatien, però la caritat s'havia talment refredat que semblava apagada. Les lluites entre l'Església i l'Imperi, les guerres contínues i crudels entre els petits Estats italians, la desigualtat social més dura i inhumana creaven un ambient general de violència; hi havia a més a més una set
insaciable de riqueses d'on neixien la usura, la simonia, la venda habitual de la
justicia, l'opressió dels pobres i treballadors; els rics i poderosos patien un desmesurat afany de luxe i de plaers. Tals eren els trets característics d'aquella societat en mig de la qual aparegué Sant Francesc, qui, com diu el seu cronista Tomàs Celano "resplendia com un lluminós estel en la fosca de la nit, i com una aurora estesa damunt de les tenebres".
Quan, obedient a la crida de Jesús, emprèn nova vida, la primera virtut que
resplendeix en ell és la pobresa: ja era abans compassiu i generós, puix conta
d'ell Sant Bonaventura que havia fet el propòsit de no negar mai l'almoina a qui
li'n demanés per amor de Déu; la gràcia, peró, perfeccionà la natura: amatent
a seguir l'exemple i la doctrina de Crist, qui essent ric va fer-se pobre per nosaltres, i que en l'Evangeli diu: benaurats els pobres, es va abraçar amb la pobresa, ço és, el voluntari i deliberat menyspreu de totes les coses, i amb reve-
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rcncia i amor l'anomenava senyora, mare i esposa, i l'estimava perquè era amiga
de la Santíssima Verge i perquè Jesús s'havia desposat amb ella en la creu.
Però la pobresa que professava Sant Francesc no podia reduir-se a l'abdicació i renunciament de les coses exteriors, car ningú no pot ser verament pobre si
no és pobre d'esperit, si no es fa petit per la virtut de la humililal. Per ço el nostre Sant no separa mai aquestes virtuts: " Déu vos guard, madona santa pobresa, amb la vostra germana la santa humilitat", diu en la Salutació de Ics virtuts.
Tota la seva vida és una palesa demostració de la sinceritat d'aquestes paraules: desitjava ésser la burla i riota de tothom; tot i essent pare i fundador dels
framenors, en va escollir un per director i superior; tan aviat com pogué va dimitir el govern de r"Ordre", per servar, diu, la virtut de la santa humilitat;
tenint-se'n per indigne, no volgué rebre l'ordenació sacerdotal; es tenia pel més
gran dels pecadors, i solia dir que si Déu hagués usat amb algún home criminal la misericòrdia que havia usat amb ell, hauria esdevingut deu vegades més
perfet; amagava curosament les gràcies i carismes que podien reportar-li estimació i lloança dels homes, com per exemple, les plagues de Jesús impreses en
el seu cos.
Qui no es nega ell mateix i no renuncia la seva llibertat no es pot dir que
•i'ha despullat de totes les coses i que és verament humil, per ço el nostre Sant,
pel vot d'obediincia, va abdicar totalment de sa llibertat en mans del Vicari de
Jesucrist. No coneixen Sant Francesc els qui se'l forgen rebel a la disciplina
eclesiàstica, poc mirat en qüestions de doctrina i precursor de les idees modernes de falsa llibertat: la vertadera història ens el mostra estretament unit amb
la jerarquia eclesiàstica, amb la Seu Apostòlica i amb la doctrina de Crist. Aixi
ho va predicar al poble, ho deixà encomanat als seus fills i ho demostrà amb
l'exemple de la seva vida.
Cal també fer esment de la castedat de cos i d'ànima que el baró Seràfic
guardava i protegia amb rigorosa penitència. Va passar la joventut allunyat de
tota turpitud, però així que va emprendre nova vida, reprimi tan severament la
sensualitat, que si alguna vegada va sentir els estímuls de la carn, no va dubtar
a rebolear-se per les bardisses o ficar-se a l'aigua gelada al mig de l'hivern. Predicava arreu que amessin i temessin Déu i fessin penitència dels seus pecats, i ho
confirmava amb l'exemple: duia un cilici arran de les carns, vestia una túnica
pobra i aspra, caminava a peu nu, una pedra li feia de coixí, menjava el just per
no defallir d'inanició.
Tot això brollava d'una sola i mateixa deu, de la caritat divina, puix, com diu
Sant Bonaventura, "tot ell, com un carbó encès, apareixia consumit per la flama de l'amor diví". Aquesta caritat de Déu es va estendre a tota mena de necessitats del pròxim, fins dels homes de més humil estament i dels leprosos.
Diu el Sant Pare que s'ha tractat amb tanta extensió de les virtuts del Sant
perquè avui alguns, en celebrar la memòria dels nostres herois, pretenen despullar-los de la genuïna glòria de la santedat, i els exalcen solament com a benemèrits del progrés o de la beneficència, de la pàtria llur o del llinatge humà.
l . i segona part de l'Encíclica és dedicada a enaltir l'obra apostòlica del Sant.
Fent oració a l'esglesiola de Sant Damià, senti una veu celestial que li deia:
"Francesc, vés i adoba la meva casa que cau". No va capir l'humil baró cl sentit d'aquesta misteriosa veu que clarament manifestà Déu al Sant Pare Innocenci I I I quan li féu veure en somnis que St. Francesc sostenia amb les seves
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espatlles la basílica Lateranense que acabava de caure. En compliment d'aquesta comanda de restaurar l'església espiritual, Sant Francesc, personalment i per
mitjà dels seus companys i deixebles, recorregué tota la Itàlia recollint per tot
arreu abundosos fruits de conversions, de vocacions religioses i de reconciliacions entre enemics i partits. Sense això, treballà no poc en les missions entre
infidels, sobretot en terres musulmanes.
Per tal de consolidar i perfeccionar la seva obra va fundar la Tercera Ordre, el fi de la qual no és altre que donar facilitat als homes i dones que viuen en
e! món per complir els manaments de la llei de Déu i assolir la perfecció cristiana. Resumeix el Sant Pare els principals punts de la regla de la Tercera
Ordre, i fa remarcar la seva influència en el camp social, puix els seus preceptes fomentaren l'esperit de germanor en la societat, i, sens detriment de l'ordre
' de la justícia, protegiren els pobres i desvalguts contra els abusos dels rics i
poderosos, i com que vedaven de prendre les armes si no era en defensa de l'Església Romana, de la fe catòlica, o de la pàtria llur. els terciaris, emparats per
i,, immunitat eclesiàstica, ja no s'allistaren a les milícies feudals, la qual cosa fon
un gran pas per acabar les guerres civils, un dels flagells d'aquella època.
Tracta la tercera part del culte religiós i l'honor civil que la posteritat ha retut a Sant Francesc, durant aquests setcents anys. Tot seguit el poble va aixecar-li temples, els millors artistes competiren a representar en pintures i escultures la seva imatge i els seus fets, la gent acudí a corrua feta a visitar son sepulcre i els més grans poetes, al cap d'ells Dante Alighieri, celebraren ses glòries. Modernament hom ha estudiat i lloat Sant Francesc des de punts de vista
merament humans i naturals: uns com a poeta, altres com a patriota, altres com
admirador de la natura, altres com aimador de tot l'humà llinatge, coses totes
elles d'importància secundària, i que cal entendre bé.
"El que fa que Sant Francesc sia digne d'ésser admirat i imitat pel poble
cristià és aquell conjunt de virtuts heroiques, que hem esmentat més amunt:
l austeritat de vida, la predicació de la penitència, la multiplicada i laboriosa actuació per reformar la societat; com que era l'ambaixador del gran Rei es va
proposar d'ajustar els homes a la santedat evangèlica i a l'amor de la creu, no
pas fer-los solament apassionats aimadors de les flors, els ocells, els anyells, els
peixos i les llebres. Si sembla arravatat d'un tendre amor a les coses creades, i
per petites que sien, les anomena germans i germanes—amor que no és reprovable mentre no excedeixi la mesura—no és sinó perquè la caritat de Déu el mou
a estimar totes les coses que procedeixen del mateix principi que ell, i en les quals
admira la bondat de Déu, puix, pel rastre que troba cn les coses, segueix per
tot arreu l'estimat, i de tot fa escala per enfilar-se al cel".
No és reprensible que els italians es gloriïn d'un personatge que en la mateixa litúrgia és anomenat OHM de la Pàtria, ni que els aimants dels estaments
humils exalcin la caritat de Sant Francesc envers tots els homes, principalment els
més pobres, però ni els uns han de prendre per símbol de llur patriotisme un laró verament catòlic, ni els altres han de presentar-lo com precursor i advocat
d'uns errors dels quals estava molt lluny. Totes aquestes lloances secundàries de
Sant Francesc han de contribuir a perfilar millor la imatge d'aquest gran aimant
de Crist i estimular-nos a imitar-lo.
La conclusió de l'Encíclica és una crida als fidels perquè celebrin el Centenari renovant la memòria del Sant: si algú pensa que avui convindria un altre
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Sant Francesc, que es posi tothom sota son mestratge, diu el Sant Pare, que
imiti ses virtuts, i n'hi haurà prou per guarir la malvestat dels nostres temps.
Acaba amb una fervent invitació als fills del Seràfic Patriarca, a conservar l'esperit de llur fundador.
E L P. PIUS DE PIETRALCINA.—La S. Congregació del Sant Ofici,
en decret de 23 d'abril, fa saber que és prohibida la lectura de l'opuscle
titulat Padre P i ò da Pietralcina imprès a Roma sense permís de l'Autoritat eclesiàstica. Amb aquest motiu, la Sagrada Congregació recorda als fidels les seves anteriors declaracions respecte a dit religiós, i els
toma a fer avinent que deuen abstenir-se de visitar-lo, i mantenir-hi
tota mena de relacions, àdhuc les merament epistolars.

PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests germans
nostres que ens han precedit en el senyal de la fe i dormen el son de la pau: Na
Valentina Vallescà Xirinach, mare política del subscriptor En Joaquim Renart;
Na Teresa Tobella Presas, mare del nostre subscriptor En Francesc de P. Badia,
notari de Terrassa.
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA farà dir una missa en sufragi dels seus
difunts, amics i afavoridors i llurs pròxims parents.
Agrairem, doncs, que ens siguin comunicades les noticies de defuncions a fi
que pugui tenir-les el celebrant presents en les seves intencions.

Cultura general
LA JUBILACIÓ DEL DR. A. RUBIÓ I LLUCH.—Dissabte, 24 de maig,
es cloïa oficialment a la Universitat de Barcelona la vida de professorat del Dr. Rubió i Lluch, el qual, pròxim a la data de la seva jubilació,
que s'escau el 24 de juliol, hi donà la seva darrera lliçó. Tots els que
assistiren a l'acte. en què dissertà sobre el romanticisme, sentiren l'emoció de l'hora. Potser en poques ocasions com aquella els seus alumnes i els seus companys de professorat, en escoltar la càlida paraula del
Mestre, es donaren compte de la pèrdua que per a la Universitat barcelonesa representa la jubilació d'un dels homes més eminents que hi han
professat. L'ovació de què fou objecte en acabar, prengué aires de comiat afectuós i apoteòsic.
Ha estat el Dr. Rubió i Lluch guiador de generacions d'estudiosos,
dolcissimo padre dels seus bons deixebles, mestre de mestres. Tots els
que hem tingut la sort de passar per la seva classe de literatura, recor-

LES IDEES I E L S FETS

S7i

darem sempre amb efusió les seves lliçons que no es reduïren a un mer
exercici mnemotènic per aprendre de cor el programa de \'assignaluni.
I-es seves explicacions i conferències, plenes d'observacions ben originals i suggestives, fruit d'amples lectures de les grans obres del pensament humà, i de la quotidiana conversa—segons feliç frase seva—amb
els immortals, eren dites amb un entusiasme i amb un escalf verament
jovenívols. Així han fet gustar les literatures peninsulars, han obert nous
horitzons en els alumnes, han desvetllat moltes vocacions. I no sols és
Thora reglamentària de classe ço que ens ha ofert el Dr. Rubió des de
la càtedra; el seu mestratge s'és continuat i ampliat en les lliçons dels
Estudis Universitaris Catalans, dintre mateix de la seva llar familiar.
Perquè mai ningú que l'hagi consultat, que li hagi demanat orientacions
m l'estudi, fora del recinte universitari, no ha estat defraudat. E s al contrari una característica rellevant del Dr. Rubió i Lluch la seva generositat, gens avar com és de comunicar a mans liesades tot allò que ell ha
après a costa de sacrificis i treballs de tota mena.
Una època de la seva vida es tancarà si es vol, amb al seva jubilació,
j>erò, grat sia a Déu, el Dr. Rubió es troba avui amjb les facultats mentals ben intactes, amb insòlita vigoria física, malgrat l'antic estat delicat
de la seva vista, que no li ha impedit de seguir treballant ardidament
malgrat altres dolences físiques que haurien atuït una complexió que
no fos tan forta com la seva.
Catalunya té un deure a acomplir envers el Dr. Rubió, que representa una fita indiscutible en la història del nostre renaixement, la qual
ve a arrenglerar-se a continuació de la del seu mestre i antecessor en la
càtedra de literatura espanyola, el pros Milà i Fontanals i de la del seu
pare i guiador Rubió i Ors, figura que s'ageganta més i més al córrer
dels temps. L'obra del Dr. Rubió i Lluch bé val un homenatge de devoció
i agraïment que ens augurem que no es faci esperar gaire.
No és sols el seu mestratge en la càtedra, bé que aquest sigui un dels
aspectes principals de la seva obra, que el fa creditor a la nostra reconeixença. L a seva producció literària assenyala un període de maduresa
en el renaixement català. Ja de jove, amb els seus lluminosos estudis
hispano-americans, amb les seves correspondències en la premsa de les
terres americanes de parla espanyola, féu conèixer al món nou les obres
mestres de la moderna literatura catalana. L a història de la nostra cultura pretèrita, i la de la nostra renaixença, la història sobretot de la literatura catalana medieval han tingut en ell el màxim propulsor i codificr dor. E s , per altra banda, el Dr. Rubió l'histuriador eminent i únic de
l'Orient Català, caire de la seva personalitat científica en què, no menys
que en els anteriors, s'ha guanyat una reputació mundial.
Crític assenyat, és mestre insuperable en l'art difícil d'oferir als lect rs els materials fets que li proporcionaren les seves llargues investigacions, no a la manera eixuta d'un col·leccionista d'antiguitats: en totes
les seves obres, àdhuc en les de pura erudicció, hi batega una ànima que
s;.p donar vida a ossos dispersos i descarnats.
Aquesta obra del Mestre, de la qual sols hem indicat algunes característiques, no s'és estroncada afortunadament. Molt podem esperar en-
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cara de les clares dots del Dr. Rubió i Lluch que, certament, condnuarà
donant fruits ubèrrims a enaltiment de les nostres lletres. LA PARAULA
CRISTIANA, tot retent homenatge devot d'adhesió al Mestre preclar, demana a Déu que ens el conservi llarg anys i venturosos per al bé de la
seva família i de tots els que el veneren com dtica, signore, maestro. A d
tnultos annos!

MOVIMENT INTERNACIONAL
UNA COLLA DE CAPCALENTS. — Savel Zimand en The Sttrvey G r a l'Iiic, ens parla d'un curiós dinar a Copenhague, lany 1910. Homes terribles, "papus" de les nacions, hi alternaven amb gent més feble, doctrinaris "de tota la vida" o bé maníacs inofensius que portaven sandàlies
i vivien de fruits secs i de formatge. Molts d'ells eren aleshores gent
relativament obscura. Àdhuc en llurs pròpies terres, llur influència era
migrada. U n d'ells, per exemple, contà que una vegada, en la seva ciutat
nadiua, acompanyava un amic al museu. E n passar davant el porter,
aquell capcalent saludà, com les flors de Maragall, amb tota cortesia:
—Per què amb tant de decantament?—preguntà l'amic.
— E s un dels suscriptors del nostre periòdic.—1 la mateixa escena
es tornà a esdevenir davant un escombriaire.
Aquella colla d'homes dinaven en honor d'un ordre nou de coses;
llurs ulls resplandien del desig de refer la màquina del m ó n : hom els
sentia tresors d'erudició en'el ram de teories, reformes, sistemes socials,
panacees, i, sobretot, interminables borradors de proclames revolucionaries.
E l representant dels francesos rebels, l'heroi de mil plataformes,
alçava la seva veu retrunyidora, o la feia dolça i enllaminidora. E l francès baix i cepat semblava, empès per ales imaginatives, créixer i torrejar. V a ésser tret bruscament de la sendera a la vetlla de la Guerra
Gran. Assassinat. Pocs mesos després era conduït amb iwmpa militar
i civil al Panteon, on només els genis de la civilització francesa troben
solemnial estatge. Era Jean Jaurès.
E l representant d'una petita colla britànica parlava de la recerca de
la felicitat i de la llibertat. Tot alçant el cap, mostrava una de les més
nobles testes del món de parla anglesa; en veu de rara bellesa inspirava
a l'hora els cors i les inteHigències dels comensals. Esgrimia amb finor
i amb rapidesa les armes del més egregi parlamentarisme, tot i ésser la
sova contrada fecunda en grans parlamentaris. Amb una estranya llum
als ulls, afinava els conceptes i estilitzava les paraules. E r a un membre
del Parlament Britànic: Ramsay Mac Donald, el pacifista.
També hi havia un altre escocès, de cara més tràgica. L'assistia la
força, la voluntat indomable. Més que no cap d'altre s'assemblava als
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profetes hebreus. Als vuit anys, havia començat a treballar a les mines.
Aprengué tot sol a llegir i a escriure. Als vint-i-tres anys eixí de les
mines amb una idea en testa. Crearia un partit polític obrer per a
desafiar els enemics del Treball. Avui el seu somni és realitzat. Fou el
somni d'aquell minyó miner ço que empenyé a Ramsay Mac Donald a
la Presidència del Consell. E r a James Keir Hardie.
H i havia un suec que havia estat sis vegades a la presó pels seus
ideals de la pau en la terra. E r a un home com una muntanya, i caminava amb aire triomfal, però mirava amb dolços ulls. Pensava en la
seva primera jovenesa, quan anava a escola amb el Rei Gustau de Suècia
i l'ocupaven sos primerencs estudis d'astronomia, o el preocupaven les
seves lluites subsegüents amb els poders de les tenebres? E n aquells
dies encara s'adreçava als estels, però més tard revelà que era ben capaç
de servar el contacte amb la terra. Començà la vida com un aristòcrata,
s'assaonà en saviesa, esdevingué agitador i morí estadista. I per a expiar
els seus pecats contra ell, el seu país va observar una gran vaga de
condol el dia de la seva mort. E r a Hjalmer Branting, que havia d'ésser
President del Consell de Suècia, capitost fundador de la Lliga de les
Nacions.
U n sellaire de la ciutat alemanya de Heidelberg discutia d'una manera pràctica, concreta, l'íntima angoixa alemanya. Deia les coses de
l'alemany humil, tan menysconegut. —Qui és aquest? — E l director d'un
I-etit periòdic, ara membre del Reichstag.—Això era dit en un to que
semblava dar entenent de poca importància. Poc era de preveure que
aquell rebel de 1910 menaria son poble al camí de la pau, rompria amb
els seus partidaris d'abans, salvaria el seu país d'incórrer en els excessos
del terrorisme. E r a Frederic Ebert, el primer president de la República
Alemanya.
U n belga abrandat tronava contra "la justícia i la guerra capitalistes". Personalitat intensa, versada en molts de temes, advocava la declaració de la vaga general en temps de guerra. Però com que el món no
està mai quiet, ell també va canviar, i durant la guerra de les Nacions,
serví com a ministre d'Intendència, darrera les línies franceses, i fou
delegat pel Rei dels Belgues per a representar el seu país en importants
missions a les nacions aHiades i als Estats Units. E r a Emili Vandervelde, avui mjnistre de Negocis Estrangers i signatari del tractat de L o carno.
U n orador hoUandès, d'intel·ligència constructiva, coordinava i cercava de fer pràctics els propòsits revolucionaris. Deu anys després, a
Amsterdam, no parlava de revolució, sinó de resoldre el problema edilici
de les cases per a tots. E r a F . M . Vibant, Alcalde d'Amsterdam, autor
d'un projecte habilíssim mitjançant el qual el Govern ha proveït de
subsidis a les associacions i a les municipalitats. HoHanda, gràcies a ell,
és el primer país del món quant a la resolució del problema dels estatges.
No mancava pas el representant dels extremistes danesos, un home
de caràcter i de segura aptesa. E n son país, cap honor no li havia estat
conferit. E r a Teodor Stauning, actual President del Consell de Dinamarca, que s'ha dedicat als afers del seu país amb tan clara comprensió
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dels seus problemes i tant d'aviament a les transaccions que són fermança d'un bé durador, que hom l'alaba com el millor president que els
c'anesos hagin tingut de molt de temps.
Dos aspres lluitadors seien costat per costat. Una dona grossa, baixa,
coixa, tan atrafegada que semtlava inhumana. Però a tothom colpia la
força de la seva lògica, dels seus arguments. L'altre era un jove alt,
de color olivenca, d'ulls amicals. Ocells de tempesta entre els rebels
alemanys, tots dos foren occits en els alçaments comunistes de 1919.
En tota la guerra no havien cessat en llur coratjosa cridòria contra la
maquinària militar. Eren Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, que menaren les masses al trabucament de la monarquia alemanya.
Dos obscurs bandejats de Rússia eren els extremistes d'aquella colla
d'extremistes. Potser acabarien afusellats, o menats a Sibèria, o assassinats obscurament. L'un era un home de mitjana alçada, cepat però no
pas gros, de mans gruixudes, mandíbula agressiva i ulls radiants. L a
cara suggeria una intel·ligència potent i una personalitat ben disciplinada.
Semblava posseir l'astúcia, el poder de resistència i la brava salut del
pagès. Parlava com un doctrinari. Uns quants anys més tard governava
una gran nació des del Kremlin. Un cop al poder, ell també canvià.
Uns quants anys de responsabilitats atemperaren àdhuc aquest extremista. E r a Lenin.
L'altre rus era més alt, de front consirós i llavis persuasius. A intervals, prenia nota de les discussions. E r a corresponsal d'un diari rus.
En 1922, a Moscou, infanteria, cavalleria, artilleria, batallons comunistes, joves guàrdies, obrers fabrils per espai de cinc hores desfilaren davant ell, aclamant-lo com a un nou Napoleó. E r a Trotzky.
D'altes n'hi havia, que després foren assenyalats: Albert Thomas,
ministre francès de municions durant la guerra, i Scheidemann, primer
president del Consell a la república alemanya; dos presidents del Consell que el succeïren, i d'altres ministres d'avui en dia.
Deu al rebel la suficient responsabilitat, si és que verament té l'energia. L a cosa més perillosa de l'extremista no és pas la passió, sinó l'abstracció. E l món no abunda pas en personalitats; i les files de l'ordre necessiten injeccions d'ardents foravinguts, millorats per dures experiències, per a no esdevenir un silenci mortal. Oportet liaereses esse. Tot
conservatisme concebut com un estat d'inèrcia, fóra la decadència i el
deshonor de la humanitat. L'extremisme, finalment més o menys asservit, fa de l'ordre la cosa viva que es renova en la defensa, i acaba dilatani-se, i agermanant els ideals viables amb la gran pennanència del
ritme.

Aquest número de LA PARAULA CRISTIANA ha passat per la censura governatlia
Tip. Occitànlt - Mallorca. 410 - Barcelona
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Fitis de M a g í Valls
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BARCELONA Plaça d Urquinaona. 8 pral.
Telèfon» 1740 A. -1741 A. - 1742 A.
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;

Casa fundada l'any 1882
Direcció telefiràtica 1 telefònica: Natflvalls
Apartat de Correus 74

|
l
;

j

• • •
Principals operacions d'aquesta casa: j

•

•

•
•
•
•
•
•
!
:
•

Obertura de comptes corrents
en moneda nacional i estrangera. Cobrança i reembors de líetres, tant en moneda espanyola
com estrangera. Descomptes de
lletres. Negociació de lletres sobre totes les places del regne.
Compra-venda al comptat i atermini de paper estranger. Gira i
lletres de crèdit sobre les prlncipals places d'Espanya i de
•
•
l'estranger
•
•

•

•

•

•
;
•
;
•
•
•
•

Joan

Serra

CASA

F U N D A D A

i

Graupcra
EN

1795

Pcapalx i Dipòsit:
Capalxes, 2 i Abnixatlors, 14
BARCELONA

«*

FABRICACIÓ I E S P E C I A L I T A T
EN DHAPS CUIROS / BAIETES / FELTRES / DISCOS DE LI.ANA I PEI.
GENERES PROPIS PER A MAQUINARIES. ARTS GRÀFIQUES. F I L A T U R E S
ALTRES USOS INDUSTRIALS

T a c s de feltre per
a armes de caça
F A B R I C A

A

O L E S A

••••••••••••••••••••••••••

Miscel·lània Mensual
El centenari del Cardenal Lavigerie. - L a França (i amb la França es pot dir tot el món catòlic) ha celebrat el primer centenaril d'aquesta figura que fou el Cardenal Lavigerie,
nat a Baiona el dia 31 d'octubre de
1825J E l gran escriptor francès, Ceorges Goyau ha dit del Cardenal Lavigcirie que era «un Richelíeu qui, en les
seves visites pastorals, actuava com un
sant Vibents de Paüb L a tasca d'aquest
baró apostòlic, arquebisbe de Cartago
i d'Alger, fou realitzada en vastes zones de l'Africa, i d'una manera especial el seu zel i la seva acció s'esten-

gueren a la conquesta de nous reilalmes espirituals pera l'Església de Crist:
la seva embranzida missionista.és exemplar i ha deixat petges pregons.

Ço que escriu Maximilià Harden.-El conegut periodista jueu d'aquest nom, escriki al diari T é l e g r a a f
d'StokhoUn, les següents paraules, comentant la poqiuedat del Congrés d'esglésies cristianes tingut darrerament
a l'esmentada capital:
«Pel refús de Roma a assistir-hi, el
Congrés ha rebut la lliçó més clara i
impressionant.
Cap altra església no

BANC CATALÀ HIPOTECARI
Capital: 25.000.000 de pessetes

Casa central:
Ronda Universitat, 17
BARCELONA

*

Nostres operacions
Constitució de Capitals
mitjançant adquisició de títols pagables en dotze anys.
P r è s t e o s i Crèdits
amb garantia personal, hipotecària
o de valors.

AGENCIES:
Lleyda, Girona, Palma de Mallorca, V a l è n c i a , Cadiz, Manresa,
Mataró, Sabadell, T e r r a s s a

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

FREIXENET
Es el millor
Xampany
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COMERÇ : BANCA : DIBUIX INDUSTRIAL : BORSA
IDIOMES : ALTS ESTUDIS
COMERCIALS

| SOLER i TORRA GERMANS - Banquers
j

N

Rambla dels Estudis, 11 i 13 i Bonsuccés, I i 3
BARCELONA

Compra i venda de valors. Girs sobre l'estranger. Negocia'
ció de cupons i dtols amortitzats. Ordres de Borsa. Comptes
corrents. Préstecs sobre valors. Subscripcions a emprèstits. Canvi de monedes i bitllets. Admetem dipòsits de valors en custòdia. Cambra cuirassada. Caixes de lloguer
per a guarda de valors, documents, joies i demés objectes
de valor. Compartiments dea de 22 pessetes anuals.

M A L A L T I E S DE LA
DONA : TRACTAMENT
MED1C I OPERATORI
Rbla. Catalunya, 24,1,"

B a r c e l o n a

haurila pogut, sense prejudici, prendre l'altiva decisió de restar sola. De
totes les esglésies, Roma és una potència internacional. No ha fet sentir la
eeiva influència en la lluita creixent
contra els drets
de la propietat, de
l'arquebibbe Ketteler a Lleó X I I I , pels
problemes que estudia i per les solucions que li dóna? Durant les horrors
dei l'última guerra, Roma sola, més d'una vegada, va estar a punt de fer decantar la balança del destí. L'acció del
Papa en favor de la pau ha estat poderosament
experimentada,
mentre
que la influència de tots eils altres organismes cristians restà nul·la. A
menys que no reïxin a unir llurs corrents, lee esglésies cristianes s ó n cridades a sotsobrar en la impotència. A

TELÈFON 5147 A

tot estirar, per la concentració de totes les forces actives, per la cooperació
vers un mateix objectiu, podran, estretament unides a les alee de l'heretgia, formar un tot compacte, i ocupar
un lloc al costat de l'Esglésila catòlica,
que és el baluart de la F e per la triple consagració de l'edat, de la legenda
i de la tradició».

Congres internacional de L l i '
gues Femenines Catòliques a Roma: unes paraules del Pare Sani.—
A últims d'octubre, i prihiers de novembre p?ssats, ha estat celebrat a Roma aquest Congrés, on moltes nacions
fórem representades. Cal assenyalar,
singularment, de Tacte de recepció pontifical amb què foren obsequiades les

•
•
•

FUNDADA EN 1880

Vayreda, Bassols, Casabó i C.a
Olot ( G i r o n a )

J

•
Estatuària religiosa en cartro-fusU, amb privilegi exclusiu i favorescuda per de-

•

Medalles d'Or i Diplomes de M*rit extraordinari en les Exposicions universals i

g

nacionals de Barcelona, Chicago, Londres, Lugo: Diploma d'f lonor i Medalla

'

d'Or en la de Saragossa: Gran Premi en la Exposició universal de Buenos

•

Aires, únic premi concedit a les imatges, etc.

ESS

*

crct de la Sagrada Congregació de Ritus I Indulgències de I.er d'abril de 1887.—
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R E L I G I O S A
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Imatges en fusta tallada i pasta-fusta ; Artístics models per a entronització def
Sagrat Cor de Jesús : Bonics afts rcffeua de Nostra Senyora del Perpetu Socors :
Altars, Oratoris, Tabernacles, Capelles, Atrlls, Sacres, Reclinatoris, Peanyes 1 tota classe de treballs concernents als diferents rams de l'Escultura
Demanin-se catàlegs, projectes i pressupostos
NOTA: Aquesta Casa és proveïdora dels Rvds. PP. Misioners de l'Immaculat Cor
de Maria i de les Urnes de la Visita domiciliària de l'Immaculat Cor de Moria i de les
Unies de la Visita domiciliària de la Sagrada Kamilia, de la Verge Auxiliadora, del
Nen de Praga, de Sant Antoni i altres devocions.

congressistes, aquestes paraules del Papa, Pius X I :
«Hem remarcat que cle vegades el
sentit de repulsió contra la moda
menys diíma falta àdhuc allí on no ho
creuríeu, fms i tot en ilnstituts d'educació que tanmateix són cases cristianes i aimen de dir-se'n. E n trobar-nos
amb monges, mai no ens oblideïm de
preguntar-los si tenen
establiments
d'educació. I a llur resiwsta, gailrebé
sempre afirmativa, no omitim mai de
recomenar-los, d'insisfir sobre la modèstia cristiana dels vestilts «costi el
vi

quei costi». Alguna vegada ents ha estat
respost que si hom hi insistia tant, les
mares retiraran llurs filles. I bó.' No
importa; la modèstia del vestir ha desser ensenyada «costi el que costi». I
volem que l'exemple vingui de les casos d'educació religioses, catòliques.
Cal començar per les més joves per
arrelar en llurs cors
l'esperit de la
virtut, el sentiment de la inefable dignitat de l'ànima humana».
E l Pare Sant pronuncibva aquesta
part del seu discurs amb una força
d'cixpressió particularment remarcable.

N.COLL SALIETI
FOTOGRAVAT
TRICOLOR
Dibuixos i retocs p e r

a

catàlegs

Edicions artístiques, postals,
làmines, etc.
Barcelona

- A R C S , 7 - T e l è f o n 3472

BOMBA TANK
L Í V ú n i c ji. que no té estopada : No
necessita engrassament: La més silenciosa
CONSTRUCTOR

J . Maristanj C a s a j u a n a
Oficines i tallers: PRIM, 86 - M A D O Z , 1
Telèfon 265 B . - B A D A L O N A

L a m o n e d a P o n t i f í c i a . — L a notícia publicada per la premsa d'un crèdit obert a la Santa Seu per la banca
nordameribana, desvetllà el record de
l'antiga moneda encunyada al Vaticà
quan era la capital dels Estats Pontificis, que els italianíesims arrabassaren.
La que encunyà Pius I X en els darrers anys que hi tingué sobilrania. no
es distingeix dei la dels altres Estats

del seu tompsri porta gravada la seva
efígie i indica la lliga il cl valor de la
peça. L'anterior, però, als seus dies, è s
completament diferent, en lloc de l'cfigie del Papa regnant, porta una allegoria del 'Papat i e l'entorn, una llegenda cada vegada diversa, quo té relació amb els esdeveniments cabdals de
l'època a la qual correspon l'encunyació o bé é s una lliçó que recorda la vaix

:• Taller d'Esclutura

PIANOS
ARMONIUMS

•

INSTRUMENTS
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Passeig St. Joan, 107 - Barcelona J
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lor nioral que s'ha d'atribuir al diner.
Ml costum dels moderns e^Ats democràtics de (íravar-hi -un aímbol tiel |>aís
en Ikx; dci1 retrat del cap de l'Kstat, és
una reminiscència d'aquesta pontitficia
manera de fer, amb la qual la Santa
Seu s'avança de molts seglcu als estils
actuals.
Reseguint aquestes
llegendee,
es
pot endevinar a grans trets la història dej Papat, tan íntimament lligada
amb la del m ó n civiSitzat.
Lluis Veuillot pogtué veure una de
les raríissimes col-leccions d'aquestes
monedes, ordenada per Monsenyor Rondi, delegat pontifici a Civitavecchia, ii
en la seva obra L e P a rfum ilc Roma en
diu això:
«LH physionomie dc la Papauté s'.v pcint (fune nmntòre doucc et an^uste. Frap-

póc à l'eífi};ii' du Redèmtéur, du Saint
F.spi it, de la Sainic Vlçrgs ou des Apòtres, cotte iiumnaii- parió de Dieu, par'e à
Dii'u: dic axhorte, clle euscigiif, d lo prie;
surtoul elje exbcs'te à ia bhacité oi elle
duiuu' des avcrtisseiiv?nts sur l'usagc des
i iclu.,s(·s>.
No tot, però, són exhortacions als
que la manejaven, perquè a voltes el
Sant Pare que ordenava l'encuny hi
feia gravar una llegenda que per la
seva augusta sereniltat
resultava de
punyent ironia per a aquell al qual
anava destinada. Les d'Innocenci X I ,
que hagué de sofrir les envestides materialment sagnants, à voltes,
dc
l'omni^otència fastuosa de Lluís X I V ,
diuen: «Et in coelis erit ligatum»; i
en un altre encuny li deia: «Non pievalebunt», no en sortiràs. Los de Pius
II, que tihgué l'ardidesa de reanimar

L a

K a d i o t o l e f o n i a
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sov a
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Amb els receptors d'aquesta famosa marca es reben
els concerts internacionals i locals amb el més gran
plaer, per la perfecta claredat i admirable modulació
amb que fan oir els tons musicals 1 vibració de la veu
humana.
N'hí ha de tots preus I diferents capacitats, cons'
truTts amb tal perfecció que el seu maneig és senzill
i a l'abast de tothom.
I.'aparell radi BlüLL porta el goig a la família en
rebre tan meravetlosamenl els concerts musicals, conferències, noves i cotitzacions de tot arreu del món.

DE VENDA:
Establiments
•i^oig d o ^Sívut^JOÍLIT, l'T

l'esperit de les Croades, diuen aquesta invocació: «Dirige, Domino, gressus
nostros».
Lleó X , la preocupació del
qual fou baBtilr la basílica de Sant Pere
hi gravà: «Pater, ecce teimplum tuum»
Sant Pius V., que visqué ele dies en
què la puixança dels turcs amenaçava destruir la civililtzació europea, hi
digués «In te, Domine, speravi».
I^a majoria, però, de les llegendes,
es refereixen a l'ús que cal fer de la
moneda.- Entre totes senyoreja la de
«Deus charitas est», i al seu costat una
sèrife de dites que en algun cas fins
arriben a la causticitat com aquesta,
«Jiunta-la a ta pobresa». Hi ha una collecció de diners, com a l'antiga moneda
catalana — lliura, sou, diner — la de
més úníima categoria, que diluen: «Suficient per a fer mal» o «Danya
menys». E n peces més grosses, hi ha

R A D I O - L O T

BARCELONA.

aquesta: «Qui és el pobre? l'avar».
Heus aquí, triades a l'atzar, algunes
de les que recollí Veuillot de la col-lecció Randi:
Avarus non implebitur.
Frustra vigilat quil custodit.
Multos perdidit aurum.
Qui aurum diligit non justificabitur.
Non concupilscas argentum.
Radix omnium malorum.
Quid prodest hoonini?
Noli cor apponere.Ne obliviscaris pauperuim.
Date et dabitur,.
Mciliíus est dare quam accilpere.
Tolle et projice.
«Ai de vosaltres que esteu saturats!» diuen algunes. L a llegenda que
sobresurt, però, entra totes, és aquesta: «Non ce pax». No faria cap dany
tornar-la a gravar en el diner actual.
xra
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tota perlecciA al pes, fornia i gust de cada pals en CERES PURES D'ABEI.I.ES per al CULTE CATÒLIC, i amb bones mescles de vàries classes I
••
preus. «Sense fum, olor ni carbó.»
Fàbrica d'Espelmes Esteàriques i Transparents, Blanques i Colors
CIRIS i BI.ANDONS esteàrics de totes dimensions
"4

Ca.sa fundada en ISX
Expedicions a tot* els punts de ta Península i Utramar

REGlS"

A N T O N I
í-i VI_,.\
15;II-<-«-1C)I-IÍI
«
Es remeten notes de preus i catàlegs Il·lustrats gratis
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FILL DE B. CARCASONA
Taller

i Despatx:

Escudellers

Blancs,

8

-:-

Telèfon

3328 -

A

Braguers reguladors per a la r e t e n c i ó absoluta de l a hèrnia.—FAIXES I FAIXACOTII.LA ABDOMINAL, MODEL MODERN. —Cotilles Ortopèdiques pera curar o
corregir les desviacions de l'espatlla.
Més

de

50

Molí horitzontal amb

anys

de

moles de 750

pràctica

m/m.

Funciona amb moles d'esmeril per a fer farinades I amb moles franceses, de La Ferlé,
per

a

la fabricació

de

farina per

a

pa

Per a informes, adreçarsc
als constructors

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

Telèfon 147 S. P. - Apartat de Correus 679
XIV

són

la

millor

garantia
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11 Fillj de Magí Valls
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BARCELONA -Plaçad

UrquInaona. 8. pral.
T8ièton$ irw ». -1741 *. - 1 7 « A.

Casa fundada l'anv 1882
Direcció iclegràfica i (elefònica: MaeivalM
Apartat de Correus 74
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Principals operacions d'aquesta casa: i
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F U N D A D A

EN

1795

Despnlx i Dipòsil:

" :

•
• •
•
•

Joan Serra i firaupera
CASA

:* :•
: :

Obertura de comptes corrents
en moneda nacional 1 estrangera. Cobrança i reembors de lletres, ;antcn moneda espanyola
com estrangera. Descomptes de
lletres. Negociació de lletres sobre totes les places del regne.
Compra-vendaal comptat i a termini de paper . tranger. Girs i
lletres de crèdit sobre les principals places d'lispanya i de
•
•
l'estranger
•
•

Capnlxe.*. í i Abaixadoi s. 14
BARCELONA
* *

FABRICACÓ 1 E S P E C I A L I T A T
EN DRAPS CUIROS ' BAIETES / FELTRES / DISCOS DE LLANA I PEL
GENERES PROPIS PER A MAQUINARIES. ARTS GRÀFIQUES, F I L A T U R E S
ALTRES USOS INDUSTRIAL

T a c s de feltre per
a armes de
F A B R I C A

A

caça
O L E S A

••••••••••••«•••••••••••••

Miscel·lània Mensual
LA

P A R A U L A
CRISTIANA
REDACCIÓ;

C. BAIX DE SANT PERE. 5. PRAL.
ADMINISTRACIÓ:

C.

D E L S À N G E L S . 22 i 24

Subscripció. Un any, 25 ptes. - Mig any.
/ / / 15, ptes. - Número solt, 2·50 ptes. / / /

Una capella per als sirís, a
Pan$.-Una antiga capella del col-legi
dels Irlandesos, carrer des Carmes, 15,
ha estat óberta al culte siri. Els Si ris
al segle VI havien adoptat l'error d'Eutiqui; a les darreries del segle XV1I1.
l'any 1783, un grup important retornava a la fe catòliba; era prou important
el grup per permcítre d'establir al seu
favor una jerarquia
especial: el patriarcat catòlic que duu e' títol d'Aútioquia; Actualment 6s Patriarca d'Antioquia Mgr. Ignasil Ephrein II Rahmani, nat a Mossul l'any 1848. Ha realitzat una tasca excel·lent en molts ordres. Per fi, desprús de nombrosos tre-

BANC CATALÀ HIPOTECARI
Capital: 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pessetes

Casa central:
Ronda Universitat, 17
BARCELONA

Nostres operacions
Constitució de Capitals
mitjançant adquisició de títols pagables en dotze anys.
P r é s t e c s i Crèdits
amb garantia personal, hipotecària
o de valors.

AGÈNCIES:
Lleyda, Girona, Palma de Mallorca, València, Cadiz, Manresa,
Mataró, Sabadell, T e r r a s s a

balls, ha aconseijuit l'establiment d'aquesta capella síria a París. D'ara en
avant, cada diumenge serà celebrada a
aquesta capella la sagrada litúrgia segons el ricuB süri, en llengua siriaca.
seguint la forma que havia tingut
abans del cisme, sota la influència de
l'església de Jerusalem.

Els 70 anys d'un poeta catòlic
a Txecoeslovàquia.—Es feeteijat el
setantè aniversari
de vida del gran
poeta Francesc Eichert, txecoeslovac.
E l bisle auxiliar d'Oimütz escriu fmh
cquesta avinentesa ço que segueix:, «Cap
poeta líric modern no ha marcat la ser
va influència d'una manera més profunda i més duradora en les masses populars consciençosament catòliques, oue
Eichert. Les poesies més belles i com-

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

movedores pertanyen a! patrimonil universal».

Irlanda i els pròxims centenaris.—Per a Irlanda són pròximes les
celebracions de tres grans centenaris
que a hores d'ara j a comencen d'ocupar
l'atenció d'aquella gran famüia catòlicaj E l primer s'escau enguany, 1926,
setè centenari de la canonikzació d'un
dels sants més assenyalats de l'illa verda: Sant Llorenç OToole. Pel 1929 farà cent anys de l'abolició de les lleis
penals. L'any 1932 farà quinze cents
anys que Sant Patrici anà a Irlanda
a predicar l'Evangeli.

Les litúrgies catòliques.- E i me,s
de desembre últim, del dia 13 al 20,
ha estat celebrada la «Setmana de h s
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Compra I veoda de valors. Girs sobre l'estranger. Negociació de cupons i titols amortitzats. Ordres de Borsa. Comptes
corrents. Préstecs sobre \alors. Subscripcions a emprèstits. Canvi de monedes i bitllets. Admetem dipòsits de va'
lors en custòdia. Cambra cuirassada. Caines de lloguer
per a guarda de valors, documents, ioies i demés objectes
de valor. Compartiments des de 22 pessetes anuals.

M O N R O S E T

MALALTIES DELA
DONA : TRACTAMENT
MED1C I OPERATOR1
Rbla. Catalunya, 24,1."

B a r c e l o n a

Litúrgies catòliques» a París. Han estat celebrades cerimònies sagrades en
ritus romà, grec-melkita, silri, dominicà, maronita, romanès, anmeni, prevoeslau. Totes les celebracions d'aquestes
cerimònies eren preparades amb sengles conferències, il·lustrades amb projeccions.

També a Viena.—El

passat mes de
desemibre, així com a Barcelona era celebrada l'Exposició d'Art Litúrgic a la
Sala Parés dels Establiments Maragall,
a Viena es tenia una exposibió d'art
sagrat, per donar a conèixer, principalment, Jes creacions modernes i él
descabdellament dels diveirsos gènere.-,
d'art religiós. Segons notícites junt a
l'exposició s'Han tingut audicions musicals i de cant.

El

TELÈFON 5147 A

manuscrit d'una missa de

Weber.-Diuen què el Dr. Constantí
Schneitlcr ha descobert a Salzburg un
bell manuscrit
contenint una missa'
composta per Weber l'any 1790. Sem' la
que es tracta d'un manuscrit de la
pèrdua del qua! el mateix autor s'havia planyut insiscentment. E s una missa a quatre veus, amb acompanyament
d'orquesta i orgue.

EI Congrés Eucarístic de Chicago. - E l juny de l'any vinent es
tindrà a Chicago el Congrés Eucarístic internacional. A malgrat del temps
que encara manca fins a aquella data,
hom j a s'ocupa de la seva organi.?, ció. Com un dels projectes d'actes que
s'escauran en aquella avineintesa. :l que
certament, haurà de produir una forta
emoció, s'assenyala Ifl celebració d'un

FUNDADA EN 1880

Vayreda, Bassols, Casabó i C.a
Olot (Girona)
Esiatuarïa rell)ilou en cartró-fusia. amb pri\-ilegt exclusiu i favorneuda per decret de la Sagrada Coníreiiació de Hltus i Indulgíncien de l.er d'abril de 1887.Medalles d'Or i Diplomea de Mfrrit extraordinari en les Expú&iciocs universals i
nacionals de Barcelona, Chicago, Londres. I>U^OÍ Diploma d'Honor i Medalla
d'Or en la de Sarniiossai Gran Premi en la Exposició unlverial de Buenos
Alrea, únic premi concedit a les imatfies, etc.

ESCULTURA

RELIGIOSA

liratges en fusf.i tallada I pasta-fusta : Artístics models per a entronització del
Sagrat Cor de Jesús : Bonics alts relleus de Nostra Senyora del Perpetu Socors :
Altars. Oratoris, Tabernacles, Capelles, Atrils, Sacres, Reclinatoris, Peanyes I tota classe de treballa concernents als diferents rams de l'Escultura
Detnanln-se catàlegs, projectes I pressupostos
NOTA: Aquesta Casa Is proveïdora dels Rvds. PP. Misioners de l'Immaculat Cor
de Maria i de Ics Urnes de la Visita domiciliària de l'Immaculat Cor de Maria i de les
Urnes de la Visito domiciliària de la Sagrada Família, de la Verge Auxilladora, del
Nen de Praga, de Sant Antoni i altres devocions.

ofici on cinquanta m ü nens i nenes cantaran la miasa gregoriana anomemad
d'Angelis, tan coneguda ací. Dirigirà
aquesta massa verament enorme de
cantailres el professor Otto Singerberger. Hom comprèn, de seguida, que la
preparació d'aquesta missa ha d'ésser
un predigi d'assaigs.

Un institut bíblic a Jerusalem. Mgr. Barlsesiha, patriarca llatí de Jerusalem ha beneït la primera pedra
d'un novell Institut d'Estudis Bíblics,
el qual ha de funcionar a la santa ciutat. S'era posada, anys enrera,

la qüestió de veure a on s'establiria
aqueix Institut orientaL Hom havia
pensat cm Beyouth. on ja era la Universitat de Sant Josep, bell terreny
preparat per als futurs estudis. Però
hom consildenà que la Síria era massa
allunyada dels llocs on es descabdellaren els esdeveniments cabdals de les
Sagrades Escriptures. A indicacions de
Pius X fou definitivament escollida Jerusalem per al futur Institut. I l'any
1913 els jesuïtes trametifen de Roma
m primer grup de professors i deixebles. Sinó que la gueirra ho interrompé.
Benet X V , finides les hostilitats féu

9cc<c£ïcc<ccccccceeeccc«<c<c>»>»»»»»»>»»»»#

PIANOS ,
ARMONIUMS

P A R A I G Ü E S

INSTRUMENTS

O M B R E L · L E S

OROUES MUSTEL

VANOS

ARPES

I BASTONS

J. C A R D U S
R .

P a r r a m o n
P O R T A F E R R I S S A , 10
B A R C E L O N A

S

CARME, 8, PRIMER

S
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reprendre les tasques, que han continuat sota l'impuls del seu successor fins
que j a es pot dir que l'Institut és un
fet.
Seran dos, doncs, els Instituts bíblics
que hi haurà, l'un a Roma, l'altre a
JerusaJom. Els dos fogar d'alts estudis
es completaran:, a Roma es farà sobretot l'ensenyament teòric i a Jerusalem
les aplicacions.

Apologètica per radio-telegrafia. - Pels Parep Paulistes ha estat inaugurada als Estats Units ima estació radiotelegràfica, els catòlics i els no-catòlícs han estat duvitals a trametre-hi les
ffiestions sobre las quals; desitgen aclariments, sigui del religi ó /sigui, en gener^l, de cultura. L'ard, 1^ literatura, la
l^litica son irai.its cadà divendres.

El catolicisme als Estats Units. Heus aquí, segons una estadística publicada per la premsa milssional la creixença que ha tingut ei catolicisme als
Estats Units, durant un segle:
Anys

Bisbats

Sacerdots

Catòlics

1822

9

78

600.000

1832

11

248

1.000.000

1842

16

562

1.300.000

1852

32

1.421

1.600.000

1863

43

2.284

2.000.000

1872

56

4.184

4.829.9i,0

1882

63

6.438

6.370.858

1892
1902
1912

•

80

9.067

8.047.221

87

11.986

10.759.330

98

17.608

15.010X174

103

21.164

17616.676

La
Paraula Cristiana
Col·laboradors nacionals
i

estrangers

Catalunya Social
SETMANARI DE COMBAT

OROAN

DE LAVANTOUARDA

Banc Apotecari d'&panya
DELEGACIÓ

A

C A T A L U N Y A

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

CRISTIANA DE CATALUNYA

INTERÈS A N Y A L
5-50 0/n
PREU:
N ú m e r o s o l t : 9'20 p t e s .
Subscripcióa l'any: 19 »

Per informes i detalls gratuïts
diri£lr-se al Delegat a
Catalunya

PERE SAYÉ
Cameros, 3 - B A R C E L O N A

P l a t a d c Catalunya, 17, p r a l .
De
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Banquere

BARCELONA Plaça d Urqulnaona, 8, pral.
Telèfons 1740 A. -1741 A. -1742 A.
Casa fundada l'any 1882
Direcció tclc£rà6cB I telefònica: Magi.allApartat de Correus 74
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F U N D A D A

Granpcra
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Dcspnlx i Dipòsit:
Capalxes. 2 i Abaixadors, l i
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jj j Principals operacions d'aquesta casa: I 11
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Joan Serra i
CASA

•

••

Obertura de comptes corrents ! !;
en moneda nacional i estraage- : ::
ra. Cobrança I reembors de lle- ;
tres, tant en moneda espanyola •
com estrangera. Descomptes de
lletres. Negociació de lletres so- •
bre totes les places del regne. •
Compra-venda al comptat later- S ::
mini de paper estranger. Girs i •
lletres de crèdit sobre les prin- ! !•
cipals places d'Espanya i de
•
•
l'estranger
•
• I S

**

EN DRAPS CUIROS / BAIETES / FE!^
TRES / DISCOS DE LLANA I PEL
GENERES PROPIS PER A MAQUINARIES, ARTS GRÀFIQUES, FILATURES
ALTRES USOS INDUSTRIALS

T a c s j l e feltre p e r
a a r m e s de

F A B R I C A

A

caça

O L E S A

••••••••••••••••••••••••4

Miscel·lània Mensual
El solemne potifical papal
a Sant P e r e d e l V a t i c à ,
per la festa de Jesu-Críst Rei.
E s de tal inijxjrtància l'acte celebrat el
31 de desembre passat \yer la institució i
primera celebració de la festa de Jesu
Crist Rei, que be reclama de primer una
crònica de la mateixa festa i després—si
hi ha prou lleure—un suficient comfntari a la Encíclica Quas primas ss. dec.

1925.

La festa era estada preparada arreu per
una Imna sèrie d'articles publicats dins
les revistes, i de parlaments fets dalt de
les trones o bé en les sales de conferències i majorment ]x.'r les encícliques mateixes del Sant Pare, majonnent U b i

arcano i Qnas primas. Amb

això

era

gran el desig de la institució d'ella, i
molt viva l'expectació jier veure el dia
de celebrar-la. E l Sant Pare Pius X I
trià a tal fi la darrera diada de l'any
1925, perquè fos com un bell coronament de l'esplèndid Any Sant del Jubileu.
La funció havia d'ésser un solemne
IKmtifical papal celebrat damunt la
sepultura de Sant Pere, amb tota la
magnificència de les solemnitats papals.
Sota la càtedra de Sant Pere era estat
alçat el tron del Papa, de l'altar de la
confessió fins tot labsis eren posades
bancades jier al col·legi cardenalici, per als

BANC CATALÀ HIPOTECARI
Capital: 25.00 0.000 de pessetes

Nostres operacions

Casa central:
Ronda Universitat, 17
BARCELONA

Constitució de Capitals
mitjançant adquisició de títols pagables en dotze anys.
P r é s t e c s i Crèdits
amb garantia personal, hipotecària
o de valors.
Comptes Corrents
a la vista i a terminis fixes, amb
abonament d'interessos, segons la
següent escala:
A la vista, 3 per 100-A tres mesos,
4 per 100 - A sis mesos, 4 i mig per
100 - A un any, 5 per 100

AGÈNCIES:
Lleyda, Girona, Palma de Mallorca, València, Cadiz, Manresa,
Mataró, Sabadell, T e r r a s s a

LISOL

EL MILLOR DESINFECTANT. INDISPENSABLE A LA
HIGIENE / A G R I C U L T U R A / R A M A D E R I A
Ocmani's el fulleló «EL LISOL EN AOR1CULTURA. que enviem gratis - De venda
en principals droguers 1 en la f&brlca

VALLÈS GERMANS

/

•

C M a u i n l , 79, Barcelona (Sant)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

triarques, arquehi.sl>es, bisbes i abats i
per als altres que acostumen d'assistir, i
més enrera les tribunes per als prínceps,
família de S. M., cos diplomàtic, [«triciat. noblesa romana i convidats especials.
E l Sant Pare, a dos quarts de deu, acomnuíyat del seu servei i de la noble cort i
de la guàrdia noble, s'encaminà vers la
Sala dels Paraments, on ja era esperat
l>cls Eminentissims Senyors Cardenals
revestits segons la categoria de cada ordre, amh la mitra de damasc. com també
hn estaven els reverendissims patriarques, arquebisbes, bisbes i abats amb calia pluvial i mitra blanca. E l Papa. revestida la falda, lamit, l'alba, l'estola. cl
mantell papal blanc, el formal i la mitra,
ixjsava encens, el beneïa i pujava a la

cadira gestatòria precedit de tot el corteig; baixada l'Escala Regia davant la
estàtua de Constantí, era cobert del tàlem
i voltat de vuit macers i dels blanquissims
flabelli (finíssims ventalls de ploma d avestruç), entrava dins el pòrtic de la Basílica, on era rebut del reverendíssim Capítol de Sant Pere, i per la Porta central
entrà a la Basílica Vaticana, ressonant
alhora les tromi)etes d'argent i les aclamacions de la gentada que esperava feia
l)ona estona l'arribaria del Papa Feta
Adoració del Santíssim al seu altar, on
era solemnement exposat, avançà vers
l'altar de la Confessió, davant la qual
«lavallà de la Cadira gestatòria per a orar
una mica, agenollat al reclinatori. Dalt
del petit setial posat al costat de l'epísto-
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COMERÇ : BASCA : DIBUIX INDUSTRIAL : BORSA
IDIOMES : A t T S
ESTUDIS COMERCIALS
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Compra I vcndu de valors. Girs sobre l'estranger. Negociació de cupons i litols amortitzats. Ordres de Borsa. Comptes
corrents. Préstecs sobre valors. Subscripcions a empristits. Canvi de monedes i bitllets. Admetem dipòsits de valors en custòdia. Cambra cuirassada. Caixes de lloguer
per a guarda de valors, documents, joies I d'altres objectes
de valor. Compartiments des de 22 pessetes anuals.
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JOSEP

Navalles

Un regal

Ganivets

bo i de gust

Articles

fareu amb

per

articles

a tocador

d'aquesta
Gran assortit

GANIVETERIA

casa

BARCELONA
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EL

VI^ I I : C I^I5-S'I I
FUNDADA EN 1880

V^VO

Vayreda, Bassols, Casabó i C.a
Olut ( G i r o n a )
Estatuària rclictoM o i cartró lu-ita, amb privilegi exclusiu I favurescuda per decret de la Sagrndu C'ungregaciú de Ritus i lodulgíncles de l.er d'abrtl de 1887.Medallcs d'Or 1 Diplomes de Mírlt extraordinari en les Exposicions universals 1
nacionals dc Burcclonu, Chicago. Londres. Lugo; Diploma d'Honor i Medalla
d'Or en la de Saragossa: Gran Premi en la Exposició universal de Buenoa
Aires, únic premi concedit a les Imatges, etc.

El arie sacro

SATORRAS IFOR MENT
Altars I

Oratoris: Imatges en fusta I pasta fibra

TALLER D'ESCULTURA RELIGIOSA

E T ï l

C.

Nou de S t . F r a n c e s c , 3

Roselló. 323 (xamfrà Ballin)

-: C V I S T f ï K I

O E S C O

la, rebé l'obediència dels eminentíssims
cardenals, del exceHentissims patriarques
i iHnstrissims arquebisbes i bisbes i penitenciers
Mentre es cantava la Nona, es revestí
els ornaments pontificals. Asistien el Pa!« durant la missa, de més dels cerimoniers, el Card. Oc I^ii, com a bisbe assistent, els Cards. Bisleti i Laurenti com
a diaques assistents al tron, cl Card. Cincero, com a diaca ministre; Mons. Florezak, sulnliaca ministre i els diaca i subdiaca grecs. I-a nova missa "Dignus est
Agnus", tota ella respira l'aire de la festa, la dignitat rc^ia de Jesús i els seus
títols. L'introït és pren de l'Apocalipsi
5, 12; i,6: " A E l l la glòria i l'imperi
pels segles dels segles". L'oració dcVI
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BARCELONA

Telèf. 1660 A . • B a r c e l o n a

mana a Déu, qui ha volgut restaurar totes les coses en el seu amat Fill, que totes les famílies dc les gents es subjectin
al seu suavissim imperi. L'epístola és la
])crcoi)a de Sant Pau als Colossencs i ,
12-20, on descriu l'Apòstol les mercès
que a Déu devem retre d'haver-nos traspassat del jxxler de les tenebres al reialme
del Fill del seu amor, el qual és la imatge de Déu invisible, el primogènit dc tota
creatura. E l gradual assenyala l'extensió d'aquest imperij que són els termes
dc la terra, i els seus súbdits, que són tots
els reis i totes les gents de la terra. E l
vers aHeluiàtic (Dn. 7, 14) celebra que la
seva duració serà eterna. L'Evangeli és
el Col·loqui de Ponç Pilat amb Jesús (Jn.,
(Acabarà)
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BARCELONA Plaça d Urquinaona. 8. pral.
Telèfons 1740 A • 1741
• 1742 A.
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Casa fundada l'any 1S82
lliiccriò teleerinca I telefònica: Magiíalls
Apartat dc Correus 74
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j Principals operacions d'aquesta casa: j
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Obertura de comptes corrents
en moneda nacional i estrangera. Cobrança i reembors de Hetres, tant en moneda espanyola
com estrangera. Descomptes de
lletres. Negociació de lletres sobre totes les places del regne.
Compra-venda al comptat i a termini de paper estranger. Girs i
lletres de crèdit sobre les principals places d'Espanya i de

:

•

S

•

l'estranger

•

•

•

•
•
•
•
:
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Joan Serra i Graupcra
C A S A F U N D A D A E N 1795
Despal.v i UfbtUt
Capnlxf*. 2 i Abaixailors. l i
BARCELONA
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FABRICACIÓ i E S P E C I A L I T A T

EN DRAPS CUIROS / BAIETES / PELTRES / DISCOS DE LLANA I PEL
GENERES PROPIS PER A MAQUINARIES. ARTS GRÀFIQUES. FILATURES I
ALTRES USOS INDUSTRIALS

Tacs de feltre per
a a m i e s de c a ç a
F A B R I C A

A

O L E S A
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Miscel·lània Mensual
LA

P A R A U L A
CRISTIANA

EI solemne pontifical papal a
Sant Pere del Vaticà, per la festa
de Jesu-Crist Rei.
Acabament

REDACCIÓ:
C . B A ' X D E S A N T P E R E . 5, PRAL.

ADMINISTRACIÓ:
C.

DELS

ÀNGELS,

22 i z4

Subscripció:
Un any, 25 pies. - Mig any.
/ / / 15 ptes. - Número solt, 2'50 ptes. / / /

18. 33-37): " T u ets cl rei dels Jueus?...
Tu ho dius que jo sóc rei". L'ofertori,
tret del Salm 2, 8, reprèn el pensament
del gradual. A la secreta demanem a Deu
que per l'hòstia de la reconciliació humana Jesucrist Fill seu, Senyor nostre.
Ell mateix concedeixi a totes les gents els
dons de la unitat i de la j a u . E l prefaci
propi dc la nova missa és una sintesi de

BANC CATALÀ HIPOTECARI
Capital: 25.000.000 de pessetes

Nostres operacions

Casa central:
Ronda Universitat, 17
BARCELONA

Constitució de Capitals
mitjançant adquisició de títols pa(Jables en dotze anys.
P r é s t e c s i Crèdits
amb garantia personal, hipotecària
o de valors.
Comptes Corrents
a la vista i a terminis (ixes. amb
abonament d'interessos, segons la
següent escala:

AGÈNCIES:

A la vista, 3 per 100-A tres mesos,
4 per 100 - A sis mesos, 4 i mig per
100 - A un any, 5 per 100

Lleyda, Girona, Palma de Mallorca,
València, Cadiz, Manresa,
Mataró, Sabadell, T e r r a s s a

LISOL

EL

MILLOR DESINFECTANT. INDISPENSABLE A LA
HIGIENE / A G R I C U L T U R A / R A M A D E R I A

nemani's el tul In,.

«F.l.

LISOI. RN A( iKICULTUK A > que enviem gralls
en principals drofiuers 1 en la fabrica

VALLÈS GERMANS

C. Mattini, 79, Barcelona (Sans)

ESCULTURA
RLOSIBIVD
I
Inialiles en

fuata

RELIGIOSA
O L I V E L L A
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tallada i pasla-lunta : A r t í s t i c s models per

S a g r a t C o r de j e a ú a
Altars. Oratoris,

ïi^Iao,

De venda

: B o n i c s a l t a r e l l e u s de N o s t r a

a

entronització

del

S e n y o r a del Perpetu S o c o r s :

Tabernacles, Capelles, A t i i l s , Sacrea, R e c l i n a t o r i s , Peanyes I to-

ta c l a s s e d e t r e b a l l s c o n c e r n e n t s als d i f e r e n t s r a m s de
Demanin-se catàlc^B,

l'Eacultura

pro)ectes I pressupostos

NOTA: Aquesta Casa és proveïdora dels Rvds. PP. Missioners de l'Immaculat Cor
de María i de les Urnes de la Visita domiciliària de l'Immaculat Cor de Maria i de les
Urnes de la Visita domiciliària dc la Sagrada Família, de la Verge Auxllladora, del
Nen de Praga, dc Sant Antoni i altres devocions.
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COMEUÇ : HANCA : niliUIX INDUSTRIAL : BORSA
IDIOMES : A L T S E S T U D I S C O M E R C I A L S

| SOLER ITORRII GERMANS - B a n p f S
I Rambla dels Estudis, 111131 Bonsuccès, 113
BARCELONA

DR.

U

JULI

Compru i \ enda de valots. Oirs sobre l'estranger. Negociació de cupons l títols amortitzals. Ordres de Borsa. Comptes
corrents. Préstecs sobre valors. Subscripcions a emprèstits. Canvi de monedes i bitllets. Admetem dipòsits de valors en custòdia. Cambra cuirassada. Caixes de lloguer
per a guarda de valors, documents, joies i d'altres objectes
de valor. Compartiments des de 22 pessetes anuals.

MONROSET

M A L A L T I E S D E LA
DONA : TRACTAMENT
MÈDIC I OPERATORI
Rbla. Catalunya, 24, 1."

Barcelona

la teologia de la dignitat règia de Jesús.
"Vertaderament és cosa digna i justa,
equitativa i saludable que nosaltres sempre i en tot lloc us donguem gràcies. Senyor sant. Pare omnipotent. Déu etern,
que ungireu amb oli d'exultança l'unigènit Fill vostre. Senyor nostre Jesucrist,
Sacerdot etern i Rei de totes les coses,
per tal que oferint-se en l'ara de la creu,
hòstia immaculada i pacífica, obrés el misteri de la redempció humana; i subjectant
al seu imperi totes les criatures, us
lliurés l'etern i universal regne, regne
de veritat i vida, regne de santedat i gràcia, regne de justicia, d'amor i pau. I per

TELÈFON 5147 A

això... I-a Comunió amb els versets del
Sal 28, 10-11, enllaça bellament el vers
al·leluiàtic i la secreta, i la posteomunió
demana que els qui ens gloriem de militar sota les senyeres de Crist Rei, podem
amb E l l regnar per sempre al cel. L a missa, celebrada amb la magnificència i majestat de les misses papals, no tingué particularitat especial, fora de l'interès que
sempre té aquell moment deliciós de la
elevació de les sagrades espècies, i majorment, en aquesta diada aquella benedicció que el Papa dóna amb la santa hòstia, girant-se als dos costats, mentre baixa
de dalt la cúpula, la música suavissima

El llibre de Sant josep
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Acabada la missa, el Sant Pare Pius
X I , vestit encara amb la casulla, s'agenollà al reclinatori davant l'altar de la
confessió, i recità amb veu clara i vigorosa l'acte dc consagració de tot el món
al Sagrat Cor de Jesús. Déu vulgui atorgar a la seva Església el benaurat com-

i

e

s

e s »

^ . í i t

\ÍX

de les trompetes dc plata, semblava com
si fos l'última benedicció esjx.·cialissima
que a l'acalKiinent de l'Any Sant cl V i cari dc Jesucrist volia estendre i>er tota la rodona de la terra, benedicció dc reconciliació i de pau, a íi que en el regne de Jesucrist no hi hagués més que
un sol remat i un sol i«sfor.

c

o i n t í v t

pliment i i)erfccció de tan sinceres i filials
pregàries, dc forma que cl reialme de Jesucrist s'estengui de l'una a l'altra banda dc la terra, enllaçant tots els jHibles
amb la unitat de la fe i de l'amor.
Acabada de fer la consagració, s'alçà
I)eu dret cl Paiw i entonà el Te Dcum
per remerciar a la Divina Majestat i Bonesa la immensa abundor de Ijéns celestials abocada i>articularment per causa
del Sant Jubileu; i, finalment, des de dalt
de les grades dc l'altar, donava novament
la benedicció i»]»!; i tot seguit, els cardenals Bisleti i I^iurenti promulgaven en
llatí i italià la indulgència plenària. L a

Diada de Sant Jordi
fareu un bon present amb

El llibre
de

Xampanv
Freiienel

Sant Josep
Sant Sadurní de Nova

funció era ja terminada, però la sortida
del Sant Pare semblà produir en la gernació que omplia la nau de la Basílica,
aquell esclat de joia que causa una magnífica ixista de sol d'una jornada esplèndida. Verament, després de sovintejada
durant el Jubileu, amb motiu de les grans
funcions pontificals, la vista del Pai>a,
feia recança prendre'n, com si diguéssim,
comiat i)er trigar qui sap quant a tornarlo a veure. Per això creixia més i més l'entusiasme: era el poble cristià que retia a
Jesucrist Rei, en cl seu Vicari coronat
de la tiara, el tribut de sincera fe i vera
amor, a la qual responia el Sant Pare
amb el seu dòlç esguard i paternal benedicció, donant-li caient tot particular de
placidesa la suavíssima i majestuosa marxa iKMitifícia, que, mentre avançava feien
sentir les trompetes argentades. I es fongué la vista del Sant Pare deixant al cor

un agre-dolç de recança i satisfacció.
Pontifici Institut Bíblic,.
Roma. I3 gener 1926.

La i n q u i e t u d d e l í i n a l i s m e . — A nosaltres, que doclrinalment
ho tenim tot resolt—i és en cl camp del
deure i de la res|X)nsabilitat on ens vénen les angúnies—ens sobta, ens estranya que hi hagi professors estudiosos
que encara dubtin del finalisme; i, en
realitat, no deuria això passar-nos i)erquè cada u rep la influència d'un ambient. Mes com sabem nosaltres l'ainbient i l'educació—tal volta obstinadament materialistes — d'aquells homes
donats a la ciència?... Molt fan ara alguns d'ells per a treure la ciència d'aquest mal pas: el professor Cuénot,
autor d'un recent llibre sobre YAdapIX

B a n c
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I Valors. Cupons, Banca,
[ Borsa, D i p ò s i t s . Comptes
corrents. Cartes de
crèdit, etc.
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: ESTUDIS

GOMARÀ
•
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Girona : Mataró ; Reus ; Vilanova i Geltrú
Banyoles
La Bisbal ; Palamós : Sitges

tació, vol alliberar-se de l'intoxicant materialisme, però no ho aconsegueix tant
be com el professor Fano, de la Universitat de Roma, el qual en el seu tractat,
recent també, sobre cl Cervell i el Cor—
ja lluny de r"agnosticismc resignat" del
pritner—com diu Georges Bolin al Mercurc dc France—es fa seva la raó conegudissima de tots els nens que van al catecisme sobre el rellotge i el rellotger, la
creació i el Creador. Un silex treballat,
segons ell, implica un autor dotat de voluntat ; igualment les estructures i les característiques teleològiques dels organismes vivents, "que representen mecanis-
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mes força més complexos i destinats a
objetes múltiples que els informes estrès
i les armes prehistòriques", són els testimoniatges d'una "Voluntat còsmica".
Digui senzillament D E U cl professor
Fano i no ens surti amb paraules cobertes, digui senzillament D E U com aquest
prestigi dc la geologia, M. Pierre Tennier ho diu, M . Pierre Tennier, el ponent sobre el tema Léon Bloy, en l'imminent curset de conferències organitzat ])er la Rcvue des Jeunes, on Henri
Màtris farà la Defensa dc l'Occident,
Jacques Copeau estudiarà l'obra de P é guy, Frederic Lefévre la de Claudel, Re-
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Cameres, 3
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visi-

ne Kcnjarnin la de Barres i Henri Ghénn
cl Teatre' dels Sants.
Nosaltres que tinguérent la joia de conèixer la [bondat i la finor del professor
G. Fano,' ens dolem com ningú que la
seva valentia cn donar-se completament
al millor dels ispiriuialismes no sigui absolutament inequívoca. Recorden! la simpatia que, la figura baixa i rodanxona del
prnfessofr l'ano expandia pel refectori
intjim c^e la nostra selecta Residència
d'Estudiants, al costat d'aquest altre fi-

Lectura bona

siòleg optimista: el professor August Pi
i Suner. Nosaltres aleshores estàvem a
punt danar a Itàlia i cl professor de
Roma ens va topar la vista nostra fita en
unes reproduccions d'obres d'AU^rt.
L'elogi que ell va fer de l'arquitecte florentí era intel·ligent a tot ésser-ho i ens
palesà que tots dos tenien de comú 1 "ésser "humanistes". Vulga Déu que sia
també, cl professor Fano, resoltament un
"divinista".
R.

llibre de Sani losep
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TALLERS DE SOLDADURA
FABRICA D'EINES PER A MOLII
COHXEIL·A I ' l
l·IiÒKUBti.lT
: ioiuti-s

li

GENA
<li >• •« • >

Després de mitja centúria de dedicar-se a l'espccialit:)
'1c raolineria
acreditades aqui i a l'estranger, la casa ha o
perfecte sistema de soldadura autògena esp r. pera
I U I I I I I H I I H ' H , s f u s r t i ' f ii r i ' - l i ' H . ni i·iit. tl.
itmtr
Certiücals, entre altres, de Mossín Joan l'ala, rector de l
rector de Capsanes, ecònom de Marsíi; ï^re Nlubò.
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El arie sacro
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«Dr.

Saloador

íRoca

«Ballber

Glíma excel·lent de repòs, a 600 metres sobre el nioell del mar. 9arcs i
boscos creuats per 50 auilòmetres de carreteres. Gstació del ferrocarril
de Cleyda a Tarragona.
íïigua regeneradora Font del Ferro.
37 xalets aue es lloguen per mesos i per temporada, de 170 a 2.500
pessetes al mes
H O T E L V I L · L A E N G R À C I A de primer
ordre, pensió completa de 1." des de 18
Ctes., de 2.a 12 pies. CHosfalge senzill i
confortable a la Matis de l'Aigua, t e l è fon, electricitat, automòbils, jocs. Sïïisses i
ÇRosari diari a l'església de l'Ssfabliment

•Administració a "Barcelona:

Çòruch, 114, pral.

t e l è f o n Q. 1339
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Confiter i Pastisser

P a de l u x e

RAMBLA DE CAN A L E T E S 9 i 11.
TELÈFON A 276C.
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