M O R A L I HIPOCRESIA

E

N la toia recent controvèrsia sobre les relacions entre l'art i la moral, els qui es decanten de la banda de la llibertat han emprat un
argument molt iUegitim {parlem en termes de lògica), però molt parencer, i sobretot molt repetit, com si ell fos el cop de massa definitiu per
esclafar els prejudicis morals en matèria artística i literària: — L a realitat, diuen, és aquesta. Serà. per cas. més interdit de dir-ho que de
fer-ho? M a i la descripció literària no arribarà a tenir la força seductora
dels objectes descrits, ni l'extensió i àdhuc la tolerància dels costums
depravats. Caurem en la hipocresia de tolerar el mal amagat i de combatre el mal pales f—
Heu-nos ací. doncs, els enemics de la inverecúndia artística titllats
d'hipocresia, d'ésser més exigents amb el literat i l'artista del que ho
és el mateix Déu amb la realitat i nosaltres amb la moral de la gent,
més rigorosos amb la descripció que amb la comissió del mal.
Deixant de banda cert a^remnsme ultra-moral, qui efectivament
sembla escandalitzar-se de la mateixa naturalesa (per exemple, la condemnació absoluta del nu, i encara de la bisexualitat en el teatre, i encara de la sardam. e l c ) , els partidaris del qual mereixen tanmateix més
respecte que els de l'absolut afranquiment de l'artista respecte de tot
cànon moral, ens cuita de vindicar els moralistes cristians d'aquesta
acusació d'hipocresia.
No és cert que la luituralesa, entesa tal com és, aboni els desvergonyiments dels artistes lliures. Quant als éssers exteriors a l'home, llur
contemplació assídua seria molt recomanable a aquells artistes i literats,
que potser h i copsarien aquella virtut asserenadora i castificant de la
Natura, primer esglaó envers la seva interpretació religiosa. Quant a
l'home, fou ja dit en aquestes columnes amb docte i erudit estil, que cal
considerar-lo tal com és, és a dir, caigut sota les ruïnes morals de la seva primitiva excel·lència, i obligat per un instint primari, indefugible,
universal, a cobrir la seva nuesa. L'obra de Déu fou l'home nu, però
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l'obra actual de la Natura és l'home vestit: l'home despullat no ha estat
tnai ni obra de Déu, n i obra de la Natura, i l'art de tots els temps ha
hagut d'acomodar-se a l'estat actual dc l'home, mentre no ha arribat a
revestir les seves obres d'aquella excelsa dignitat quasi divina, la inspiració genial, que, a guisa de la llum de la glòria, sap cobrir el nu amb
un vel més delicat i més honest que tots els vestits de la indústria hui.iam. Els artistes qui arriben en aquesta excelsitud són contadtssims
i no sabem si ningú, de bell antuvi, té dret a pretendrc-s'hi.
Qui h i hagi arribat, que faci nu en born hora, que en faci en pintura, en escultura, en literatura {recordem la Francesca da Rimini de l'infern dantesc), segur que, mentre la impressió estètica serà tan forta que
ofegarà tot moviment impur, no haurà fet cap mancament a la llei
moral. P e r ò , ai las! com és difícil de complir aquesta cotuiició altíssima'
Amb quina lamentable facilitat un Rubens, un Tiziano, àdhuc un Rafael, passen de l'augusta serietat artística al to picaresc, destructor de
tota dignitat moral! Llavors es va més enllà de la mateixa natura caiguga, la qual conserva sempre la vergonya i , res te potser de la dignitat
perduda, U M enèrgica i sorruda consciència de la intorçable destinació
de les tendències hunuines. Reclatnar-se llavors de la natura és una veritable flestomia.
I reclamar-se dels costums? Primerament, voleu dir que tot és corromput? Voleu dir, senyors escèptics, que no resten al món n i illots
emergents sobre el naufragi moral? Aquell tots són iguals que tant de
mal ha fet a certes reivindicacions terrenes, és lícit d'emprar-lo en la
lluita pel bé més alt de l'esperit? Amb aquest criteri derrotista, j a no caldria ni lluitar. S i tots els esforços de la cultura, del progrés, de la civilitsació, de la Religió (posem a dretes tots els elements espiritualitsants)
no han aconseguit de salvar de la corrupció moral una sola ànima, per
què es cansen aquests senyors a defensar-se d'una imputació d'immoidlisme, que així com així, saben que és indefugible? Per què no responen tot simplement dient : Som i serem immorals vós i jo i tothom irremeiablement?
Perquè saben que al món h i Ita moltes ànimes pures, i encara n'hi
ha moltes més del que ells es pensen, i potser ells tnateixos, en fons, ho
són més del que es creuen ells i del que creiem nosaltres. E l sol afany
de defensar-se n'és un símptoma. S i així és, per què aquesta pruïja
d'anar a poar els temes literaris o artístics en les cisternes corrompudes?
No invoqueu pas la realitat, sinó el fragment, petit o gran, de realitat
que plau al vostre estre. Nosaltres seguirem creient que fóra m é s humanitari d'atorgar el privilegi d'exemplaritat que dóna la consagració
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literària o artística a les accions nobles, a les gestes heroiques, a les abnegacions de la caritat, de la puresa, de la fe. H i ha algú qui cregui
que aquests encoratjaments escauen menys a la situació actual del nostre poble que els incitants de l'afemellament i de l'egoisme? Hom dirà
que, convenients 0 no, l'artista no ha de fixar-se en això, sinó en la
reacció artística que cada fet 0 cada objecte provoca en la seva ànima.
I nosaltres direm que l'artista que, en crear la seva obra, no es crew
acomplir un ofici social i patriòtic d'elevació dels esperits, sinó sols satisfer una pruïja solitària, sigui d'exonerament espiritual, sigui d'afan-,
de glòria, de lucre, etc, podrà ésser artista, però no podrà ésser honest.
En cap pais del món, però menys en un país meridional i proteic com
el nostre d'ara, no és lícit a ningú, n i tan sols a un porter, a un ciraboles o a un captaire, de desentendre's de l'ennobliment col·lectiu. Cal acabar promptament i enèrgicament amb aquest privilegi anàrquic que s'han
atribuït alguns artistes i literats, qui es pensen que el flam diví de la
inspiració—quan, tanmateix, el tenen I—els dóna dret d'injectar metzines de descomposició en l'entranya social.
No es podrà, doncs, prendre el mal com a matèria artística? Es podrà prendre sens dubte, però recordant que va! més el to que la cançó.
No volem pas exigir l'art de tesi. (Ens caldrà esperar que torni a estar
de moda, 0 que un artista valent tingui el coratge de proclamar-lo. mentre tots els practiquen, cadascú per la seva). P e r ò sense arribar a aquest
extrem que escandalitzaria, podem exigir en el tractament artístic del
mal una seriositat, una dignitat, una absència de rialla picaresca, una
elevació per damunt les seves solladures, que traeixin tot d'una en l'autor una posició adversa i una precaució contra el contagi. Si hom es
pensa que aquesta esterilització moral seria també una esterilització artística, és que tindrà el seny talment trabucat, que ja confondrà l'Art
amb aquella rialleta, excessivament expressiva, d'aquell tipus de disbauxai que amb paraula intraduïble anomenem corrido. P e r ò , aleshores,
que no pretengui cap noblesa moral, ans expremi aquest principi: "tot
fet té dret a ésser posat en espectacle" i dugui'l a totes les seves conseqüències: a veure si les resisteix.
Per al mester augustUsim de l'artista, no basta ésser honest : cal tenir aquella delicada sensibilitat moral que fa estimar l'honestedat dels
altres tant com la pròpia. Llavors, qualsevol assumpte artístic que hom
tracti, evitarà curosament tot allò que podria entelar-la.

LA MÍSTICA DE VERDAGUER EN SOS
"IDIL·LIS I CANTS MÍSTICS"

A

LGÚ potser s'estranyarà que, havent posat per titol d'aquest article
el que heu llegit, ens fem ara nosaltres mateixos aquesta
pregunta: però, Verdaguer, és poeta místic de debò? N o és pot pas dubtar que la poesia de IdiUis i cants místics no solament és cristiana i fervorosa, sinó que té també molta cosa de mística; però també és veritat
que ultra això es pot encara examinar si reuneix totes les dots i qualitats
de la més estrictament dita poesia mística.
Es difícil de donar una definició exacta d'aquesta classe de poesia,
perquè en aquesta i qüestions paregudes se'n pot fer més i menys. N ' h i
ha alguns que tan sols tenen per vertaders poetes místics aquells que,
coneixent-se ells mateixos participació de la divina essència, tradueixen
al llenguatge exterior amb l'ornat i bon dir de la gaia ciència els sentiments i aspiracions de llur ànima, sentiments i aspiracions que s'hi desperten pel pensament i desig d'ajuntar-se íntimament amb aquella que
coneixen ésser l'única font de tota benaurança. I pretenen sempre la unió,
millor dit, aquesta compenetració de llurs afectes i sentiments amb l'objecte d'ells tant íntima com poden, i se la procuren personal i indivídua.
Volen anar tots sols. per ells mateixos a D é u : i per això encara que no
menyspreen les criatures, obra de la m à de Déu, les desvien perquè volen gaudir de Déu en E l l mateix. I segons la fortitud que té aquest ímpetu de la voluntat, apareixen profunds i enlairats en llurs composicions
els conceptes i sentiments de l'autor. Alguna o altra vegada es manifesten en Verdaguer aquestes tendències i aspiracions, però fluixament i
breument.
Segons aquesta manera de considerar la poesia mística, no semblaria
ésser Verdaguer gran poeta místic. P e r ò fent entrar també en el nombre
dels poetes místics aquells qui, participant alguna cosa de la manera
d'ésser dels primers, no descobreixen en llurs composicions una tendència tan marcada i definida a la unió actual amb Déu com aquells, sinó que

L A MÍSTICA DF. V E R D A G U E R

380

més aviat semblen haver estès el natural desig de la nostra voluntat a la
unió fruïtiva amb el Bé suprem a les relacions amb què nosaltres i altres
criatures ens unim amb E l l , valent-se de les mateixes criatures per expressar els afectes de la seva ànima. Verdaguer és un ver poeta místic;
més encara, és mestre en poesia mística. I en l'encert amb què va saber
fer això. creiem nosaltres que consisteix la forta personalitat de la seva
poesia.
Encara que sense guardar amb tota cscrupolositat la distinció que havem indicat, direm ara alguna cosa de la poesia mística en general, i de
l'acció interna del poeta místic, per a estudiar després en el que puguem
la poesia de Idil·lis i cants místics.
Crec que no és cap exageració d'afirmar que la poesia mística és la
més divina de les coses humanes. Els efectes que produeix en l'ànima
no poden menys d'ésser-li gratissims. per tal com responen perfectament
a les aspiracions de la mateixa ànima. Nosaltres cobegem l'infinit, i la
poesia mística ens en dóna una vaga fruïció, encara que en forma i al·legories terrenals. EI poeta místic veu millor que altres les relacions
entre ciatura i Creador; i veu com, sortint totes elles a manera
de rius de la divina essència, tornen a la mateixa d'on van néixer. Ço que
excita naturalment en la seva ànima varietat d'afectes envers Déu, dels
quals ha de fer participar els altres. Si es té això en compte, és necessari
fins a cert punt que el poeta místic ens presenti com encarnats en terrena al·legoria els ardents afectes i profunds sentiments de la seva ànima.
Perquè la fantasia és la que crea. aviva i acreix tot sentiment del poeta,
i essent ella material, no pot menys de revestir-se d'allò que l i és propi,
i de què no es pot desfer per més alt que voli el pensament del poeta
volent divinitzar tot l'existent, fent-lo participar tant com és possible en
aquesta vida de la bellesa i altres perfeccions de la divina essència.
A més, el poeta místic es val sempre de l'expressió lírica i gaudint
ell dels plaers que en si produeix la contemplació del Bé suprem, no gaudint-ne. però, per altra banda tant com voldria, desitjant-ho ardentment i
volent també que sigui amat de tothom l'objecte de son amor, és nerpsari que baixi de l'alt cim on havia pujat. I com que ell, encara que frueixi de la contemplació, en frueix d'una manera vaga i imperfecta, si bé
molt superior sempre a tot ço que en aquest món pot proporcionar plaer,
d'aquí prové que s'hagi de valer, sobretot si la seva poesia ha d'ésser
popular, de comparacions i al·legories; les quals ha de pendre per força
de les coses que tots senten per tal que tothom entengui també d'alguna
manera el que per mitjà d'elles es significa, i per tal de poder-se'ns emportar on l i sia possible, guiant-nos pels camins que ell ja ha recorregut
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cn esperit, fet-nos arribar on ell resideix, per tal que, envoltats de les
divines resplendors, sentim una mica el que és aquella amor.
Aquesta és la que podríem anomenar acció interna del poeta místic.
No afirmem, però, que el poeta reflexioni expressament tot a i x ò ; només
que per a la producció mística és indispensable que vagi al davant, d'una
b altra manera, aquest pensament: altrament, seria impossible que sortissin coses tan acabades de l'enteniment humà. Com, doncs, podrien formar-se de sobte sentiments tan profunds i conceptes tan delicats com els
que apareixen en les composicions objecte del nostre estudi? I com podrien adquirir forma tan bonica aquests sentiments quan, portat el poeta
de la inspiració, canta nit i dia amb tant d'entusiasme l'amor d'Aqueil
que
amb mi s'estarà de nit i dia
jo amb Kll per sempre més,
si no existís preparada per l'enteniment la matèria i no fos extreta moltes
vegades de la memòria i de la voluntat? Milà i Fontanals en el seu pròleg
a Idil·lis diu que les composicions de l'autor vénen de lluny. I en bona
veritat, fóra impossible que Verdaguer escrivís, per exemple, les poesies
Jesús ais pecadors i L o pecador a Jesús, i expressar els tendres sentiments que en elles apareixen, si no hagués meditat en una forma o altra,
i no una, sinó moltes vegades les paraules del nostre Salvador, que el
poeta va posar com a tema a la primera d'aquestes dues composicions.
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos,
havia dit Jesús, i Verdaguer que, revestit de la sagrada persona de Jesucrist, s'havia exercitat a sentir confessions, veient com uns acuden al
tribunal de la penitència i altres no. sentint-se ell altre Jesús es dirigeix
als uns i als altres i els d i u :
Tinc per les verges palmes i corones;
pel jove somnis, música i amor;
glòria i records pels avis i matrones
pels infantets dolçor.

Mes. ai I vos enamoren les floretes
que en càlzer emmelat regalen fel,
i ningú assaboreix mes amoretes
més dolces que la mel.

Veniu, daré consolació a qui plora,
medicina suau al malaltís,
i al pit de tots abocaré abans d'hora
plaers del paradís.

Té la nina aimadors, lo lliri abelles,
lo més petit verger son rossinyol,
i jo que lliris fiu florir i estrelles
tinc de plorar tot sol!

Encara que en altra banda pensem jíarlar extensament de les fonts
d'inspiració de IdiUis, creiem, però, convenient d'indicar-ne alguna de les
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que allí tocarem: la lectura de Sant Joan de la Creu. I com per tot el
llibre de Verdaguer es trol)en escampades ací i allà paraules que porten
a la memòria les Canciones espirituales, i el mateix Verdaguer sembla
voler referir les seves composicions a les del Sant, creiem molt del cas
de dir quatre paraules d'una i altra cosa. A m b tanta més de raó. perquè
per ço que ara direm, potser podrem endevinar ja si Verdaguer es pot
considerar en realitat com a mestre en aquesta mena de poesia.
Que ell estimava molt Sant Joan de la Creu i que llegia les seves
composicions no es pot negar; fóra, però, una vulgaritat de dir que no
va fer altra cosa que imitar-lo i que son esperit i geni d'artista no treballaren més que en aquest sentit.
Verdaguer s'inspirà més o menys en les Canciones espirituales del
Sant, però. ornat de les eminents dots que distingeixen el geni, mantingué sempre lliure son esperit creador, i si en algunes de les composicions
la inspiració altíssima de Verdaguer sembla que es deu als dolls de saviesa i amor de les espirituals cançons del Sant, si s'examinen es notarà que
no hi ha entre elles més que els punts generals de contacte que s'observen entre els grans poetes místics (com s'observen també en les altres
obres dels grans mestres que han escrit sobre alguna cosa determinada);
ço que no rebaixa per res el mèrit de cap d'ells, si no és que es vulgués
treure el seu valor a les paraules del Càntic dels Càntics, origen, és pot
dir, de bona partida de la poesia mística, cosa que estaria molt lluny de la
realitat, puix sens dubte podem tenir per millor poeta místic el que amb
més encert interpreti els sentiments de l'amor mútua entre l'Esposa i l'Espòs simbòlics del Càntic.
No ens hem proposat d'establir cap mena de comparació entre Verdaguer i Sant Joan de la Creu, ni discutir el mèrit de cap d'ells en relació a l'altre, i així, encara que els comparem, només és per tal de conèixer que el misticisme de Verdaguer és un altre del de Sant Joan de la
Creu, àdhuc tenint en compte la influència que en l'ànima de Verdaguer
produí la lectura de les Canciones. Si mirem les que s'aproximen més per
la semblança d'idees a les del Sant, trobarem que són tan diferentment
expressades i concebudes, que es coneix de seguida el poc de comú que
hi ha entre elles 1. D'això es segueix que Verdaguer no es va acontentar de copiar, i es veu a més el distintiu de la seva poesia mística: la
popularitat. Diem alguna cosa d'aquesta.
Entenem que una cosa és popular quan veiem que el poble la practi1 EI senyor Menèndez i Pelayo admet la imitació com a original, si
en la imitació es dóna nova vida al sentiment. Vegi's el seu discurs d'entrada a la
Reial Acadèmia, del qual ens hem servit nosaltres com de norma, per a moltes
de les nostres afirmacions.
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ca i l'accepta, i si examinant-la, la veiem conforme amb la manera d ésser
i les inclinacions de la gent simple a la qual hem convingut d'anomenar
popular. Quin és, doncs, el distintiu del sentiment popular, és a dir, quines són les seves manifestacions i la manera d'excitar-!o, en relació tot,
en nostre cas. a la religió i pietat, fonament de la poesia mística?
El sentiment popular creiem que, sense deixar d'ésser profund, és
més tendre que profund; i així en les coses de pietat i religió és fort
quan aquestes estan arrelades en l'ànima; però és més tendre que profund : en una paraula, està poc il·lustrat.
El sentiment religiós en el poble, com qualsevol altre afecte, esdevé
flexible: no pot concentrar-se del tot en un objecte, sinó que l i cal
eixamplar-se: veure ço que està relacionat amb la cosa objecte del
sentiment i repartir-se amb tot el que hi té relació, encara que considerant aquestes coses com a compreses i envoltes per la primera i principal. I aquestes coses, si se'ns jjermet la vaguetat de l'expressió, acostumen a ésser en el nostre poeta, al·lusions, comparacions i narracions, records en general de la naturalesa, tot en relació intima amb el Creador; ço
que és aptíssim per a manifestar que l'ànima de Verdaguer és popular,
car són aquestes coses molt pròpies del poble, la pietat del qual es veu
satisfeta per elles. Senyal segur d'ésser tot conforme a l'índole i inclinacions de l'ànima popular.
Per entre les branques
'l'un roser florit,
ve^i a qui tant aimo,
que n cs de IrinícI
(Lis cinc roses)

Quant conforme sia això amb l'expressió natural del poble, tothom
ho pot veure. I tot seguit fa Verdaguer la descripció de l'Amat:
N'és blanc, ros i candi,
triat entre mil,
té els ulls de coloma
té els llavis de llir,
rialleta d'àngel,
cor de serafi.
Me'n tira ona rosa,
la cullo agraït,
li'n demano una altra..., etc.
L'afecte, com ja advertíem abans, apareix contínuament distret, però amb ordre al princíi»! intent.
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En Llit de flors i IMt d'espines, gairebé tot se'n va en narració i
es nota un caient molt marcat rle canró popular:
Si abans guardava ovelles,
ara r.o'n guardo, no,
que'm fugen d'una a una
darrera l'Aimador.

me'n ha ferit lo cor;
juan m'ha tingut ferida,
s'ha amagadet pel bosc.

Darrera mes ovelles,
també hi fugia j o ;
a la primera ullada,

Ara el seguesc pel rastre,
pel rastre dels olors,
lo cerco i no l'encontro,
lo crido i no em respon, etc.

I en L l i t d'espines :
En mon llit de flors,
mon llavi l'estima;
no'l estima, no,
que sols ho somia.

Si l'Amor no hi ve,
jo m'hi moriria;
si l'Amor no hi ve,
jo m'hi moriré.

Podríem citar innombrables exemples d'això que afirmem; no ho
veiem, però, necessari, molt menys estant-ne tot el llibre ple.
Sí que volem, però, fer notar, que pren per matèria de composició
els relats de la tradició i la fe popular: Sant Francesc, Santa Catarim.
Santa Teresa, etc.
Coneguda l'originalitat de Verdaguer i la seva personalitat, ens
manca indicar que les manté en totes les seves composicions. Efectivament, examinant les que més s'assemblen a les Canciones de Sant Joan
de la Creu, aquest se'ns presenta com un home robust i de tremp fort;
com un compost de ])oderosa intel·ligència i profundes passions subjecte tot a les aspiracions d'una ànima gran. I per això en les seves composicions apareix tot un pla d'intel·ligència desenrotllat extensament
i amb paraules concises. S'assemblen les seves composicions a un teixí!
molt apretat d'idees i sentiments, i per això del començament a la fi de
les Canciones regna un ordre admirable.
Diu el Sr. Menèndez i Pelayo parlant de IdiUis que: no se desdenarta cmlquiera de los poetas del gran siglo dc firmar alijunas de las
composiciones de ese volumen -. Després de fer notar això, creiem
nosaltres que Verdaguer més s'assembla a un nen de passions dèbils i
movedisses. I ningú no es senti molestat per aquesta nostra manera dc
jutjar, puix som els primers en l'estima del nostre poeta. N i tampoc
* Vegi's el pròleg de Verdaguer a la seva obreta. El Sr. Menèndez i Pelayo
parla, naturalment, del gran segle de la literatura castellana.
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volem dir que no tinga afectes, que els té i molt ardents; i en algunes
de les seves composiciones apareix del tot l'ànima de Verdaguer. En l'ànima de Verdaguer predomina la imaginació. I per això els afectes ardents que Verdaguer expressa, no creiem que siguin capaços de deixar
impressió molt profunda una vegada s'ha deixat el llibre de les mans.
Pel contrari, els de Sant Joan de la Creu poden causar tal commoció,
que arribin a transformar una à n i m a ; puix cada frase inclou una sentència profunda, mesclada de passió i de sentiment.
En Cant d'amor i Càntic de l'Esposa, és on més clara es manifesta
!a influència del Sant sobre Verdaguer. La relació entre les unes i les
altres composicions és evident; són, però, tan diferents com ho són les
ànimes llurs.
íAdónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huíste,
Habiéndome herido;
Sal! tras t i clamando y ya eras ido.
Pastores, los que fuerdes
Allà por las majadas al otero.
Si por ventura vierdes
Aquel que yo màs quiero,
-Decidle que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores
Iré por esos montes y riberas,
Ni cogeré las flores,
Xi temeré las fieras
Y pasaré los fuertes y íronteras.
Oh, bosques y espesuras
Plantadas por la mano del Amado.
Oh, prado de verduras,
De flores esmaltado,
Decid si por vosotros ha pasado.

Es veu clarament que el Sant no es distreu mai del seu propòsit, i
encara que es dirigeix a les creatures, ho fa d'una manera breu i sembla
estar preocupat per ço que l i importa, sense aturar-se gens a elles.
I Verdaguer escriu en Enyorança :
Doncs, on sou, videta mia?
de mon cor enamorat
vos he obert la porta un dia,
l'heu ferit i m'heu deixat.
M'heu deixat en l'enyorança,
com verger al caure'l sol.

quan lo vespre que s'atansa
l'abriga amb mantell de dol.
Es com un maig floridissim,
ceya-ros, candi i gentil,
bonic de cara i dolcissim,
com a triat entre mil.

Es evident que això de Verdaguer és més acomodat al sentiment
popular. Ho anima tot el mateix afecte, però s'eixampla i , naturalment,
no produeix el mateix efecte que la lectura de Sant Joan de la Creu, en
el qual no es nota cap aturada:
i Por qué, pues has llagado
A aqueste corazón, no !e sanaste?

Y pues me lo has robado.
; Por qué así lo dexaste.
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Y no tomas el robo que robaste?
Apaga mis enojos,
Pues que ninguno basta a deshacellos,
Y veante mis ojos,
Pues eres lumbre de ellos,
Y sólo para ti quiero tenellos.
Descubre tu presencia
Y màteme tu vista y hermosura,
Mira que la dolencia
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De amor, que no se cura
Sino con la presencia y la figura,
i Oh, cristalina fuente,
Si en esos tus semblantes plateados
Formases de repente
I-os ojos deseados
Que tengo en mis entranas dibu(jados!
Apàrtalos, Amado,
Que voy de vuelo.

Fins aci Sant Joan de la Creu en la segona Cançó entre l'ànima i
l'espòs.
I Verdaguer escriu en Enyorança :
Per què d'amor m'heu ferida
si no'm volíeu guarir?
Per què'm donàveu la vida
per dcspullar-me'n així ?
Per Vós mos ulls llagrimegen,
per Vós sospira'l cor meu,
fos amors sempre us festegen,
trista de mi! i no els voleu.

On teniu l'herbatge ombrívol?
51 «Meu dar-me'n un On

del tendre past i mengivol
com la flor del romaní?
On teniu quan fredoreja,
lo dolç solci de l'amor?
Ouina bardissa us nmbrei»
del mig-dia en l'escalfor? •

El mateix exactament s'observa en Llit de flors, que no és més que
una repetició d'Enyorança.
Amb tot i això, si alguna vegada té aplicació allò que els genis
es troben, creiem que la té en la poesia i en la poesia mística més que
en cap altra. E l poeta místic és sempre líric, i com tots els homes tenim
els mateixos sentiments més o menys intensius, i els poetes fan avantatge als altres en l'expressió del sentiment, és evident que han de convenir en moltes de les seves coses.
Perquè tractant-se de ciències i del desenvolupament de la j a r t intel·lectual de l'home, l'enteniment humà pot afinar-se. i demostrada una
veritat pot valer-se de seguida d'ella i deduir-ne de noves, o treure les
diverses i nombroses aplicacions que d'aquella mcdiatament o immediatameot es segueixen; però, en la part efectiva, això no s'esdevé. I respecte de Déu (el qual canta i lloa i l'absència del qual plora el poeta
* Vegi's allò comú que tenen les primeres estrofes: la de Verdaguer i la de
Sant Joan de la Creu: i si es comparen les següents de Verdaguer amb la lo.* i
la.' del Sant, es caracteritzen les de Verdaguer per aquella difusió d'afecte de
què havem parlat, pel record i al·lusions a les coses de la naturalesa. En els
fragments que hem citat i en altres que podríem citar de Càntic dt l'Esposa, i
altres composicions de Verdaguer, es nota aquell ímpetu fort al qual fèiem referència, però es presenta també com a tallat i difús com acabem de veure.
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místic) els sentiments del cor humà són el d'amor i el d'odi: jjerquè
essent E l l qui és, no amar-lo és odiar-lo. Per consegüent, els poetes
místics tots han de parlar de l'amor a son D é u : i si l'amor afina el sentiment, i els sentiments són els mateixos en tots els homes, sembla natural que els poetes místics tinguin coses molt semblants.
Ens esdevé de vegades que entenem una cosa a la nostra manera,
és a dir. a mitges, i per això no sabem donar bé raó d'ella. I de seguida
aue un altre, més entès que nosaltres en la matèria, ens concreta les
idees, diem amb es|)ontaneïtat: això mateix és el que jo pensava, però
no trobava la manera d'expressar-ho. Per aquí es coneix la gran utilitat de tenir, particularment al començ dels estudis, un mestre hàbil qui,
fent-se càrrec del nostre estat, concreti i defineixi les idees que nosaltre^
tenim confuses.
P e r ò això tractant-se de re scibtli. No passa així en la poesia dels
grans genis que de cap mestre necessiten perquè els faci veure ics
coses. I per aquesta raó va dir molt bé T u l i : Cclerarum rerunt studia.
et doctrina et praeceptis et arte constaré: poetatn natura ipsa valere et
jat-nns ririWM excuan. et quasi divino quodam spintu a j j l a n *. HA sen/iment ni s'ensenya ni s'aprèn, sinó que el sentiment es posseeix, i quan
ts vague no es defineix pels preceptes de cap mestre, sinó que per la
seva mateixa força i vehemència resta definit. Si, doncs, un geni en
poesia llegeix a altre, alguna cosa ape.wirà, però sjuardarà la pròpia
personalitat 5.
Verdaguer llegia amb plaer (ens consta ( « r Quijano. Introducció ales
Eucarístiques) Sant Joan de la Creu. I afegia aquest afecte al que sentia pel Beat Llull | i amb la seva humilitat sembla que no tenia altres
pretensions més que fer alguna cosa imitant el que havien escrit aquests
que ell impròpiament anomena els seus mestres. Perquè qui en Pàtria
expressà amb tant d'encert i entusiasme l'amor a la nostra terra, que
el sabé infondre al cor de tots i và ajuntar tanta aptesa amb tanta originalitat en el desenrotllament de l'Atlàntida. per força havia de volar
amb les seves mateixes ales en Idil·lis, lliure i desinvolt fins a reposar, seguint les dreceres de l'amor, al costat de l'Amat de la seva ànima.
Idil·lis, malgrat estranyes influències, és molt personal de Verdaguer.
Ja havem dit que la poesia mística ens dóna una vaga fruïció .1c
l'infinit, sentiment que tothom, qui més qui menys, experimenta, però
* Oratio pro Archia poeta. I I . * part.
* Amb molt de Rust copiem de la Tradició Catalana, del Dr. Torras i Bages, unes paraules que confirmen el que anem dient. En la dita obra, llibr. I I ,
cap. I I , paràgraf I . es llegeix: "Lo místic no té mestre ni té mida; és un explorador d'espais desconeguts: son coneixement és experimental, no científic, essencialment individual corresponent a les seves facultats".
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que pocs saben definir. Verdaguer ens comunica aquest gust d'una maiiera molt particularment seva, que tot i essent tan intensa arriba a tothom, àdhuc a les persones menys instruïdes. I per cert que no parlem
de Jesús als pecadors, tan popular a tot Catalunya, sinó de tot el seu
llibre. Ell mateix ens diu haver-li confessat algunes persones que la lectura d'IdiHis els havia despertat tals sentiments, que s'havien vist obligades a interrompre la lectura per a donar expansió a les llàgrimes.
Aquest és l'efecte de la seva lectura.
El poeta místic vol emportar-se als altres amb ell a la font d'on
surt tot el b é : i en algunes i àdhuc en moltes de les composicions de
Verdaguer, ens sembla veure els esforços de l'àguila que en aixecar son
vol pretén assenyalar als seus aguilons les altes regions que els i^ertanyen.
Tendeix a la possessió de Déu per unió d'amor, i somnia de vegades
cjue frueix ja de l'amor posseït; sospira altres vegades per Ell amb la
plàcida nostàlgia de qui, amant, se sent apartat del seu Bé. I . com no han
de pentrar en el cor de tot cristià els sentiments que d'una manera tan
sobirana, exposa Verdaguer en algunes de les seves composicions, i escampats aci i allà per tot el seu llibre? Per no allargar-nos massa, tan
sols copiarem algun tros ó'Enyorança del Cel:
Desterrada de la Glòria
jo hi aguaito dia i nit,
amb los ulls vessant de llàgrimes,
!o cor vessant de sospirs.
Oh, verger de l'estelada,
verger de lliris florits,
feliç, feliç, qui hi pastura
tlarrera l'Anyell diví,
sota l'arbre de la vida,

vora'l riu d'aigua que n'ix.
Faig guerra al cos cada dia,
me'n despedesc cada nit;
l'endemà em trobo en sos brassos.
Vàlga'm Déu, i quin patir!
Torna-te'n, fang, a la terra,
jo he trobat millor partit;
si ta mare em vol per seva,
jo'm só dada a Jesucrist.

Si hem de dir quines considerem les millors composicions d'IdiUis,
Cant d'amor. Càntic de l'Esposa, Rosalia i Plor de la tórtora, ens semblen extraordinàriament belles i populars.
Copiem alguna que altra estrofa de Cant d'amor, on a més de tot el
ja dit, es vegi també si la poesia de Verdaguer " é s ardenta com la flamma
de l'amor diví". Invent quem diligit auima mea: aquestes són les paraules tema de la composició. L'ànima de Verdaguer ha trobat.son Amat, i
jier donar-nos a conèixer com gaudeix amb E l l , ens diu que
Sos brassos amorosos me sostenen,
dintre sos ulls me veig.

i místiques paraules van i vénen
en celestial festeig.
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Barregen nostres cors sa dolça flaire.
com flors d'arbre gentil,
bressades a petons pel mateix aire,
l'aire de maig i abril.
Ja l'hc trobat a Aquell que tan volia.
ja el tinc lligat i pres;
Ell amb mi s'estarà de nit i dia,
jo amb EU per sempre més.
Se'm fonen a sos besos les entranyes
com neu al raig del sol.

quan caient son vel d'or a les muntinyes
aixeca al cel lo vol.
Jesús, Jesús, oh, sol de ma alegria
si el món vos conegués,
com gira-sol amant vos voltaria
de vostres ulls sospés.
Jesús, Jesús, oh, bàlsem de mes penes,
mirall del meu encís,
sien sempre eixos brassos mes cadenes,
eix cor mon paradís.

Procedeix de vegades el nostre poeta com si estigués tot sol amb
l'objecte de son amor, prescindint de tot el que no és el jo i Déu.
I en aquestes composicions potser és on més penetra la seva poesia
en l'ànima del lector.
Pocs havien amat com el Beat L u l l , i només quan donat ja al servei de Déu plorava "perquè no s'ama l'amor", va poder dir amb tota
la força de l'amor místic, que "preguntant-li la gent si havia perdut
l'enteniment, contestà que l'enteniment i la voluntat els havia posat en
les mans del Senyor, guardant-se només la memòria per a recordarse d ' E l l " . Els poetes místics s'obliden de tot i solament es recorden
de l'amor de son D é u ; i si tant s'atansen a E l l amb l'enteniment i amb
el cor, que ja els sembla que són una mateixa cosa amb Ell, l'amor divina els inspira tals coses, que l'amor humana en comparança no és res.
Escoltem Verdaguer:
Sovint, sovint, solo perdre'm
tot anant a cullir flors,
expressament solo perdre'm
perquè em trobe l'Aimador.
Diu després que anava recorrent el jardí fins que:
'o llanci un sospir o dos.
Que estaries cansadeta,
robadora del meu cor?
Cansadeta o fy> cansada,
lo que ho fa, bé ho sabeu Vós;
—Què te daré jo, dolça aimia?
Què't daré jo, dolça amor?—

Quan l i coronava els polsos
ja me'n diu tot amorós:
Què te daré jo, dolça aimia?
Què't daré jo, dolça amor?
—Vós me dau tan sols floretes,
quelcom més voldria jo.—
M'ha dat mística besada,
lo que'l cel té de millor.
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Fora de la lectura de Sant Joan de la Creu i preferentment a
ella s'han de comptar com font d'inspiració d'Idil·lis, les Sagrades
Escriptures, particularment el Càr.lic dels Càntics. No cal més que llegir els tenies de moltes de les composicions i alguns dels títols per a
adonar-sen. Innates en el poeta, preexistien dues fonts d'altíssima inspiració: la seva fe i la unió del seu esperit amb la naturalesa, d'on també la seva popularitat.
Verdaguer ha estat un dels poetes que més s'ha dat a contemplar i
penetrar els sentiments que inspira la naturalesa. Difícilment se'n trobarà un altre que l'hagi estudiat amb tan amorosa insistència, i
això no d'una manera qualsevol, sinó fina i delicada. En tota l'obra de
Verdaguer apareixen la religió i la ingènua pietat del camperol de sa
contrada; ell s'ha constituït en intèrpret de la fe, una mica austera si es
vol, però profundament sentida, del camperol català. Si Verdaguer hagués nascut en una altra jxirt i hagués tingut una altra criança, hauria
o no hauria arribat a l'alçària on avui el veiem; però jo crec que van
contribuir no poc a la formació del seu esperit, les circumstàncies de
la seva vida en l'adolescència i joventut i els costums locals.
Verdaguer ens sembla com una encarnació viva de la naturalesa
cristianament sentida. Ell mateix ens diu (pròleg de VAtlàntida) que
"l'espectacle sempre nou de la naturalesa que amb les coses més petites dóna imatge de les més grans, me feren pendre el vol". I és natural;
jierquè educat a la manera com solen educar els seus fills els camperols
catalans i essent un d'ells, coneixia molt bé allò que el poble ama i
sent. Ama i sent la fe que professa i per això commou a qui cl llegeix;
ell no fingeix res. sinó que tot el seu ho informa el mateix esperit.
Verdaguer, sacerdot, penetra en el cor del Déu que veu en totes
les obres dc la naturalesa: i , camperol, coneix allò que sempre ha estimat el poble al qual es dirigeix. Quan compon no fa més que manifestar la fe i sentiment de son poble, i s'ajunta després amb ell, i amb
el llenguatge comú als dos, l i expressa els seus sentiments els quals d
poble reconeix ésser els propis seus, i veient-los tan ben interpretats,
canta son Déu amb aquell qui tan encertadament els sabé manifestar;
junts en un mateix esperit, poble i poeta, el poeta rep els batecs de l'ànima popular, font fecunda de noves produccions. Aquest és el Verdaguer popular; aquest, com ja havem indicat, el senyal més característic del seu misticisme. Es veritat que es nota en Verdaguer la falta
de doctrina; ell mateix va d i r : "de Teologia jo no'n sé", però resta
compensada per altres bones qualitats que nosaltres en part hem esmentades.
JOAQUIM TOMÀS
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III.—ELS NOVÍSSIMS DE L ' H O M E *

P

ER a deixar enllestida aquesta part del nostre estudi sobre els novíssims de l'home segons l'espiritisme, ens cal tractar encara
un punt essencial de l'ideari espiritista, la qüestió de l'origen dels esperits i la dè llur final destinació. Quant a la primera qüestió, l'espiritisme afirma netament la preexistència dels esperits en la substància
única i etema de la qual un dia es desprengueren molt anteriorment a
llur encarnació en la matèria corporal. L'altra qüestió, la del destí dels
esperits, es resol definitivament, segons l'esperitisme, en la reintegració
total de les ànimes a la substància única de la qual emanaren. Es,
doncs, el panteisme autèntic i evident, amb totes les seves enormes conseqüències, el dogma fonamental del credo espiritista. I aquí sí que és
palesa la carència absoluta de novetat dels moderns teoritzants de l'espiritisme. E l panteisme és, potser, l'error més vell i més reproduït en
la història de la filosofia.
No volem caure en la ingenuïtat de descobrir els arguments de la
filosofia cristiana contra el panteisme, repetint ço que està escrit en
qualsevol llibre a l'abast de tothom. Tampoc no cal remarcar gaire
l'oposició irreductible entre l'afirmació panteista i el dogma catòlic. E l
panteisme és, simplement, un equivalent eufèmic de l'ateisme. Tantse-val negar l'existència de Déu. com no concedir-li'n d'altra més que
la identificada amb els éssers inferiors. Déu, o no és res, o és un
ésser distint 7 superior a nosaltres i a tot ço que ens envolta, i que designem amb els mots univers, món. etc. Es, doncs, el panteisme, com
ho és l'ateisme, la negació més radical i absoluta del dogma catòlic,
perquè ho és fins del concepte de religió vera i objectiva.
Es també, certament, herètic el detall espiritista de la preexistèn* Vegeu, tambv. LA PARAULA de febrer i d'abril 1926.
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eia de les ànimes humanes
E l condemnà l'Església en el 5.6 Concili Ecumènic contra els originistes.
Essent, doncs, tan evident l'heterodòxia de l'espiritisme en aquest
pint, no volem insistir en el procediment adoptat en els articles anteriors constatant i provant en primer terme la incompatibilitat amb el
dogma catòlic. En el present article ens limitarem a oferir als lectors
una mostra de la vU lògica i metafísica dels teoritzants de l'espiritisme
modern, examinant els arguments que oposen a les afirmacions seculars del dogma i de la filosofia cristiana. I per tal de fer-ho de faisó
més escaient i més interessant, hem triat, per presentar l'argumentació
espiritista, les paraules mateixes d'un teoritzant de l'espiritisme català,
el D r . Humbert Torres, publicades no fa gaire en un diari de Barcelona ("La Publicitat", 10, X I I , 1925, Secció: " E l lector diu").
Hem de reconèixer lleialment en l'article del Dr. Humbert Torres
que anem a comentar, una claredat i , fins a cert punt, una precisió de
llenguatge ben laudables. Sovint en aquestes matèries un lèxic enrevessat i , més que tot, una manca de claredat d'idees fan impossible, o
almenys ben difícil, la discussió. E l Sr. Torres ens presenta un sistema teològic, incomplet, certament, però prou clar i net per poder-hi
fundar una controvèrsia, "un breu intent, diu modestament, d'exposició diafragmada dels conceptes de Déu, de la creació i de l'ànima, segons l'espiritisme". No hem de creure, però, que ell sols exposa una
doctrina. L'exposa i la raona amb l'auxili d'idees pròpiament metafísiques, i invocant noms del crèdit filosòfic de P i i Margall i Gonzàlez
Soriano.
Comença el Sr. Torres el seu article constatant el valor de dues
idees: a) del principi de causalitat per a demostrar l'existència de D é u ;
b) de la impossibilitat de comprendre l'ésser infinit amb la nostra limitada intel·ligència. Certament, no hem d'impugnar-lo en aquests dos
punts. La nostra conformitat hi és plena, si prescindim d'alguns detalls
no gaire clars en la breu exposició del Sr. Torres. Només l i fariem
una pregunta: Creu el Sr. Torres que a l'espiritisme correspon alguna
jjart en l'elaboració i consolidació d'aquestes idees elementals de la Teo
lògia? Si ho creu així, l i assegurem que va molt errat. I per a demostrar-li l'equivocació, bastaria remetre'l a qualsevol manual de Teologia
catòlica. Millor encara l i recomanaríem la lectura de les primeres qües1 Tampoc no volem entretenir-nos comentant els descobrimenls exenètics de
l'espiritisme, el qual ha trobat consignada la preexistència dels esperits en les
mateixes pàRines sagrades, v. R. Jerem. I , s-Ez. X X X V I I . 1-4-etc. (VtK\s Sleki.
o. c. pàg. 28 i seg.). La simple lectura dels textos citats (i encara hem triat els
de més aparença!) convenç de la iRnorància. o de la mala fe dels qui els addueixen.
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tions de la S'MNMÍM Theologica de S. Tomàs. H i veuria aquelles idees,
que ell tan justament enlaira, exposades amb una lògica clara i precisa,
i amb una visió plena de llur importància cabdal. Fins hi trobaria més
de quatre detalls i punts de vista que l i serien nous i ben interessants.
N'esteni ben segurs.
"L'espiritisme, diu el Dr. Humbert Torres, fonamentant-se en els
atributs que necessàriament ha de reunir la divinitat (poder, amor, eternitat, saviesa i perfecció, portats tots a l'infinit) no pot admetre la creació ni a la manera bíblica ni en cap forma:
Perquè si admetéssim
na comença, hauríem de
que no hi havia res, la
pogràfica...) és a dir, la

que hi ha un moment en el qual l'obra diviconcedir darrera seu una eternitat de temps
qual cosa implica... (ací una incoherència t i negació de D é u . "

El Sr. Torres, com expert filòsof, podia veure que la frase eternitat de temps és un xic sospitosa. Temps i eternitat són dos termes
antitètics en llur accepció pròpia. El temps importa essencialment la
successió de coses temporals, finites en l'ésser i en la duració. L'eternitat és la duració infinita i simultània de l'ésser, que restant immòbil en si mateix, té eficàcia per moure i produir altres éssers a l'exterior; el primum tnovens immobile dels antics. Així, doncs, (responent
directament a l'objecció) abans de la creació no existia cap ésser creat,
com és evident; tampoc no existia el temps, car sense éssers successius no pot haver-hi successió, no pot haver-hi temps; existia, però,
l'ésser increat i etern tan infinit com ara. On és implicada ací la negació de Déu, que ens imputa el Sr. Torres? N o hi sal)em veure ni la
més lleugera espècie de dificultat sòlida. Potser l'errada tipogràficai
ens ho priva. Potser en la ment de l'autor, aquesta objecció vé a ésser
una forma diferent de la que segueix.

"Perquè
pogut, o no
infinitament
infinitament
tant, en les

si l'Univers tingués un començament, Déu, o no hauria
hauria volgut produir-lo abans. De no haver pogut, seria
impotent; de no haver volgut, l'hauríem de reconèixer
mutable, o sigui infinitament imperfecte, el negaríem, per
dues alternatives."

Qualsevol estudiant de Teologia eligiria, per respondre, el segon
membre de la disjunció: el món no existí abans perquè Déu no volgué
crear-lo fins a l'hora que li semblà oportú de fer-lo existir. Seria, però,
indigne d'un home de filosofia deduir d'això que la voluntat divina és
determinà en el temps a crear el món. Des de tota l'eternitat existí en
Déu el pensament i el decret de la creació, no en abstracte, indetermi-
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nadament, sinó concretant-ne les condicions, el mode, el temps, etcètera.
Això ben lluny d'argüir en Déu una mutació de voluntat, fa ressaltar
admirablement la infinita eficàcia de la voluntat divina. La causa existeix activa, ella mateixa és essencialmente activitat, des de tota l'eternitat; els efectes, però, es produeixen no amb necessitat immediata, sinó
quan ella vol i com vol. Ço que el Sr. Torres diu que importa una infinita imperfecció i per tant una negació de Déu, és una constatació esplèndida de la perfecció infinita. N i el Sr. Torres, ni cap dels teoritzants espiritistes podran mai assenyalar l'absurd que ens objecten. En
canvi, és ben palesa una eficàcia productiva infinitament superior a tota
ponderació, digna i exclusiva de l'ésser infinit.
L a més formidable i la més estupenda de les objeccions que el
Sr. Torres proposa contra el dogma de la creació, és la que segueix
immediatament, en tercer lloc:
" P e r q u è la inessencialitat, absoluta, el "no-res" anterior a la suposada creació, ni ha existit ni existirà, ja que si el "no-res" hagués estat
alguna cosa, hauria deixat d'ésser "no-res".
Es evident que aquesta inessencialitat, aquest no-res anterior a la
creació segons el dogma cristià, no és pas el no-res absolut, sinó el nores creat el qual certament no existia abans de la creació, ni podia ésser cosa alguna positiva; era simplement no-res, ço és no existia. Existia, però, l'ésser diví amb sa potència infinita per crear noves existències. L'objecció espiritista es redueix, doncs, a un pobríssim joc de paraules.
Que es desenganyi el Sr. Torres. Amb arguments com aquests, de
parà exterioritat filosòfica, no enderrocarà ni farà trontollar el dogma
de la creació. Fa molts anys i molts segles, que resisteix impàvid les
canonades de la metafísica heterodoxa, i no s'ha de commoure ara per
aquestes bales de neu que l i llença l'espiritisme modern. Objeccions com
les del Sr. Torres (i en això no voldríem posar gens de menyspreu personal; és sols les idees que comentem) podrien passar a les aules de
L'Escolàstica com una exercitació dialèctica no gaire ben filada, però
proposades seriosament excitarien la hilaritat dels alumnes.

* • *
Passem ara de les objeccions contra la creació als arguments de l'espiritisme per sostenir la seva posició monista en la solució del gran pro-
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Lkma dei món. H i trobarem la mateixa pobresa d'idees sota la mateixa pompa exterior d'una literatura filosòfica.
" S i a l'Univers infinit i etern, diu el Dr. H . Torres, hem de reconèixer una sola causa, l'efecte ha d'ésser també idèntic i únic en naturalesa, si bé múltiple en modalitats manifestatives.
Hom no sap què admirar més en aquesta argumentació, si la simplicitat de l'argument, o la innocència de l'autor. Perquè se'n necessita una
torta dosi per voler fer passar aquesta monstruositat: Una sola causa?
Doncs, un sol efecte. Es que no és un fet experimental d'evidència i n destructible, que hi ha causes que produeixen més d'un efecte? Sols en
el cas que la producció d'un efecte deixés exhaurida del tot la potencialitat de la causa ( i encara hauria de provar-se la simplicitat essencial de l'efecte en qüestió), sols en aquest cas, seria lògica la il·lació:
una causa, doncs, un sol efecte. Mentre el Dr. Torres no provi que és
aquest el cas de Déu creador ( i això l i serà un xic difícil) és vana la
seva argumentació en favor de la unitat essencial de l'Univers.

Un altre argument i ara d'indole inductiva: " L a conclusió filosòfica
de la unitat de la substància universal ve meravellosament sancionada
per les conquistes de la ciència. Quan es veu l'àtom, no fa molts anys
últim terme conegut de la rarefacció material, esdevenir cosa grollera i
basta, davant l'estat radiant de la matèria, que amb els "ions", deixa
gairebé els atributs materials de forma i ponderabilitat convertint-se en
energia, en un centre de forces, i llavors ningú no gosarà a fer una
distinció substantiva entre matèria i força, ja que el límit de separació
desapareix; quan la geogènia ens mostra com la immensa varietat de
la vida organitzada del nostre planeta prové d'una primitiva nebulosa en
la qual res hi havia diferenciat, però si en essència les posteriors meravelles del nostre m ó n ; quan veiem l'estreta correlació i reversibilitat de
totes les forces, transformant-se mútuament la calor en llum, la llum
en moviment, el moviment en electricitat, i així fins a l'infinit, és lícita
l'afirmació que la substància que emplena l'Univers, única en naturalesa,
se'ns ofereix en múltiples formes de realització, obeint la gran llei evolutiva. Així, doncs, la diferència essencial entre e s c r i t i matèria és
nul·la".
Una sola observació ben senzilla bastaria per desfer l'esbambolada
d'aquest argument més aviat retòric que filosòfic. Deixem de banda les
derivacions matafisiques de ço que la ciència afirma sobre la convertibilitat de les energies físiques i llur relació amb l'essència material. Tampoc no hem de cimentar les hipòtesis més o menys enginyoses, més o
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menys sòlides, sobre la unitat inicial de la vida orgànica. Tot això, amb
certes limitacions, racionals, viu i es discuteix al marge del nostre dogma. Catòlics fervents i convençuts sostenen, en aquest afer, opinions
diametralment oposades. Es, però, evident que la conclusió final de l'argument del Sr. Torres: "la diferència essencial entre esperit i matèria és nul·la", excedeix les premisses. On és el fet o la conclusió científica en la qual es fonamenta? Es que la ciència física ha fet experiments a base de forces o entitats espirituals pròpiament dites? El senyor Torres suposa (i així sí que seria lògica la inducció) que la distància entre l'esperit i la matèria és igual a la que hi ha entre dues
forces físiques o entre dues espècies de la vida orgànica. Ho suposa,
però, no ho prova. I precisament aquí està el punt flac del seu argument, car es tracta d'un supòsit autènticament materialista i contrari a
les conclusions de la filosofia cristiana i . en tot cas, infonamentat i totalment gratuït. Invitem ben confiats tots els homes de ciència, per espiritistes que sien, que ens assenyalin no ja una demostració científica, un
sol indici racional, que suggereixi la identitat essencial entre l'esperit i
la matèria.
Cal, però, no exagerar l'oposició entre esperit i matèria. El Sr. Torres comet evidentment una injustícia en atribuir al dogma catòlic una
posició que no és la seva. Parlar d'antagonismes irreductibles entre el
cos i l'ànima és usar una frase ambigua. L'esperit i la matèria, segons
el dogma catòlic, són dos principis essencialment diversos, però no tan
irreductibles, que no pugui formar-se amb llur unió el compost humà.
Els escolàstics van tan lluny en això que, com ja diguérem en el primer article parlant del perispirit. afirmen la unió substancial del cos i
de l'ànima, essent-ne aquell la matèria prima, i aquesta, la forma substancial. Es ben estrany, doncs, que el Sr. Torres, el qual no volem suposar ignorant de la ideologia escolàstica, ni menys del dogma catòlic
que tan acrament combat, hagi gosat a éttíUtpéit aquestes vaníssimes
[araules: "Ultra tot això queda contradit estrepitosament (l'antagonisme que el dogma catòlic admet entre esperit i matèria) filosofies a part,
pel sol fet d"haver-hi éssers vivents amb ànima i cos, desapareixent
l'antagonisme".
Per completar aquest estudi acomodant-lo a l'article que comentem,
ens resta analitzar unes consideracions finals del Sr. Torres encaminades a excloure l'existència dels dimonis, per tal d'eliminar-los definitivament com a agents dels fenòmens autèntics dè l'espiritisme. Més
avant, si Déu vol, en un altre article, haurem de tractar aquesta qüestió com cal. A r a sols comentem els arguments del Sr. Torres.
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"Després que l'Astronomia s'ha constituït com a ciència exacta, destruint totalment les antigues creences sobre la residència futura de les
mimes, ha dit que no hi ha Cel, perquè tot és cel; que no hi ha obscuritats eternes en l'Univers, perquè tot ell està convertit en una simfonia de l l u m ; que no hi ha llocs ni espais superiors ni inferiors, perquè
en el Kosmos, caminant miriades de segles en qualsevol direcció i amb
la velocitat boja del pensament, a tot arreu hi haurà el centre; amb el
qual es demostra, per la ciència, que no hi ha cel, ni infern, ni llims,
ni purgatori. Els dimonis, per tant, sobren."
El Sr. Torres, en formular aquesta brillant perorata, es deixà emportar de la imaginació. I la imaginació a voltes fa perdre l'esma. Els
teòlegs sempre han opinat que en això del cel i de l'infern, la materialitat del lloc, on estan emplaçats és cosa molt accidental. L'essencial és
la fruïció de Déu. o l'allunyament definitiu. E l nostre argüient, però,
es capfica amb aquest detall accessori, i l'envesteix entusiasta, talment
com aquell Indalgo cavaller envestia els molins de vent. Quantes i m pugnacions contra el dogma catòlic s'estroncarien en els llavis o en la
ploma de llurs autors, amb un estudi seriós de la doctrina cristiana!
P e r ò àdhuc insistint en aquest detall accessori, el Sr. Torres que
tan bé sent de la infinitat de Déu, i per tant de la seva immensitat i de
la seva potència, gosaria a demostrar que l i manquen recursos per localitzar les ànimes benhaurades en qualsevol part de l'espai, i allí feries fruir la visió divina? I ço que diem de les ànimes santes, no ho
podem dir en condicions contràries de les ànimes damnades? Invitem
el Sr. Torres que ens proposi la demostració de la impossibilitat.
O h ! i el més deliciós d'aquesta brillant objecció, és allò tan poètic
de la simfonia de l l u m ! Quina pensada més definitiva per ensorrar el
dogma de l'infern, d'aquell infern de les tenebres perpètues! Deixem
de banda que també això de la foscor mattrial és un detall accessori,
i fins discutible. Ens diria el Sr. Torres si també vibra una simfonia
de llum en les entranyes de la terra? Car és aquest, precisament, el lloc
on els teòlegs solen emplaçar l'infern. A més, per a percebre la llum
(per més simfònica que sia) cal tindré ulls materials. I en tenen els esperitSi Sr. Torres? I en últim recurs, a l'omnipotència de Déu seria
gaire dificil de sumir les ànimes damnades en foscors subjectives, àdhuc en mig de lluminositats objectives, simfòniques i tot? Ja veu el senyor Torres quantes solucions té el dogma (no més n'indiquem algunes) per als arguments de l'espiritisme.

Argüeix finalmente el Sr. Torres: "'Situant-nos en el terreny propi
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de l'Església, ens trobem que Déu crea els àngels, criatures puríssimes,
per a complir els seus providencials designis. Amb tot i llur saviesa i
bondat infinites, de dues coses, una: Sabia o no que la tercera part
dels àngels se l i rebel·larien trastornant els seus plans? Si no ho sabia,
hem de reconèixer ignorant a Déu, i per tant l'hem de negar; si ho
sabia, seria cosa pitjor, dolent, ja que conscienment ha creat el mal
universal."
La resposta és òbvia. Prescindint d'algunes inexactituds força notables, acceptem el segon membre de la disjunció: Déu, en crear els
àngels, sabia llur futura defecció. D'aci, però, a fer-lo autor de la maldat dels àngels dolents, dient que " D é u ha creat el m a l " hi ha un
abisme. Déu creà tots els àngels bons, però lliures. Si alguns d'ells abusant de llur llibertat contra els preceptes de Déu, es feren dolents i instigadors del mal, n'és Déu el culpable? Apel·lo, no ja a la ciència, simplement al seny de l'espiritista català que a i x ò escriví, i desisteixo de
presentar-li una munió d'exemples ben clars, que palesarien la vanitat
de la seva incriminació. No, quan una causa produeix un efecte que
és bo per naturalesa, i es malmet per la intervenció d'agents estranys a
la causa, és evident que el malmetiment no pot atribuir-se a la causa
productora. I això és tan clar, que opino que el Sr. Torres ha equivocat l'argument. Si per compte d'argüir contra la Causalitat divina per
baver creat el tnal amb la creació dels àngels, hagués argüit contra la
Providència, insistint que la Bondat de Déu i la seva Saviesa no l i
haurien consentit la creació d'un ésser que sabia que havia de pervertir-se (potser ho intentà, però el text de ses paraules no l i és fidel) hauria formulat una objecció seriosa (molt antiga, p e r ò ; rebregada per
les aules i pels llibres de l'Escolàstica), la solució de la qual s'indica
en unes paraules que el mateix Sr, Torres deixà escrites al bell mig
del seu article; les quals, al final, tenia segurament oblidades. Són
aquestes: " u n esperit simplista acostumat al concepte antropomòrfic de
Déu que l i han servit totes les religions..."
Aquestes paraules importen evidennuent una injustícia històrica. El
Sr. Torres sap, i si no ho sap fa ben poc favor a la seva ciència de
les religions, que la nostra, la religió cristiana, no ens serveix un concepte antropomòrfic de Déu, sinó que el rebutja expressament, avui i
sempre, no sols en els escrits dels seus grans teòlegs, sinó fins en el
més humil dels seus catecismes, a ús del poble cristià.
A part, però, aquesta inexactitud històrica, insinuen les citades
paraules una veritat importantíssima en l'ordre toelògic, aquella veritat, precisament, que el Sr. Torres oblidà en formular son aparatós i
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antiquat dilema. £ n un concepte antropomòrfic de la Divinitat, ço és,
si la Misericòrdia, la Bondat i els altres atributs fossin en Déu a la
faisó humana, fóra inexplicable la creació d'uns éssers que Ell sabia
de cert que havien de resultar dolents. En l'home, o bé s'imposaria un
sentit de commiseració evitant la pèrdua definitiva, o b é hauríem de confessar-hi un sentit de dolenteria moral, mentre no hi haguessin per
justificar aquesta actitud altes raons, que en l'ordre humà difícilment
es trobarien, però que són ben òbvies en l'ordre diví. Car en Déu, com
ja constatàrem en l'article anterior, la Commiseració i els altres atributs estan equilibrats en una suprema independència, sota l'impuls de
la voluntat divina. Déu no pot, certament, cometre un acte immoral,
violant l'ordre que E l l mateix ha establert: jxrt, però, graduar les manifestacions de la seva Bondat i de la seva Justícia, segons els designis
del seu llibèrrim i inescrutable arbitri. I cal tenir sempre present que el
fi únic al qual es su^diten l'activitat i la moralitat divines, és Déu
mateix, és la seva glòria. I per a la glorificació divina, parlant amb r i gor metafísic i prescindint de sentimentalismes antropomòrfics, és igual
una manifestació insospitada de la Misericòrdia, que una exhibició formidable de Justícia. Els àngels que es salvaren glorifiquen la Bondat de
D é u : els qui es perderen, la Justícia.
Déu creador, certament, vol en principi el bon èxit de tots els éssers creats; els éssers lliures, però, els deixà, com calia, a llur albir, per
tal que sien responsables de l'èxit o del fracàs de l l u r pròpia existència, com ho exigeix el concepte de l'ésser lliure. Que Déu podia haver
ordenat les coses de manera que tots els àngels es salvessin!... Quin
dubte hi ha? P e r ò qui podrà mai provar que devia fer-ho?... U n misteri ! hom d i r à : Certament, un misteri, el mateix de la predestinació.
U n misteri, però, no és un absurd. Penseu que les determinacions de la
Voluntat de Déu són per nosaltres essencialment misterioses. I no sols
les de la Voluntat de Déu, sinó taml>é les de qualsevol voluntat lliure.
Per això és lliure, perquè fa ço que vol. La llibertat humana és un secret impenetrable per a tothom que no sia el mateix subjecte. Sols Deu
qui l'ha creada i la posa en acció pot penetrar-la.

Volem acabar el present article amb una pregunta adreçada al doctor Humbert Torres. H o fem per aclarir el seu pensament un xic obscur. Fins gosaríem a dir que ha sofert una distracció notable.
Aquesta substància universal, de què tant ens parleu, Dr. H . T o r res .el món, l'univers, no deu ésser, en el vostre ideari, quelcom distint
subsiancialment de Déu. Les paraules que citeu de P i i Margall i de
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Gonzalez Soriano ho manifesten prou clarament. A més, vós mateix,
en afirmació apologètica de l'espiritisme. heu dit ' que els conceptes esperit, força i matèria no són més que modalitats de realització, en etapes successives de la Unitat Creativa, els elements analítics essencials
de la Síntesi Absoluta". Si és aquesta, com sembla, la vostra posició
doctrinal en el gran problema de l'univers (2), us demanem que ens expliqueu la coherència amb ço que vós mateix heu escrit al principi del
vostre article: " U n Univers ha d'implicar una causa... D é u " i "constitueix una manca absoluta de sentit confondre en una mateixa cosa la
causa i l'efecte". De dues, una: o Déu no és la causa de l'Univers contra la vostra explicita concessió, o us cau damunt inexorable la nota
d'Mno manca absoluta de sentit, en identificar la causa i l'efecte, Déu i
l'Univers.
J O A N B. M A N Y A , pvre.

' Altrament, l'absurd, o si hom vol. la distracció fóra més notable encara.
No volem remarcar-la per no aHargar massa el present article.

EL 28è CONGRES EUCARÍSTIC
INTERNACIONAL
(Acabament) 1
L A P A R L A C A S T E L L A N A A L CONGRES
El Congrés Eucarístic de Xicago, seguint la norma dels altres Congressos, ha donat la importància merescuda a les diferents nacionalitats
i llengües mundials, i a les tres de la tarda del dia vint de juny començaren les reunions particulars dels congressistes, que durant els quatre
dies del Congrés s'han anat celebrant en indrets prèviament escollits.
Aquestes reunions eren formades per pelegrins vinguts de Franqa, Espanya, Bohèmia, Itàlia, Lituània, Alemanya, Eslovàquia. Bèlgica, Romania, Croàcia, Hongria, Ukraina i Rússia. A més a més, hi ha catòlics de la raça de color, indis del ritu de Chaldeau, grecs, catòlics de
Ruthènia i una secció dels Orientals, per tal de tractar de la unió a
Koma de les esglésies ortodoxes.
E l dia mateix de la nostra arribada a Xicago, s'esqueia l'obertura
de l'Assemblea de la Secció de parla castellana, formada per espanyols
i mexicans. A les tres de la tarda ens adreçàrem a l'església de Sant
Francesc i ja era plena de gom a gom. Una immensa gentada que envaïa part dels carrers Roosevelt i Avinguda Xewbery s'apretava a la
porta pretenent entrar a l'església. A nosaltres no ens fou possible de
travessar la muralla de gent que alegrament esperava el començament
de la festa i cercàrem la benvolença dels missioners de l'Immaculat
Cor de Maria, que tenen cura d'aquesta parròquia, perquè ens permetessin d'entrar per la porta de la sagristia.
En ésser dins, molt abans de començar la sessió per cert, constatàlem l'esquitidesa del local escollit per les sessions de parla castellana,
'
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perquè aquesta església de Sant Francesc és petita i mancada d'importància arquitectònica i artística: és una església de barriada.
Certament que els organitzadors no feren els preparatius pel sistema ianqui, ço és, preparatius monstruosos, ni tampoc mai no havien
somniat la importància que tindria l'agrupament de congressistes de
parla castellana, que en aquest Congrés s'ha palesat formidable perquè
hi han assistit un Cardenal, nou Arquebisbes, vint Bisbes, eminents cler
gues, frares i missioners, savis i eloqüents seglars que. juntament amb
els clergues i seglars castellans de Xicago, formen el grup més selecte
i més representatiu de tots els que han pres part en aquest Congrés, per
bé que el nombre d'espanyols no arribava a un centenar.
Altrament, també cs palesà un xic la manca d'organització, perquè
l'Assemblea començà tard.
A les cinc, s'ompli de representants el presbiteri i llavors el Bisl>e
de Pasco, Colòmbia, de la trona estant, disculpà i justificà el retard,
degut a labsència del Cardenal, Arquebisl)es i Bislws, que tot just acalaven de sortir de la Catedral, on s'havia celebrat l'obertura del 28.è
Congrés Eucarístic Internacional. Després d'esmentar que per aquest
motiu sha alterat l'ordre del programa i que sense programa surten
les coses millor, parlà de l'entusiasme de la parla castellana i de la significació d'aquest entusiasme.
Pujaren a la trona l'Arquebisbe de Guadalajara (Mèxic), el doctor
Benevides, cònsol de Colòmbia a Xicago, el Pare Cuevas de la ciutat
de Mèxic, el P. Castor Ordónez, Secretari de la Comissió directiva, i ,
darrerament, el Cardenal Dr. Reig, l'oratòria del qual fou ovacionada
jier la concurrència que religiosament escoltava emliolcallada en una
xafogor que feia suar de debò.
EJ Dr. Reig féu un discurs (atriòtic, curull d'entusiasme i emoció,
tot desenrotllant el tema: "L'Eucaristia com factor de la vida nacional".
Digué: "Espana ama aún a las naciones americanas. Aun conserva el
carífio de Madre Pàtria hacia las 20 naciones a quienes ella legara su
idioma y su religión. Y « a n o no ha de ser asi? Espana ha dado a la
America espanola su sangre y su fe. F u é sólo a costa de su sangre
que Espana ha sembrado en las naciones americanas la fe de Cristo. Y
sus hijos de Amèrica han sabido corresponder a tantos sacrificios. manteniendo viva esa fe y ese amor hacia la Madre Pàtria. Lo demuestra
d hecho de que en el inundo son sólo las naciones hispanas las que
lelebran todos los anos el Dia de la Rasa".
Després, el Dr. Reig beneí els congressistes, els quals coronaren
amb aplaudiments i crits d'entusiasme els discursos de tots els oradors,
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i es llençaren al carrer quan la llum capvespral encara no s'havia esvaït
del tot.
En aquesta hora diumengera els autos de lloguer passen més de
tard en tard i calgué una estona llarga per abastar-ne un. Quan de
pressa entràrem a la gran Avinguda de vora el llac Michigan, camí més
dret per anar al nostre estatge, gaudirem d'un espectacle sorprenent.
Una avinguda de deu quilòmetres de llarg era envaïda per quatre rengles d'autos que marxaven poc a poc en una mateixa direcció i altres
quatre rengles marxaven en direcció contrària en una altra avinguda
ptopera, de la mateixa llargada si fa no fa. Aquest embús ens féu esmerçar una hora a recórrer un trajecte que cada dia fèiem en vint m i nuts.
Aquesta contrarietat certament que ens féu fer tard a sopar, però
a despit de tot ens fou agradosa perquè ens proporcionà l'avinentesa
de copsar la insuperable manifestació automobilista diumengera de X i cago i ensems la lentitud ens permeté de llegir uns rètols que gairebé
tots els taxis duien enganxats al vidre del darrera durant els dies del
Congrés, que deien: "Per l'honor de Xicago. Ajudeu els visitants.
Aneu poc a poc. Sigueu correctes. Guieu b é " .
La segona sessió de jarla castellana tingué lloc l'endemà a la maUixa església de Sant Francesc. Com el dia abans, es començà tard; el
Bisbe de Pasto tingué també de justificar la tardança i les alteracions
del programa com a conseqüència, per bé que digué que eren degudes
a la sobra d'entusiasme. Altrament, no s'accentuà tant la justesa del
local, ni la calor fou tan xafogosa. L'orador suara esmentat desenrotllà
el tema: " L a Narración Sintètica de las Obras Eucarísticas en las naciones Hispano Americanas". Després altres oradors pujaren a la trona i gairebé tots enlairaren la senyera de la unió espiritual de les nacions
de parla castellana.
E l Dr. Reig, apressat per altres afers que l'obligaven a sortir de
l'Assemblea abans d'acabar-se, digué només quatre paraules curulles
d'entusiasme patriòtic, esmerçant-hi la mateixa emoció, la mateixa fe i
la mateixa serenitat que cl dia anterior.
Després d'escoltar alguns altres oradors més, l'Assemblea donà per
acabades les seves tasques del Congrés.
Heus ací ressenyades a grans gambades les sessions dels congressites es|anyols i mexicans.
Ara b é ; el dia 22 de juny fou de solemnitat i>cr la parla castellana,
perquè a les tres de la tarda de l'esmentat dia. desfilaren en compacte
processó pels carrers de Xicago, les delegacions catòliques de dinou
repúbliques latino-americanes, cada una de les quals s'agrupava al re-
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dós de la seva senyera, que era duta amb ostentació, i a més les representacions espanyoles amb el Cardenal Dr. Reig al cap.
Quan nosaltres arribàrem davant de l'Hotel Drake, una grandiosa
multitud de congressistes latino-americans ja esperava la sortida del
Cardenal, que devia presidir la processó com a genuí representant espanyol, i el Cardenal no es féu esperar. En aparèixer al carrer esclatà
una imposant salutació i ben aviat s'organitzà la processó que en mig
de l'admirable ordre urbà i sota d'un sol esplendorós anà fent la seva
marxa solemnial per l'Avinguda Madison, on fou beneïda pels Cardenals Bonzano i Mundelein, que s'esqueien en aquell indret.
Durant la desfilada, milers i milers de persones s'agenollaven al pas
del Cardenal i els infants s'apropaven a besar-li l'anell pastoral, mentre els policies es veien obligats a suspendre tot el tràfic urbà, el colossal tràfic d'aquesta ciutat que per uns moments esdevingué silenciosa, espectant i respectuosa amb els manifestants, que de tant en tant
corejaven l'Himne Eucarístic que el Cardenal començà a cantar.
Els centenars de nordamericans, des de les voravies, des de les finestres dels grata-cels, des d'arreu on hi havia un buit o un forat,
guaitaven i aplaudien encuriosits la grandiosa manifestació, que recorregué l'Avinguda Madison, els carrers Hurou i Superior fins arribar
a la cantonada de l'Avinguda de l'Estat, on s'escau la Catedral diocesana del Cardenal Mundelein, la sèu d'un milió i mig de catòlics que
compta la diòcesi de Xicago.
Aquesta Catedral, que en son exterior mostra un gòtic senzill i una
arquitectura pobra, en l'interior, dé tres naus, es copsa un atreviment
arquitectònic admirable i un goticisme clàssic força elegant, amb esveltes columnes de marbre i adomaments de vitralls, pintures i el
sostre teixinat amb motllures de fustes multicolors. Avui, però, gairebé tota l'ornamentació de fàbrica resta amagada sota la completa transformació artificial que hi han dut les fetes del Congrés i una il·luminació meravellosa inunda de llum totes les naus.
En arril)ar la manifestació davant de la Catedral, la façana de la
qual estava adornada amb senyeres dels Estats Units i de les Repúbliques llatino-americanes, suspengueren el trànsit els nombrosos autos,
tramvies i autòmnibus que contínuament circulen per aquesta Avinguda, i tothom s'anà estacionant per tal d'esperar el Cardenal que tancava la manifestació. De sobte una música toca la marxa reial espanyola
i el Cardenal entrà a la Catedral amb tota la jxnnpa de la seva jerarquia i al seu darrera uns dos mil manifestants s'anaren acomodant com
pogueren i altres tants restaren al carrer.
Dins de la Catedral es desenrotllà la cerimònia religiosa en mig del
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fervor i entusiasme més pregon. E l Sr. Bisbe de Pasto, de la trona
estant, digué el Rosari, que els fidels de dins i els de fora corejaren
amb la major devoció, després el Dr. Reig féu un discurs patriòtic curull d'entusiasme i emoció com sempre i , finalment, l'orga, teclejada
pels hàbils dit d'un missioner català, tocà E l Cant de la Senyera i E l
desembre congelat, a m é s d'altres composicions de caient religiós.
Mercès, Pare A . C , per la vostra finesa vers els catalans. En restem
molt agraïts.
Després, la multitud s'anà esvaint de mica en mica i ben aviat només restà al carrer una interminable corrua de gent de tota mena que
ordenada per la policia anava entrant silenciosament a la Catedral, per
tal de retre homenatge a l'esdeveniment eucarístic més gran del món
cristià, i , per damunt de tot, adorar l'Home Déu.

L A D A R R E R A J O R N A D A D E L CONGRES
Mundelein és una petita i pintoresca població situada en l'Estat
d'IIlinois, vora del llac de Santa Maria i a 40 milles de Xicago. A
Mundelein s'aixeca l'important Seminari, l'església de Santa Maria del
Llac i la residència del Cardenal de Xicago, Monsenyor George M u n delein, el qual ha estat el promotor i el principal factor de l'organitzacio del Congrés, que amb la festa de vora el llac ha donat per acabades les seves tasques.
A Mundelein no hi ha estacions de ferrocarril, ni de tramvies, però s'escauen prop, i malgrat les dificultats que això representava per
a moure el milió i mig de congressistes que han vingut al Congrés de
Xicago, en el parc frondós que envolta el Seminari i el llac s'ha celebrat la processó que ha tancat les tasques del 28.è Congrés Eucarístic
Internacional.
I per assegurar l'èxit de la festa, els ianquis no han escatimat dòlars i han emprat tots els mitjans imaginables. Durant molts dies, prop
de Mundelein, s'han estès vies ferrades, aixecat estacions de fusta,
instal·lat aparells de radiotelefonia, barraques per a vendre menjar i
beure, allotjaments de tota mena, s'han construït tribunes enlairades
per ordenar la circulació de la gent i tot el que pogués influir a la comoditat i exigències d'una multitud, del nombre de la qual dependria el
major èxit de la festa.
Tots els mitjans de transport s'han utilitzat. Des de les primeres
hores del matí del dia 24. nou carreteres que per diferents indrets
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s'adrecen a Mundelein, s'ompliren d'autos; tres cents cotxes de tramvia circularen contínuament per damunt de doble via ferrada: dos vaixells feren la ruta pel llac, i un tren amb deu cotxes llargs sortí cada
deu minuts de Xicago. A més a més, un tren de socors estava a punt
en un via morta, prop de les munions; bon nombre de tendes de campanya de la Creu Roja romangueren ben proveïdes de personal i de
medicaments, i un veritable eixam de policies estigué sempre a l'aguait.
Tot plegat un exèrcit de funcionaris i un tràfic intens, per l'ordenació
del qual calgué formular un reglament especial.
De bon matí, la gent ja prenia els tramvies per assalt, i milers i
milers de congressistes sortien de Xicagb jier tots indrets. Malgrat
d'haver-nos llevat del llit a les sis del matí, encara férem tard a Mundelein, perquè el tramvia elevat que ens hi tenia de dur no pogué reservar-nos el cotxe que ens prometé per endavant.
En una estació prop de l'Hotel esperàrem llarga estona i tots els
combois venien plens de gom a gom, de tal faisó, que la gent sobreixia
per tot arreu. En certs moments hom preveia una catàstrofe. Alguns
companys desistiren del viatge per no poder resistir les envestides dels
impacients, que de vegades fins entraven als cotxes per les finestres.
Era impossible de posar ordre en aquesta multitud, que en aquest moment estava envaïda pel deliri de la festa religiosa que ansiava fruir,
ço que la feia esdevenir desordenada i inconscient dels seus actes.
L a solució fou traslladar-nos a la primera estació de sortida; allí
trobàrem lloc per anar drets.
A les onze arribàrem a Mundelein, quan totjust el Cardenal Bonzano començava la missa. Al)ans d'entrar a l'indret on s'escau el Seminari i l'església de Santa Maria del Llac, calgué passar per sota
d'unes tribunes en les quals circulaven agents especials que amb grandiosos tomaveus donaven instruccions als passatgers, assenyalant-los
el camí d'entrada i l'ordre del retorn; després caminàrem un quart
d'hora i)er una carretera on el sol migdial ens féu suar de debò, i en
entrar al bosc contemplàrem un quadro pintoresc per excel·lència, car
la immensa gentada formava una catifa humana que s'estenia per sota
els arbres fins més enllà de la nostra vista, i en bellugueig constant
cantava, menjava, bebia, mentre comprava llaminadures i records que
venedors ambulants oferien amb cridòria eixordadora.
Mentrestant, en un altar aixecat de cara al llac se celebrava la Santa
Missa pontifical amb l'esplendor i pompa dels temps medievals, enlairada per la formosor d'un cel blau purissim, la placidesa del paisatge
ombrejat per frondosa arbreda i la majestuositat de l'altar amb els dot-
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zç solis dels Cardenals a un costat i a l'altre el tron del Delegat papal,
qui oficiava revestit dels seus ornaments blancs i brodats d'or.
Per entre l'arbreda albiràrem una multitud policroma que silenciosa
romania davant de l'altar, entre la qual es veien Arquebisbes, Bisbes i
clergues de totes menes i alguns Bisbes orientals que amb les seves
vestimentes blanques ajudaven a fer més manifesta la policromia de
l'esplendorós quadro.
De tant en tant, es deixaven oir els cants dels seminaristes, que,
acompanyats per les orgues i les músiques, aixecaven les seves veus
fins al cel. Després, uns tocs perllongats de les trompetes papals ens
assabenten de l'acte de la Consagració, i llavors les campanes de l'església de Santa Maria del Llac, que altre temps havien romàs a la
Catedral de Westminster, deixen oir les seves veus metàl·liques, mentre
la multitud propera s'agenolla emocionada i els aparells radiotelefònics
escampen per tots els àmbits del bosc els solemnes cants dels seminaristes.
.
»
Després de la benedicció Papal que el Cardenal Bonzano adreçà
als congressistes, s'organitzà la processó que recorregué tres milles per
camins vora del llac i al redós del Seminari. Mentrestant, el sol violent
que fins ara havia fet suar a tothom, s'anà tapant de mica en mica i
els núvols ben aviat es feren amos del firmament amb una negror de
temença.
La processó, però, anà seguint la seva ruta assenyalada. Alçant el
cap per damunt d'una muralla de gent, es podien albirar representacions de totes les nacions, agermanades per un ideal comú; en ordenades rengleres passaven Arquebisbes, Bisbes i prelats, grups de policies i bombers de la ciutat de Nova York, delegacions d'indis americans i d'esquimals amb els seus vestits primitius, un grup de sirians,
altre de bohemis i representants de Bèlgica, Holanda, Croàcia, Polònia, Itàlia, França, Espanya, Xina i repúbliques del Centre i Sud A m è rica.
A més, tretze carrosses guarnides seguien lentament la marxa de la
imposant manifestació, cada una de les quals representava un esdeveniment notable de la història del Cristianisme; l'antiga orde de H i lernians representant el Cristianisme il·luminant el m ó n , els Cavallers
de Colom representant Colom duent la fe a Amèrica i la Societat del
Sant Nom representant el Pare Marquette portant la fe a Xicago.
Presidint aquesta manifestació religiosa, passà el Cardenal Bonzano sota tàlem, escortat per Arquebisbes, Bisbes i familiars en vestimentes cerimonials. Llavors tothom s'agenollava per tal de retre homenatge a la Custòdia que duia el Cardenal. Aquesta Custòdia és una obra

D e l 28* Congrés E u c a r í s t i c Internar
d o n a l a X i vago

L'Estadium de Xicago el dia que el Cardenal Bonzano celebrà la Missa
Pontificial. 21 de j u n y . E n el centre, el cor de nens i nenes de les escoles
c a t ò l i q u e s de Xicago

Aspecte d una part de l'Estadium de Xicago. el dia 21 de j u n y 1926, mentre
el C a r d e n a l Monsenyor Honzano celebrava la Missa Pontificial

1

EatatHam de Aiaigo.

E l s moments de la C o n s a g r a c i ó , el dia 21 j u n y 1926

Llac de Santa Maria, indret on s'escau el S e m i n a r i de Mundelein i on es
c e l e b r à la p r o c e s s ó que t a n c ò les tasques del C o n g r é s Eucarístic

E L 2%è. CONGRÉS

EUCARÍSTIC

417

artística de riquesa insuperable, tota d'argent, recoberta d'or, que amida més d'un metre d'alçada; per això ha calgut fer una faixa especial,
perquè amb les mans no era possible sostenir-la. Fou duta de Roma
per Mons. Dini, Rector del Col·legi de la Propaganda i serà regalada a
l'església del Seminari de Mundelein després de les festes del Congrés.
La fosca que de mica en mica s'anà covant damunt de Mundelein,
evidenciava la proximitat d'una tempesta, i molta gent s'adreçà a l'estació per tal de cercar el retorn. Llavors s'esdevingueren moments angunioses, empentes, apretades. magullaments, fins cops de puny; una
lluita formidable perquè tothom volia marxar alhora.
Davant d'una alta i gruixuda barana de fusta de més de 100 metres de llarg, en la qual s'obrien algunes portes quan els policies volien,
s'amuntegaven les riuades de gent que de tots indrets del bosc afluïen
a l'estació, per arribar a la qual calia travessar tres d'aquestes baranes
per tal que la multitud s'anés aclarint i en arribar al tramvia hi hagués
no»nés el nombre de la cabuda. En pujar als cotxes, l'ordre ja estava
assegurat: però abans, en la primera barana, calia passar martiris inevitables, que en moltes persones es traduïren en desmais, caigudes, fracturació de membres del cos, i per això molt sovint es veia accionar la
Creu Roja, que era pertot. Els infants mai no són duts en aquestes
festes de multituds.
Durant les dues hores angunioses que empràrem a arribar al peu
del tramvia, llamps i trons llunyans assenyalaven que la tempesta s'apropava. Per totes parts ens molestaven les ruixades de vent humit, la
força del qual aixecava la bravada de la terra eixuta, amarada del sol
canicular que tot el matí caldejà l'ambient, i ben aviat comencen de caure
unes gotes grosses que el temporal de vent projectà amb força, mentre
es desferma en trons i llamps damunt nostre i una mànega d'aigua es
despenja a bots i a barrals. Són les tres de la tarda.
Indiferents per complert a la pluja que queia amb violència, tots
els qui esperem el retorn romanem davant de la barana, i els milers
de fidels que formaven la processó també continuaren impàvids la ruta,
mentre alguns espectadors cercaven refugi en alguna barraca propera.
L'apretament de la multitud no permeté d'estendre els paraigües i
altrament només ens xopàrem el cap i les espatlles; formava una mena
de vela per a protegir-nos d'espatlles en avall.
Passats uns vint minuts, la tempesta, curta però intensa, s'havia esvaït i el sol t o m à a brillar amb tota la seva força canicular. Les empentes se succeïen molt sovint, la cridòria augmentava, la impaciència
pel retorn feia preveure quelcom esfereïdor i els bombers produïren
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una pluja artificial, que féu el mateix efecte negatiu que l'anterior tempesta natural. Tothom, però, romangué al seu lloc.
A les quatre de la tarda es posava en marxa el tramvia que ens devia dur a Xicago. Pel camí ens assabenten que l'excés de tràfic ha ocasionat un topament i alguns morts i molts ferits; que durant els apretaments davant de les baranes s'han donat alguns casos d'asfixia, i que
la calor produi desgavells inesperats. Tot plegat, una jornada amoïnosa,
que no ho ha estat tant pels que es pogueren traslladar a Mundelein
el dia alans i tingueren l'avinentesa de menjar a taula. Nosaltres, com
gairebé tothom, hem dinat amb la vianda que ens proporcionàrem a
Xicago, asseguts en terra entre mig de munts de papers llepissosos i
botelles trencades.
Pels ianquis, que estan acostumats a les multituds, fou una festa
d'alegria, de llum, d'esplendor; per nosaltres, meridionals, aquesta
festa esdevingué curulla d'amoïnaments, tempestuosa i pesada. T o t i
això, la simpatia de l'indret vora el llac. el paisatge meravellós que hem
vist, la religiositat del solemne moment, Tacte corprenedor de la processó, a bastament ens han compensat de les molèsties del viatge.
Així acabaren les cerimònies del 28.è Congrés Internacional Eucarístic, que amb el ressò que ha tingut en tot el món i l'aplegament de
milers i milers de catòlics a Xicago, ha evidenciat la força espiritual
que té l'Església Catòlica.
F. D E P. B L A S I
Xicago, 25 de juny de 1926.

MARGINALS
ENTORN D E L DECAMERO D E SANT CUGAT DEL V A L L È S

H

i sortit dins la biblioteca Els Nostres Clàssics el primer volum del
Decameró de Boccacci, versió feta al monestir de Sant Cugat
del Vallès, acabada l'abril de 1429.
El prefaci de Carles Riba posa totes les qüestions literàries que
aquesta versió suscita. L'edició que n'havia fet En Massó i Torrents,
exhaurida, feia desitjar la nova amb la presentació elegant i manejable
d'aquella biblioteca. L'obra literàriament té gran valor. La prosa hi és
viva i àgil. No té, ni de molt, el mèrit de la prosa de Bernat Metge,
més correcta i amb una vigoria original que una versió no és fàcil que
mai tingui. A més, com observa En Riba, hi trobaríem algunes infidelitats. I , de vegades, manca de sentit; quan trobeu la versió inintel·ligible n'esbrinaríeu el sentit veient l'italià i desfent les errades dels traductors. Un exemple, que no ens seria difícil de multiplicar. Pampinea
vol convèncer les seves sis amigues d'abandonar Florència, on hi havia
pesta, i anar uns dies al camp: els fa un elogi del camp i els diu també:
"Posat que així es muiren los pagesos com fan ací los ciutadans, encara és menor l'enuig e lo despler que no en la ciutat, on veem les cases rònegues e los habitants de l'altra part morts".Què vol dir? us demaneu. Mireu l'italià, i veieu un sentit tot diferent: "Per ciò che, quantunque quivi cosi muoiano i lavoratori come qui fanno i cittadini, v'è
fanto minore li dispiacere quanto v i sono, piii che nella citta. rade le
case e gli abitanti".
Però, encara que la prosa de la versió sigui de vegades imperfecta, quina gràcia no té sovint, i quina vivesa! I és una font inestimable
per estudiar la manera de contar catalanesca que els traductors, defugint la literalitat, ens oferien encara de millor manera.
Afegim el gran interès que té pel cultiu literari l'estudi del llenguatge antic, i compendrem l'acollida que té aquesta obra, i no solament ens semblarà merescuda sinó que mai no ens semblarà excessiva.
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P e r ò cal no enterbolir la visió neta que hem de tenir de les coses.
L'entusiasme ha fet dir que el Decameró era un llibre moralment i n diferent, i que era tan ingenu que això ja l i treia la immoralitat que
pogués tenir. Si diem això, alguns obriran el llibre i podrien sospitar
si hem perdut el bon sentit de la moral.
Parlem, doncs, un moment de la moral i els llibres.
Els llibres són com la conversa. I si de vegades, davant de segons
qui no es poden dir certes coses, també de vegades, segons qui no pot
llegir certes coses.—I quines regles ens guiarien?—. N o es difícil. L a
mateixa prudència ja ens ho diu. P e r ò per si algú tenia un escrúpol
excessiu, o bé era excessivament desaprensiu, provarem de donar per
guia algunes raons de bon sentit.
Primerament, cada u, en la seva consciència sap bé què és allò que
l'incita al mal. I en uns són unes coses, i en altres unes altres; de manera que cada u cal que sigui prou independent per salvar la seva
consciència. Moltes excitacions al mal depenen del temperament, de les
habituds, de la cultura, de les malalties, i de moltes més coses, diverses
en cada u .
P e r ò no hem de deduir-ne que les coses exteriors no siguin bones
ni males sinó segons en qui influeixen, de manera que en uns influeixin
en bé, i en altres, en canvi, en mal.
Cenyim-nos al cas present de la lectura. Si llegim un llibre per nodrir el coneixement, si el dirigim a la intel·ligència, direm també que
conèixer el mal és dolent? No cal conèixer el mal, de vegades, per no
caure-hi ?
I ara hauríem de desfer l'error d'aquells que ens volen guiar al bé
fent-nos conèixer el mal en tanta manera que no sabem on ens duen.
És la comèdia de sempre. Restif de la Bretonne, en la seva novel·leta
L a fiüe seduile, en començar a descriure la seducció, diu al lector:
"Je sens que cette matière est délicate à traiter mais; j'espère m'en
tirer d'une manière qui rende cette .Wouvelle utile. en éclairant les m è res et jeunes personnes elles-memes sur une infinité d'actions prétendues indifférentes...". Aquesta excusa és la de sempre. Q u è volia L a clos en publicar les seves Liaisons dangercusesf Estendre la moralitat, ja ho sabeu. "L'utilité de l'ouvrage, qui peut-etre sera encore plus
contestée, me parait pourtant plus facile à établir. I I me semble au
moins que c'est rendre un service aux mceurs, que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux
qui en ont de bonnes. et je crois que ces lettres pourront concourir efficacement à ce but."
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P e r ò aquesta raó, si no fos vera poc o molt, no seria donada tan
sovint. Però també, si fos vera cada cop que la sentim, potser no hi
liauria tanta gent que no l'admet i segueix tenint per immoral la novel·la de Laclos.
E l mal, doncs, convé que sigui conegut, o en convé la ignorància?
Unes paraules de Sant T o m à s hi responen. '"Es millor, diu, no conèixer les coses dolentes i vils, en quant per elles ens impedim la consideració d'altres coses millors, perquè no podem pensar gaire coses
alhora; i en quant la cogitació dels mals de vegades gira la voluntat al
mal" J. Donar-se a pensar el mal és donar-se a les coses imperfectes i
així perdem temps per les coses millors. E l nostre impuls a la perfecció cal que no s'aturi en res, s'ha de projectar indefinidament fins arribar a l'Infinit. Aturar el pensament a les coses imperfectes, pels homes, que no podem contemplar alhora totes les coses existents, és deixar el millor per limitar-se al pitjor. " E l mal, per si mateix, no és cogr.oscible, perquè només és la privació del b é " 2. Diem que hi ha mal
en una cosa quan hi manca un bé que hauria de tenir. I així no entendríem el mal d'una cosa si no sabiem el bé que l i manca. I per això
c'iu Sant T o m à s : " I així el mal no podria ésser definit ni conegut sinó
pel b é " .
I ara pensem també cn la nostra inclinació nativa al mal, a les coses
imperfectes, a l'absurd, al desordre. Pensem com hem de lluitar sempre a favor de l'altra inclinació nativa que tenim, de seguir la raó,
d'obeir la llei, de contemplar la veritat i la bellesa. Si som així, què
donarem a la nostra intel·ligència, a l'esperit? L i donarem una entretinguda contemplació de les escenes del mal? L'aturarem a les coses
imperfectes perquè s'hi rabegi i es deliti en els instints més vils?
I ara que tenim la doctrina, caldria que la sabéssim aplicar bé.
El mal d'un llibre, doncs, és relatiu. Si un llibre té alguna cosa
bona. cal saber-la'n extreure, però amb el ben entès que sempre només
hi cerquem allò que tingui de bo i elevadament útil, i que alimenti la
nostra tendència al bé i a la contemplació de les Idees. I ara podem
veure com és pràctic el consell de Goethe. de donar-se amb preferència
a la lectura dels grans mestres.
Cap obra humana no és perfecta. Unes tenen unes perfeccions i uns
' "Nobis melius est non cognoscere mala et yilia, in quantum per ea impedimur a consideratione aliquorum meliorum, quia non possumus simul multa
intelligere- et inquan'.um cogitatio malorum pervertit interdum voluntatem in
malum." Siim. Theol. 1.* Q. X X I I . a. 3 ad 3* "Malum non est per se cognoscibile: quia de ratione raali est quòd sil privatio boni. E t sic neque definii neque cognosci potest, nisi per bonum."
Sum. Theol i.* Q. X I V . a. 10 ad 4.
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defectes, i altres tindran unes altres perfeccions i també uns altres defectes. Siguem, doncs, prudents. Mirem-nos molt a dammnar un llibre. Siguem comprensius. Si un llibre és tan imperfecte que no l i puguem dedicar sinó un minut, qui ens obliga a donar-li dos minuts?
P e r ò també tinguem energia moral. N o siguem febles, no ens enterbolim el cap amb temences de falsa literatura ni de falsa ciència.
Si un llibre ens pot inclinar per res al mal, sapiguem-lo tancar tranquil·lament ; i si un llibre pogués induir una persona al mal sapigueml'hi treure dels dits amb prudència. No tots els llibres són útils a tothom.
La peresa ens donaria una regla absoluta; la prudència i l'amor obliguen a pensar cada cas concret; la peresa només d i r i a : "prou novel·les!"; la prudència i l'amor les sabrien escollir cada cop per la
persona ben volguda.
Aquest és el pensament d'Els Nostres Clàssics en oferir al públic
el Decameró de Boccacci sense mutilació de cap mena. E l publica com
qualsevulla col·lecció de clàssics castellans hauria de contenir L a Celestitta, per exemple, obra més obscena que no la de Boccacci; i qualsevulla col·lecció francesa inclou els Contes del bon La Fontaine.
Per això la col·lecció d'Els Nostres Clàssics en els breus prefacis
dels seus llibres guia els lectors sota tots els aspectes. L a immoralitat
del Decameró la diu En Riba en un pròleg precís i clar. " E n resum,
diu, Boccaccio observa els homes amb una curiositat tota desinteressada
pel que no sigui el mer goig de la imaginació, una curiositat irresponsable, tota purament d'artista: ací hi ha la seva feblesa i la seva força.
La pura curiositat respecte a l'home només pot dur a l'immoralisme".
La immoralitat del Decameró és relativa, diu, perquè l'autor no vol enfondir gaire. Boccacci, d i u Vossler, no era un enemic de l'Església
Catòlica. En visqué distret ; era lleuger, gaudia al dia, els seus contemporanis li deien Johannes tranquillitatum. i la seva immoderació la tingué segurament més a la fantasia que no en la vida. Després es penedí de la seva lleugeresa. Per això En Riba, amb justícia, vela un xic
la immoralitat de la seva obra on ens vol divertir riallerament amb
històries de vegades indecents. " N i n g ú no ens priva, diu, en comptes
de riure, d'entristir-nos en comprovar una vegada i mil més, que,
oberta la resclosa del sentit moral, l'home no sap aturar-se en el pendent de la bestiesa i del ridícul."
Voleu ésser més durs encara amb aquest autor lleuger? Deixeu
que digui De Sanctis: E l món del Decameró, diu, " é s el món cínic i
maliciós de la carn, romàs a les baixes esferes de la sensualitat i de la
caricatura sovint bufonesca, emmantellat joliuament amb les gràcies i
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l'encís d'una forma plena de coqueteria; un món plebeu que fa la figa
a l'esperit, grosser en els sentiments, embellit i habillat per la imaginació, dins del qual es mou elegantment el món burgès de l'esperit i
de la cultura amb reminiscències cavalleresques." 3.
P e r ò aquest món de fantasia era el d'un gran artista, i tenim com
una ventura que la seva obra millor hagi estat vertida al bell catalanesc d'aquell temps, i amb un aire viu i gairebé popular; i que aquella versió sigui com és, a fragments, una meravella de ben dir.
JOSEP M A R I A

" Storia delia leiteratura italiana. Vol. L . pàg. 277.
li - 1913.
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La vida dels Jocs

DATES

ASSENYALADES

Florals, tan arremorada, pictòrica

ments, ofereix unes dates sobretot que

marquen

D'antuvi, no cal dir-ho, la primera Festa, pel maig de
Deixem que Francesc Pelay Briz ens

en

esdeveni-

fites.
1859.

pinti l'ambient precurior de la

primera festa, en son article: "Records del llibre de ma vida" ajaregut
a La Ilustració Catalana, la tan magnifica revista, n ú m e r o corresponent
al dia 15 d'abril de 1884. Transcrivim. Vegeu:
"Tota la ciutat n'anava plena; el decidit i bon català, llavors l'alcalde de Barcelona, E n Josep Santamaría, a qui devem gratitud eterna tots els literats catalans, no deixava de pit l'empresa per donar-li tot el lluïment propi de la importància que en si ella mateixa es portava. Les cases dels mantenedors es veien envaïdes per gent que els pidolaven targes, del matí al vespre. La música de l'Ajuntament enllestia els assaigs de cançons catalanes que amb anticipació l'hi havia fet
posar en estudi son intel·ligent director. Els poetes, pocs llavors en nombre, però
escollits i de valer en sa majoria, anaven afaUerats pels centres literaris per veure si podien saber quines eren les composicions que, en opinió dels jutges, mereixien sortir premiades. I els que no servíem per fer créixer la pila, car en aquella
època eren alguns els que com jo no coneixíem el català prou per escriure-hi, ni
estàvem tan plens de vanitat que ens creguéssim aptes per lluitar, ens entusiasmà\em per endavant amb la glòria dels que dintre de poc havien d'eixir premiats i
amb l'esperança de pnder, temps a venir, amb l'ajuda de Déu, arribar a obtenir
alguna modesta fulla de les que en l'arbre de la glòria, els poetes de cap d'ala hi
deixarien com rebuig.
"Heus aquí l'aspecte que presentaven els centres literaris de la ciutat aquells
dies. Mai més no ha tornat a ésser el que llavors fou espontani, ni probablement
mai més no hi tornarà a ésser, àdhuc amb tot i els grans medis amb què avui es
compta fins per fingir entusiasmes que no existeixen".
•

Vexeu LA PARAULA: mesos de iuny. juliol, agost, setembre i octubre 1926.
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Eren els set mantenedors: Manuel Milà i Fontanals. Cortada, Víctor
Balaguer, Miquel Victorià Amer. Rubió i Ors, Pons i Gallarza. Antoni
de Boíarull. Començava la festa a la una de la tarda, i era al Saló de
Cent de Casa la Ciutat. Milà i Fontanals feia el discurs presidencial, un
document històric; Antoni de Bofarull llegia la " M e m ò r i a " . Guanyava
la FLOR NATURAL, una dama, justament: Na Isabel de Villamartin. Era
proclamada REINA DE LA FESTA Na Maria Mendoza de Vives. Era la
flor la me tros ide ros, costejada pel ciutadà Josep Martí. Guanyava I'ENCLANTINA d'or, costejada per l'Ajuntament de Barcelona, l'empordanès
Damas Calvet. Guanyava la VIOLA d'or i argent, costejada també per la
Ciutat, N'Adolf Blanch. Els accèssits al premi primer eren per a Na
Victòria Penya i Albert de Quintana i Gombas; els del segon premi eren
per a Salvador Estrada i Adolf Blanch; els del premi terç eren per a
Marian Fonts í Manuel de Lasarte: trobem en aquests noms representants de diferents regions nostres. No ho atribuïm pas del tot a la casualitat 0 aventurera coincidència. Eren dos premis extraordinaris: un Uessami d'argent i un pensament d'or esmaltat, oferts pels Mantenedors i
pel Consistori, que eren guanyats per N'Antoni de Camps i Fabrés i per
En Guillem Forteza, mallorquí, encara. Feia el parlament de gràcies En
Víctor Balaguer, el qui havia d'ésser el priraer Mestre en Gai Saber. I
era l'alcalde, qui obria i tancava la festa, Josep de Santamaría.
Ara deixem al vell Brusi que amb la seva "moderació" i amb el sentit que representava i , per tant, no endut pel flamareig "imprudent", ens
digui, òrgan de l'opinió, l'efecte d'aquell primer acte, l'endemà mateix de
la seva celebració: dilluns, 2 de maig. Diu
"Ayer fué un dia de verdadero jubilo para los amantcs de la literatura catalana, para los que llevados del amor que el país inspira, se gozan en recordar sus
titulos de glòria y en restaurar las instituciones que le dieron preí y honra en pasados tiempos y pueden cenirle todavia nuevos laureles."

L'altra data, el Vint-i-cinquè aniversari, l'any 1883. Els Jocs Florals
havien fet el seu camí, s'havien conquerit la popularitat i la coneixença
ací i allà. Les coses prenien un altre caire. Eren les noces d'argent, í hom
pensà en festes í recepcions: venien forasters, delegats de Mallorca, del
Rosselló, de València, de Provença; fins i tot de Madrid venia alguna
cosa: En Víctor Balaguer duia la representació de les Acadèmies de la
Història i de la Llengua.
Calia, doncs, pensar en alguna cosa més que en la cerimònia poètica, calien festes a honor dels hostes il·lustres; i no menys que l'alcalde,
i era l'alcalde En Rius i Taulet, fou designat president de la Comissió
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de Festes. Verament En Rius i Taulet no sabia ben bé què havia de fer
t n aquest paper tan subtil i enlairat d'hostatjador de poetes; però, home de grans recursos, se'n sortiria ben a i r ó s : amb una alcaldada. Es
la següent:
E l dissabte, vigília dels Jocs, dia
5 de maig a la nit era celebrada una
recepció a Casa la Ciutat a honor
dels forasters vinguts. Eren allí els
representants esmentats, i l'alcalde,
En Rius i Taulet pronunciava un
parlament, en català: quina cosa
extraordinària, aleshores, en aquella Casa! Seguiren parlaments del
baró de Tourtoulon, de Montpeller,
qui parlà en francès, de Justí Pepratx, qui parlà en català del Rosselló, i de Milà i Fontanals. Era
servit un te d'honor, mentre a la
gran plaça de Sant Jaume s'era
congregada una generació i 18 societats corals, dirigides pel mestre
Rodoreda, cantaven una serenada
extraordinària. Els de la recepció
foren invitats a eixir a la balconada
per oir millor les cantúries, quan,
a un moment donat, amb sorpresa
Tan bona veu que tenia..,
tan que m'havia assajat...
de tothom, en sec s'encengueren
tan aplaudit que ja em vela...
11 no deixar-me cantar!
quatre potents focus de llum, quatre fanals, que d'aleshores ençà res(De L ' E s q u e t l a de l a Torratxa, de 9 maig 1902)
ten encara a la Plaça de Sant Jaume. Com havia estat? com posaren aquells llums? amb quin enginy o
amb quina meravellosa rapiditat, que ningú—ni els regidors, n i els altres de la Casa gran—no en sabia res? Heus aquí l'alcaldada.
L'endemà, era a Llotja la festa poètica del vint-i-cinquè aniversari;
presidia el Jurat el mateix Milà i Fontanals, aquell qui havia presidit
llur inauguració. La gesta memorable del certamen fou l'aparició de la
famosa "Oda a Barcelona" de Mossèn Cinto. L'endemà, dilluns, feien
una excursió al Montserrat. A l volt de la festa, La Renaixensa publicava un número on eren fragments triats dels parlaments presidencials
durant els anteriors primers vint-i-quatre anys de la seva celebració.
SORTINT DE LLOTJA
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L'Avens, el periòdic de la "renovació", donava, també, un número extraordinari. La monumental La Ilustració Catalana publicava així mateix un número esplèndid del més alt interès. Citem els cabdals.
I mentre poetes i representants eren al Montserrat, l'Ajuntament de
Barcelona acordava de fer pel seu compte una edició de cent mil exemplars de I"'Oda" premiada de Mossèn Cinto per a ésser repartida al públic, als nois de les escoles municipals.

Som als Jocs de l'any 1888, l'any de l'Exposició Universal. E l moment és digne de tota l'atenció: es plantejava, potser per primera vegada d'una manera tan ostensible, un moment polític, i un moment polític
d'una delicadesa extraordinària. Eren a punt les festes inaugurals de la
magna Exposició, havia de venir la família reial espanyola, amb ella la
cort palatina. cos diplomàtic, el President del Consell; esquadres estrangeres eren camí de Barcelona. No podia ésser que els Jocs Florals, aquells
Jocs Florals tan bescantats i ridiculitzats que, tanmateix, havien pres
una gran volada (recordem-nos de cinc anys abans, el 1883, data del
vint-i-cinquè aniversari), passessin de biaix, rodant en una òrbita apart,
sense associar-se a les reials jornades que s'atansaven, vinculades al
màxim moment històric barceloní de l'Exposició Universal. I encara,
fixem-nos que el creador d'aquesta Exposició era En Rius i Taulet, és
a dir el mateix qui cinc anys abans tan cordialment s'era posat al costat dels Jocs per a les dites festes... La celebració dels Jocs fou ajornada, per fer-la coincidir amb l'estada a Barcelona de Maria Cristina
S. M . la Reina Regent d'Espanya.
Hores de compromís! Els republicans tiraven per un cantó. Els
legitimistes, antidinàstics, ço és a saber els carlins tiraven per un altre. E l Diario de Barcelona assenyalava l'estada ací de la família reial
com un magne esdeveniment dins la història del Comtat. Per una altra
banda, els "catalans" donaven els darrers tocs al "Memorial de greuges" que hom havia de lliurar a la Reina Regent. Dóna una idea, almenys aproximada, de la compromesa situació en què devien trobar-se
els capspares del moviment social que es vinculava als Jocs el silenci
feixuc, ple d'averanys, que observem en la premsa més directament
afectada d'aleshores. Corrobora aquesta idea l'article de La Renaixensa,
aparegut a darreríssima hora, pocs moments abans, es pot dir, de l'acte
dels Jocs: és un article que ens apar premiós, amb ais! al cor i a la punta de la ploma, amb una cautela i un tintineig plens dangoixa, no era
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per menys; l'artirle es titulava: " L a Reina de la festa", era ben significatiu, volia ésser simbòlic: sabia's que la Reina de la Festa d'aquells
Jocs fóra en persona la Reina Regent d'Espanya; i l'article fa una sèrie de recargolaments per dir que la Reina de la festa és ella, l'estimada, l'enyorada, la llengua, la literatura nostra, ella!
Els Jocs es celebraven el diumenge dia 27
de maig. l'ajornament
era c o n s i d e r a b l e .
Traiem de La Esquella de la Torratxa. del
número que correspon
al dia 2 de juny d'aquell any, els següents
fragments,
reveladors
de l'estat de coses,
diuen:
"Enguany ne son venguts tardans, com les
fruytes mal madures. Bufà la ponentada fent doblegar no poques espinades é la festa popular tornés cortesana. Déu los
fassa bons é'l cavaller
— Guacl guacl guac!
Sanet Tordi no"ls ho re— Per tol el deixo, ara ai, que DO t'etcapes.
trega. Amen Jesús.
— També Taldrla la pena que «on amo li posés morrió.
" E no sols fou alterat
(De Cu-cur . de 4 desembre 1902. - A l i u s l d a unes paraules prolo jorn de la celebració de
nunciades per E n Mir I Miró a l'Atunlament contra el fet dels Jocs
al Canigó)
la festa, sinó fins la hora
que tots temps havia sigut la una é enguany sigué la de les tres é també fou alterat lo loch de la festa
que ja no sigué la gran sala de la Lotja, sinó lo encare més gran tinell del Palau
de Bellas Arts, bastit 110 com aquella de pedra picada ah gran magnificència, sinó
Lh mahó é vigues de ferre é més sórt que una tapia.
"Dit s'havia que à la una en punt s'obriría la portu. é ni à la una, ni à dos
quarts de dues hi havia porta. Los convidats speraven al Iatardi del sol é cridant
com lo diumenge de Rams:
— i Obriu, obriu que volém entrar!"

Tot passant, anotem que La Esquella de la Torratxa. en molts anys,

E L S JOCS F L O R A L S

4-*)

emprà aquesta paròdia de dir i de llengua antiga, en les ressenyes dels
Jocs Florals. I seguim.
La festa es tingué, doncs, al Palau de Belles Arts. Era president del
Jurat En Marian Aguiló, era el secretari En Joaquim Cabot; el canonge Collell, aquest altre colós dels Jocs, hi guanyava la Flor, En Matheu
l'Englantina, l'un i l'altre amb composicions de la manera forta: ens
imaginem que, avui, la presó els esperaria en sortint. Menéndez i Pelayo
hi feia el parlament de gràcies, el llegia en català. Sagasta, en funcions
de Primer ministre, presidia l'acte i tingué un punt: politicaire hàbil que
era, i polític hàbil que volia ésser, copsà de seguida l'ambient, i en mig
del gran silenci, un reial silenci expectant, digué, en català, els mots:
s'obre la festa. Na Maria Cristina, S. M . la Reina Regent era alli, amb
el petit, futur rei, S. M . Alfons X I I I . Un tron especial, era bastit per a
les augustes reials persones; però—oh, l'exquisida facècia dels principis!—aquest tron era, tot essent més alt que el nivell del públic, més baix
qtM el tron de la Reina de la Festa. Així, quan el canonge Collell, el
guanyador de la Flor, anà a cercar Sa Majestat per a oferir-li el regnat
d'aquella hora, la Reina d'Espanya en anar a ésser la Reina de la Festa.
Iiagué, encara, de pitjar.
Després de tot, havia estat un èxit, hom sospirava! Barcelona anava
plena de comentaris diversos. Teodor Llorente, qui era vingut de València expressament per la festa, cuidà posar a seguit un telegrama al seu
diari. Las Provincias, donant-ne compte. Passà a i x ò : en el telegrama
feia constar que el President del Consell 4e Ministres d'Espanya havia
pronunciat les paraules solemnes: s'obre la festa, i les de clausura, en
català. El funcionari, en aquest cas zelós, posà una cara bròfega com de
d i r : ep, doncs, mestre, això no és de llei. en tant don Teodor afegia:
són unes paraules del mateix President. Don Teodor mig reia, cofoi de
l'acudit, el funcionari arronçava les espatlles i acotava la testa submisament.

Els Jocs Florals al Canigó, quina bella idea! Els de l'any 1902 hi
loren celebrats, en un ambient com poques vegades pugui donar-se. El
íet tingué aires d'aventura; però aquesta aventura havia tingut una primera part: els Jocs Florals consuetudinaris del mes de maig havien estat suspesos "ab irato" al moment mateix de celebrar-se. Recordem que
En Reynals i Rabassa havia ja aixecat la veu. era en les pàgines del
Brusi. per advertir seriosament que els Jocs Florals no havien d'ésser
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una "manifestació". Això deia totjust passats dos anys dels primers
Jocs. Reynals i Rabassa no apuntava res que no pogués ésser, més ben
dit que ja no fos. Els anys successius s'encarregaren de donar a la temença de l'escriptor cada cop més fonament: els Jocs Florals eren un
poble, un poble que cantant es manifesta.
U n punt albirador d'aquest procés, el trobem en els de l'any 1902.
Tornem a copiar alguns fragments de la crònica o ressenya que en dóna
La Esquella de la Torratxa, al número de 9 de maig de l'any susdit. D i u :
"Los Jocs-Florals de Cangarlanda.—Tenir volria lo cor com un sac de gemecs,
gue aytal lo tingué el profeta Jeremies segons recompten les sagrades escriptures,
pera plorar ab forts alarits dc dolor e fretura e
sgarrifançes e caragolaments de nirvis e petament
d'ossos aytal com se mereix, la malencontrosa festa dels Jocs Florals d'enguany.
"Car festa no fonc, sinó tribuH; ne fonc part
felis, sinó avortament malestruc e miserable.

(Vinyeta capçalera a la cròulca del cin-

" E sdevingué que al aparèixer la bandera de la
natió spanyola, tal com si fos l'imatge del sperit
maligne e no la senyera de la pàtria que tots els
spanyols, catalans e no catalans venen obligats a
reverentiar, s'alsa en la sala un aldarull de bramuls que talment semblaven de goços folls, e crits
de fwró en lengua casteylana, c xiulets com de
serps esclafahides. E la bandera de la natió spaayola fonc plegada e lavors pera major scarni ressonaren forts picaments de mans, com si tots
aquells exaltats stiguessin ufanosos de una grau
victorià, quan de fet havien caygut à la ratera".

quaoteaarl. a Cu-cnt!, dc 7 de maig

d» nos)

Aquells Jocs Florals havien anat malament, havien acabat, inacabats, a garrotades.
Sinó que allà a la Tardor, un fet providencial s'escaigué; l'al·locució
del Bisbe de Perpinyà, Monseyor Carselade, convidant els catalans de
l'una i de l'altra banda dels Pirineus a les festes inaugurals de les obres
de restauració de Sant M a r t i del Canigó. Era, aquell any, el senyor
Francesc Matheu, President; i el dia i de novembre. Diada de Tots
Sants, arribà per cas a les seves mans l'esmentada al·locució. Llegir-la,
cl senyor Matheu i acudir-se-li de concórrer a la festa, junt amb els
companys Mantenedors fou tot u. Exposà la idea als companys, els plagué la idea. Va córrer la veu. De pressa s'organitzà una comitiva, sense
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caràcter, però, de comitiva, és a dir de col·lectivitat, i una seixantena es
traslladaven a la muntanya famosa, el dia 11 del mateix mes. Els Jocs
començats i suspesos pel maig a Barcelona, es reprenien pel novembre
a Sant Martí del Canigó. Però sense banderes. Només Monsenyor Carselade féu fer una senyera blanca amb les barres, petites, al m i g ; aquesta senyera representava, convencionalment, Vestendard de Guifré. Amb
banderes o sense,
celebrà la Gaia Festa; Mossèn Costa i Llobera
guanyava la Flor, el mateix poeta s'enduia l'Englantina; havent guanyat
en Jocs anteriors un altre premi ordinari. Mossèn Costa fou proclamat
Mestre en Gai Saber. No s'adjudicava la Viola. Josep Carner, un jovenet imberbe, obtenia tres accèssits: a la Flor, a l'Englantina, a la Viola.

I som al Cinquantenari: any 1908. Encara no fets 20 anys de la data,
es pot dir que és una cosa dels nostres dies. Així i tot, provarem de
traçar-ne la fisonomia, sintèticament. D'antuvi, no serà exagerat de dir
que la celebració del cinquantè aniversari dels Jocs tingué ressons mundials ; per aquesta banda el Cinquantenari va atènyer llums d'apoteosi.
H i hagué una setmana d'actes. Hom disposava de recursos: la Comissió de festes, amb, una vegada més. En Francesc Matheu impulsor,
visitava l'alcalde de la Ciutat, aleshores n'era En Sanllehy, per recaptar-ne la cooperació especial. Q u è els sembla—els digué l'alcalde—...una
assignació de 25.000 pessetes...?—. Aquestes paraules caigueren com
una pluja fresca molt sospirada i més inesperada. A m b una subvenció
així hom podia proveir sense estretors ni angoixes a les exigències d'aquella hora solemnial. Festes, visites, excursions, obsequis a les personalitats i representacions estrangeres, tot era preparat, sense haver d'escatimar res—(sense tampoc disbauxar, naturalment—). que pogués recordar allò de
l'avara povertà di Caialogm
A una personalitat del relleu de Puig i Cadafalch era confiada la direcció artística de les festes. Entre les ex-Reines de la Festa una subscripció va obrir-se per a un setial de la Reina, projecte d'En Puig.
Entre altres personalitats, eren /inguts expressament per al Cin
quantenari el duc de la Salle de Rochemaure, de l'Auvèrnia; els senyors
Robin, de Puigcerdà, i Vergés de Ricaudi, representant del Rosselló;
Francesc Tresserre, representant dels Jocs Florals de Tolosa; Eduard
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Aude, del Felibrige de Provença; Faure-Dère, llenguadocià: Gabriel
Boyssi; l'alcalde de Bruselles, M r . W o l f ; Eberard Vogel. alemany, i també l'alemany comte de Lassalle; encara Isaac Paulowsky, de Rússia; A n toni Ciuffo, d'Alguer; Beath Jones, de la Universitat de Cleveland
(EE. U U . ) - T a m b é s'havien rebut adhesions d'escriptors i savis i erudits i centres culturals de París, de Suècia, de Noruega, de Dinamarca,
d'Holanda, d'Alemanya, de Polònia, d'Austria, d'Itàlia, de Bohèmia,
d'Hongria.
Diumenge, dia 3 de maig. Barcelona apareixia endiumenjada amb
domassos. H i hagué per tota la ciutat albades, que executaren les bandes dels Salesians, Creu Roja, Asil Naval i Casa de Caritat. A la una de
la tarda, al Palau de Belles Arts,
començava la cerimònia solemne.
Foren creades deu Presidències
d'Honor per a cada un dels territoris de llengua catalana o germana: Alger, Andorra, Auvèrnia,
Bearn. Llemosí, Llenguadoc, Mallorca, Provença, Rosselló, València. Per acompanyar cada una d'aquestes presidències havien estat
fets deu guions representatius dels
territoris, els quals eren duts en la
comitiva per deu guàrdies municipals de cavall.
L'Ajuntament estrenava
per
aquest acte la nova Bandera de la
Ciutat.
Era el president honorari En
Miquel Victorià Amer, l'únic su— SembU mtntid». Don Migi: SO anys dt
pervivent dels V I I Mantenedors
flor» 1 v l o l n . . .
dels primers Jocs. N'era efectiu el
- O h , 00 han « t a t tct flora 1 violes: t a m b í .
ratrerolg hi ha hagut alguna garrotada...
canonge Collell, qui feia el discurs
(Dt Cn-catí, dr 7 de maig de 1908. - L'al·lusió
d'obertura; era secretari En Francs clara).
cesc Matheu, qui aleshores fou consagrat pedra angular dels Jocs; i feia el parlament de gràcies l'inoblidable Joan Maragall. Guanyava la Flor En Joan M . Guasch; l'Englantina l'Apel·les Mestres, que era proclamat Mestre en Gai Saber; la Viola
Mossèn Llorenç Riber.
Era la Reina de la Festa del Cinquantenari la senyoreta Maria Ricart.
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L'endemà, dilluns, dia 4, es celebrava a Llotja una vetllada a honor
dels gloriosos difunts. H i parlaven el francès, l'alemany, l'espanyol:
Tresserre, Vogel, 'Menéndez Pelayo. Heus aquí un fragment de la poesia que Tresserre hi llegí:
Barcelone, salut! reine des capitales,
Fille du Llobregat, des pins et de la mer,
Dans un frisson de bronze aux tours des cathédrales
Je veux faire chanter mes ferveurs ancestrales
Et dire à tous les vents pourquoi ton nom m'est cher.

Ja t'aime d'etre illustre entre les plus hautaines:
Ton orgueil, un matin, se trouvant à l'étroit
Fit pavoiser des nefs, choisit des capitaines,
Et, pendant que raillaient les mariniers de Genes,
Colomb partit: un nouveau Monde était à toi.
Je taime d'etre riche, élégante et prospère:
Le siècle en s'éloignant te comtemple, étonné;
Là, des remparts hier ouvraient leur meurtrière;
Jaussely fait un geste au soleil, et la pierre
Fleurit ses chapiteaux ou pussait le genet.
Je t'aime de sourire aux voix des sérénades
Et de garder, comme un prestige d'autrefois,
Pour nos jours enlaidis de besognes maussades,
Un peu d'ombre amoureuse au coin de tes arcades,
Un peu de reve ailé sous tes auvents de bois.

Je t'aime pour ta langue, ame des tramontanes,
Syllabcs 0(1 bruit tout l'avril de l'Urgel:
Lorsqu'aux rives d'Hellas ils poussaient leurs tartanes
Tes conquérants berçaient de chansons catalanes,
En la blanche Salone, un exil immortel.
Je t'aime pour ton ame et j'admire ton reve:
Monter, monter toujours. tendre au vent son effort;
Feuilles el cceur gonflés de matemelle sève,
Bercer dans ses rameaux le printemps qui se lève
Et, plain d'azur, étre le pin de Formentor...
Je t'admire, Ville du golfe et des collines,
Puissante comme un cèdre et tendre comme un nid.
Qui rtsiste aux autans quand tout le bois s'incline,
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Et berce cent espoirs sur la branche caline.
Et, la nuit, aux reveurs, raconte l'infini.
Car tu es l'iiarmonie et le rylhme et le nombre,
Barcelone; une étoile a guidé ton destin;
Et quand toute cité, comme une épave, sombre,
Je regarde venir par la plage sans ombre
Ton avenir joyeux comme un jeune matin.

Heus aqui uns fragments del que hi digué Eberat Vogel:
Vinc d'Alemanya, no d'aquella Alemanya que ens dóna a conèixer la premsa
mteniacional, on ressonen les rancúnies i cobdícies dels poderosos del món; vinc
d'aquella altra Alemanya que treballa bo i somniant en l'eterna bellesa i la veritat eterna, de l'Alemanya de cabellera d'or i d'ulls blaus i pregons com els llacs
dels Alps, reflectint cors tendres i més promptes a plorar les desventures d'aquest món malmès, que a riure gaudint-se de les poques estones belles com aquelles d'ahir, de conhort i amor i esperança; vinc de l'Alemanya de Lohengrin i
dels Nobelungen, fills de la boira, de l'Alemanya que voltada i tot de set pobles
gelosos de son poder i recolzant sobre son escut de guerra, somnia els arcans més
foscos i s'imagina vertiginosos sistemes filosòfics, a fi d'enlairar les tenebres esglaioses; de l'Alemanya que aprèn tots els idiomes encara que tingui de desenterrar-los de les runes de Babilònia i confegir-los en els llavis de pobles que encara no saben l'art d'escriure, a fi de conèixer més bé i escorcollar el cor de l'home, arcà el més pregon de tots, car allò que els pobles han viscut, sofert i gaudit queda estampat i viu per arreu en les llengües que van aprenent de les seves
mares; és en nom d'aquesta Alemanya que goso a endreçar-vos la paraula, a fi
d'oferir-vos les nostres més corals felicitacions en aquestes grans diades de la
poesia, de la llengua pàtria i de l'esperança pàtria, simbolitzada en la persona de
la bdlissima senyora que aquest any ens regeix com el món seria regit si amb
els rosaris d'una dona, n'hi hagués prou per a regir-lo.

Mes seria poc, senyors, felicitar-vos venint amb les mans buides; vegeu, doncs,
quin present porto a Catalunya, per a les Noces d'Or dels Jocs Florals de sa
magnifica capital. E s una friolera només; perquè els presents grossos no proven
sempre l'amor més gros. E s una clau; una clau, és cert, que ja no hi haurà porta
tancada entre Alemanya i Catalunya, sinó que tot el qui voldreu podrà passar
amb ella i passejar-se lliurement pels jardins i horts dels esperits català i alemany sense demanar permís a cap hortolà estrany. Vull dir que us porto, catalans, el primer diccionari de les llengües catalana i alemanya, així com sona; de
les llengües catalana i alemanya, demostrant a qui en dubtés encara, que l'ànima
catalana pot parlar a l'ànima alemanya de tot allò que commou, capfica i alegra
l'ànima humana; dau que he treballat, gustós, mitja vida per a poder forjar-la;
i quan la tindré ben llesta i polida, que serà d'aqui mig any, ja podré dir: " S ó
fet al món el que amb les meves curtes llums podia fer-hi; podria morir com
"Mossèn Janot" beneint el connubi espiritual de dos pobles.

E L S JOCS F L O R A I S

435

Per la seva part, cl gran Menendez Pelayo feia una brillant apologia dels Jocs i de la llengua, com pocs, ni catalans, podrien fer cosa pareguda.
T a m b é hi parlaven el canonge Collell i En Picó i Campamar.
E l dimecres, es celebrava la Festa del Teatre Català. Vegeu les
funcions, gratuïtes, que es posaren:
Teatre Principal.—Companyia dirigida per Enric Giménez. - L a
comèdia en tres actes de Josep M.» A r n a u : " L a mitja taronja" i el sainet d'Eduard A u l é s : " T o t cor".
Teatre català Romea.—Companyia dirigida per Jaume Borràs. - El
drama en tres actes de Frederic Soler (Pitarra): " L a dida" i el sainet:
" Q u i . . . compra maduixes".
Teatre de Catalunya (Eldorado).—Companyia dirigida per Antoni
Piera. - La comèdia en tres actes de Santiago Rusinol: " L a bona gent"
i la comedieta en un acte d'A. Marxuach: "Viatge de bodes".
Teatre Apolo.—Companyia dirigida per Miquel Rojas. - El drama
en tres actes d'Ignasi Iglesias: " E l Cor del Poble" i la comedieta en un
acte de Conrad Roure: "L'ocasió fa el lladre".
Teatre Arnau. Companyia dirigida per Andreu (iuixer. - El drama en tres actes de Josep Feliu i Codina: " E l n u v i " i el sainet de L .
L l i b r e : "Sense argument".
Totes les localitats, si no les llotges, de cada teatre, foren deixades
a la lliure disposició del públic; es donaren les entrades en les respectives taquilles des de les vuit del vespre del mateix dia.
I en diferents dies de la setmana hi hagué: Concert d'Honor a l'Orfeó Català: inauguració al Parc de Barcelona del bust d'Emili Vilanova; inauguració al mateix Parc del bust de Milà i Fontanals; Primera
Pedra a Vilafranca del monument a Milà i Fontanals; Homenatge
universitari i homenatge de l'Ateneu; Festa de les Escoles; Festa de
la Dansa Popular; inauguració del padró de Mossèn Cinto a Folgaroles.
Aquells dies, el català feia
es trobaren sols, durant una
Eberat Vogel (alemany): l'un
tal volta, que parlava amb un
versa en aquesta llengua.

de llengua internacional. Una anècdota:
estona, Francesc Tresserre (francès) i
no coneixent l'altre, i cadascú creient,
català, sostingueren l)ella estona de con-
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XV. L A IRRADIACIÓ

D E L S JOCS

L a llum dels Jocs Florals tingué irradiacions molt matineres, els
seus reflexos foren quasi instantanis; naturalment el terreny era preparat per coneixences i relacions anteriors, personals, com les d ' E n
Víctor Balaguer, com les d ' E n Damas Calvet, amb els rossellonesos i
provençals. Havem dit com el mateix any 1859, el de la restauració,
apareixia Mireia d'En Mistral. Quin misteriós, providencial corrent
unia les dues renaixences?
Era E n Frederic Mistral qui ja a l'any
1861 saludava amb un magnífic poema:
'Oda als Catalans" el Consistori dels Jocs
de Barcelona, que comença així
"Escolteu, escolteu, germans de Catalunya!
Ens han dit que una branca..."

Embiem» de Mi»tr»i

segons la traducció que en féu Damas Calvet.
S'establí, de seguida, un canvi de corres-

pondència, càlides manifestacions de germanor, presents i obsequis.
L'any 1867 els felibres de Provença trametien als trobadors catalans
la famosa Copa, amb un vers dels mateix Mistral, que començava a i x í :
Calalan, veici la coupo
que vous vèn di P r o u v e n ç a u . . . "
Però l'any següent, 1868, assenyala una data de cabdal importància:
els felibres provençals venien als Jocs de Barcelona, Paul Meyer, Bonaparte-Wyse, Roumieux i Mistral en persona.
Els d'ací els oferien un banquet al "Prado Catalàn", l ' n de maig,
on fou llegida, als brindis, l'emocionant poesia de Mistral: La Brassado
(L'abraçada), que comença:
" A la tnemòri de nòsti rèirc
di Berenguié, dóu rèi En Pèire
aussen l i v è i r e . . . "
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i que elegantment, més tard, fou traduïda per l'exquisida Maria Antònia Salvà (Alcem les copes sens espera—per Berenguer, pel rei En
Pere...)E n el mateix banquet, encara En Mistral pronunciava el següent
discurs que no ens sabem estar de reproduir.
"Mesdames et messieurs.
"Je ne crois pas qu'il y ait en Europe deux peuples dont l'histoire, dont la
langue, dont les traditions et les mceurs aient autant de symetrie, d'affinité, de
connexion, que celles des catalans et des pròvençaux.

Rebuda triunfal dels poetes catalans en Provensa.

Mostra de totaa midas.
<De L o Xanguet, any 1869).

Dès les temps les plus reculés, les historiens nous désignent sous le nom jumeau d'ibéro-ligures: et ni la barbàrie, ni les monts ni les mers ne peuvent pas
empecher nos instinctives sympathies. Des alliances incessantes, par le commerce,
par les traités et par le sang, se renouvellent entre nous; et si, dès avant J . C ,
les marseillais vont fonder sur vos cotes Ampurias, Dénia et Roses, plus tard,
messieurs, vos laborieux ancetres viendront fonder dans nos montagnes Barcelonnette et Valensole.
'" Franchissons rapidement les èpoques romaine, gothique et sarrassine, cette
sembra période de melèe, de lutte et d'héroisme, pendant laquelle s'elaborent et
s'ancrent dans nous cceurs la religion chrètiennc, les lègendes èpiques et les vertus
chevaleresques, ce triple fondement de notre nationalitè.
"Saluons en passant, et au milieu de ces tempetes, Gerard de Roussillon, ce
héros légendaire qui personnifia la Catalogne et la Provence et défendit nos
d e u x p à t r i e s entre les sarrasine et les carolingiens.
"Erigèes en comtes par Charlemagne, toutes s'émancipent après la mort de
l'empereur; et, la main dans la main, la Catalogne et la Provence montent a
Itur apogée.
"C'est alors qu'un de vous comtes épouse l'héritière du royaume d'Arles. Les
deux nations n"en font plus qu'une. L'èchange de rapports accélere le developpe-
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ment des deus peuples. Si d'un coté les gentilhommes catalans apportent en Provence les nobles traditions de la chevalerie, de l'autre les troubadours du Midi
provençal, toulosain et limousin viennent initier aux lois d'amour et de gaiesciencc Ics cours aragonaise et castillane.
"Sous le gouvernement loyal et palernel des princes barcelonais, les deux
pays atteignent une prospérité, una civilisation sans égales à cette époque.
"L'idiome naturel de votre race et de
la notre acquiert le privilége de l'universalité. Barcelone et Marseillc se partagent en amies l'empire de la mer; et
leurs marines respectives acceptent et
propagent le meme code maritime, cet
illustre "Consulat de la Mar" quifitloi
sur la Mediterranéc pendant tout le
Moyen Age.
"La nature elle-meme sembla favoriser l'échange de bonheur entre les deux
pays. Car s'il est vrai que nous devons
à Barcelone le plus grand de nos comtes-rois, Raimond Berenguer I V , il est
vrai aussi, messieurs, que vous devez a
Montpellier le plus grand de vos coniles-rois, Don Jaume le Conquistador.
"Inutile de suivre les coïncidences
étranges de nos destinées polítiques, en
1479 la Catalogne ets réunie au royaume de Castille, et en 1481 la Provence
;st annexée à la monarchie française.
" Permettez-moi pourtant de constaler aussi la renaissance parallèle, simultanée et triomphale de nos deux littératures et de vous rappeler que, dés l'année 1861, j'etais heureux de saluer par
mon "Ode aux Catalans" le jeune Con- Es
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de bronze amb algunes incrustacions d'argent, i é s
obra de ta casa Masriera. a Barcelona. L'estil de la
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sistoire des Jeux Floraux de Catalogne.
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" E t je termine par ces paroles dans
ma

langue;
"Adiéu
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copa és inspirat del r o m à , a m b el qual s adapta perfectament a l'oblecte de la seva d e s t i n a c i ó . En el centre es veu la l l o b a donant de mamar a Romulus i Re-

Cl gramaci

à

la

déuta

de

«ris de m é s a m u n t es llegeix: «Surge l u c . . .
Quatre abelles ornen el c o l l de la copa, rematada en

Barcilouno! à l llustra cteuto que reçoup

„ „ „ corona dc |lorcr.

li

r e p r e s e n t a c i ó de l'origen de Roma. í o r m e n grup els
" c n t s de la ciutat de Montpeller I de la -Societat de
Llengües romàotqueb>, e n l l a ç a d e s amb nna cinta que

felibre

COUtne s'èron sis enfant, que

COuronne l i puè COUme s'èron de rèil

••Adtéu au noble popte. au valènl pople cataian! Adiéu e à revèire dins lou
Pougrh de Diéll! à revèire dins la pas

poita

E n el centre i fent joc amb la

d i ï i s a d'E,, Q u i n U n a ,

1

es llegeix:

, L a r a ç a encara nia - a dins del vell casal(A. de Quintana:

'La çancà delltaH*)
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universalol à revèire dins la lumiero de l'amour! à revèire dins lis

embrassamm

de l'aveni!".

L'any següent, 1869, els catalans "tornaven la visita" als poetes de
Provença, hi anaven: Víctor Balaguer, Albert de Quintana, Eduard
Vidal, Manuel Angelon, Manuel Lasarte, Conrad Roure..
L'impuls romàntic duia els
JnlKtt • AfCSl

uns i els altres a la celebra-

N-ao

1924

ció de la Festa dels Llatins,
pel maig de l'any 1878,

Lo Gai Sabefc^^
R e v l s í a de I ' E V C O L A
A OCCITANA

^W^m)

Montpeller.

El

l)ert de Quintana havia ofert
una copa al millor "Cant del
1 a t í " , que
poeta romanès

D l * AUD

I Pb-anAu .

» Wind

a

nostre A l -

s'endugué el
Basili

Alec-

sandri. E l segon premi era
per a En Francesc Matheu,
per la seva poesia que comença :

TOLOZA
Lo NUMCTO: llr.50
Facsimil de la revista c o n t e m p o r à n i a dels fe'ibres

"Mentre nos quedi dins la me[ moria
ta imatge viva del temps passat,
mentre nos lligui la nostra història
amb llaç fortissim de germandat,
serem llatins:
llatins a fora, llatins a dins,
sempre llatins."

Entre altres, hi havia dels d'ací: l'Albert de Quintana, Felip Pedrell, Francesc Matheu, Teodor Llorente. Dels d'allà hi havia, entre
altres, Roumieux, Roumanille, Bonapare-Wyse, Toturtoulon, Frederic
Mistral.
E l mateix Mistral és l'autor del poema: A la raça llatina que (seguint la traducció també de la Maria Antònia) comença:
"Alça ton front raça llatina,
que ja, en el fons de ton cubell,
bull la verema purpurina
i va a rajar-ne el vi novell..."
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Heus aquí l'època "imperialista" dels Jocs Florals. A r a ens limitem a apuntar-ne totjust les dades.
Passats dos anys, el 1880, noves visites es reben ací al volt sempre
dels Jocs.. En recordem el document, la poesia adreçada als hostes benvolguts per J. Roca i Roca, que comença i acaba, a i x í :
"Entorn la taula guarnida
endolcim la nostra vida
bevent tots com bons germans;
fills de Provença i Castella,
fills de València la bella.
Mallorquins i Catalans".

L'any 1883, festes del vint-i-cinquè
aniversari, rebíem una

altra

vegada

provençals i rosselloneses. L'any 1888,
de l'Exposició,

també

presència d'il·lustres

hom troba la

personalitats fo-

ranes (així com l'any 1908, del Cinquantenari), com ja hem dit.
Finalment, és assenyalada a

l'any

1893 l'altra missiva de Frederic Mistral: Adrèisso au Counsistòri d i Jo
Flourau de Barcilouno:

TEODOR

LLORENTE

r a a í m a d o r dels Jocs Florals de València

" Desempèi l'an 1859, ounte vòssi davancié restabliguèron
l i Jo Florau, pèr sauva e relezm l'ilustro

parladuro..."

La recensió que deixem feta no és completa, és només un xic apuntada tot saltant, la donem com a mostra, per ella sola ben eloqüent tanmateix.
Podríem ara parlar dc la irradiació en els Jocs Florals de València,
els del patriarca de la literatura germana: Teodor Llorente; en els de
Mallorca; i , molt significativament, en els de Colònia, a Alemanya, fundats per Fastenrath. del qual és la fundació d'un premi als Jocs de Barcelona.
Podríem veure la irradiació en molts actes similars celebrats arreu
d'Espanya i Amèrica.
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I no cal dir, especialment, en els de tot Catalunya, que tan abundosos brollaren, aviat, i entre els quals trobem exemples magnífics com els
de Girona, daurats de tardor, els de Lleida, quasi un eco dels de Barcelona pel mateix mes de maig. I què direm dels cèlebres Jocs de l ' A cadèmia de la Joventut Catòlica de Barcelona? La simple relació se'ns
faria molt llarga.

* * *
A m b això fem punt a aquestes notes que, ajudant Déu, es convertiran en una obra més completa.
LLUÍS BERTRAN I PIJOAN

C R Ò N I Q U E S DE L ' ESTRANGER

L'ELEMENT RELIGIÓS DE LA POLÍTICA
FEIXISTA ITALIANA
A QUEST aferrament a la temptativa estulta d'ofegar en sang l'obra
audaç de Mussolini, sigui per la morbosa exaltació, artitkiosament alimentada, d'elements anàrquics, sigui per l'odi fanàtic d'una
nació estrangera, o bé per la política mal calculada dels italians bandejats, disposa l'ànim a reflexions malincòniques, i no és la darrera, l'aterradora visió del fi formidable de les m é s salvatges passions, si algun
mal aconsellat reexia en la insana temptativa.
El qui no coneix, però, a fons la veritable realitat de les vicisituds
polítiques de la Nació feixista, de semblants fets podria deduir que
existeix verament, encara que emboirada, en els confins nacionals, una
efectiva oposició, potentment organitzada i eficaçment sostinguda pels
clements antifeixistes que han traspassat els Alps. Les enquestes, tan
mateix, que amb sonora periodicitat publicistes i premsa estrangera fan
sovint a Itàlia per mitjà dels indagadors més variats, mostren quasi
sempre aquesta greu error en els qui, poc ficats en les nostres coses,
creuen trobar una efectiva oposició política en les manifestacions c r i minoses que són. quasi sempre, el part d'una estulta exaltació de vulgar criminalitat.
Molt lluny de nosaltres el pensament de voler fer creure en un assentimient absolut, en un aplaudiment general a la política del règim
actual. Es cert, però, que la nova Itàlia està avui tranquilla en la serena obra de reconstrucció i que el poble v i u quiet en la seva fervor de
treball. L a premsa que no avala suficientment l'àrdua obra de reconstrucció empresa pel govern nacional, calla o bé, amb mal velada aciditat, amb prou feines segueix els esdeveniments nacionals. Tota política
de formal oposició, com fou en altre temps concedida als partits, es
pot dir que està ofegada actualment a I t à l i a ; les escasses picabaralles
que ça i lla parlen de la supervivència d'algun contrast polític, no poden
ésser anomenades oposicions organitzades, de cap manera.
Entre els qui encara judiquen durament l'actual moment polític històric, no manquen catòlics, quasi tots els darrers supervivents del Partit Popular. Jutgen amb pessimisme l'acció política i religiosa desenrotllada pel règim feixista en aquesta reordinació del p a í s ; i , convençuts que és precís afrontar amb dura fermesa la realitat d'aquesta
situació realment greu, susciten aspres crítiques i continuades queixes,
dictades, segons diuen, per un esperit exent de tota passió partidista,
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amb la més segura visió i valuació dels problemes de política, especialment religiosa, els quals amb esperit que ells jutgen insincer. vol solucionar, el govern feixista. Semblant mentalitat tenen els catòlics italians que, simpatitzant més o menys amb el centre catòlic, s'adhereixen
a la política governamental; aquests entreveuen profunds constrastos, i
s'enguien per les greus conseqüències que temen s'han de derivar de
l'afavorir una política de govern, al qual neguen el subsidi d'una veritable consciència moral i catòlica en front els problemes religiosos; la
capacitat econòmica per a la resolució dels problemes de tècnica social,
i la rectitud en la política interior i exterior.
Per a ells és evident que la política eclesiàstica de Mussolini, del
qual provenen molts d'actes en favor de la religió, té per principal objecte, de tenir el clergat reconegut al feixisme, i d'afalagar el Vaticà,
per tal que la grandesa d'aquest un dia no molt lluny contribueixi a la
grandesa d'Itàlia. La manca d'un partit polític fort que defensi i actuï
a Itàlia un vast programa catòlic, preocupa bastant aquests integralistes, els quals creuen que el nou ritme de vida imposat a Itàlia amb esguard a la progressiva elaboració dels principis sobre els quals el Govern vol fonamentar tot el nou ordenament polític i social, i implantar
els nous instituts de tota la vida nacional, augura un seriós perill a la
trateixa compenetració de l'organisme religiós.
H i havia un reflex d'aquesta preocupació en un recent article del
francès Naudeau, el qual, entre altres exageracions, arribava fins a
mostrar-se seriament temorós—tenim, però, motius de creure insincera
aquella temor—que la Santa Sèu pogués abdicar els seus oficis universals de salut i de pau per simpatia o flaquesa envers règims polítics
particulars.
Per això les vàries innovacions, que en els nous ordenaments de la
Nació, condueixen al desenrotllament progressiu i pràctic d'aquell renovellament espiritual, del qual, no sens motiu, els catòlics es tenen en
gran part per artífexs, són mirades per ells amb particular malfiança.
En la mateixa consideració de la condició general del catolicisme a Itàlia, constaten amb gran acrimònia una incompresa gravetat en la crisi
política en què han fet caure els catòlics italians, als quals avui ja no
són possibles les poderoses afirmacions d'altre temps les afirmacions
polítiques i religioses a què s'abandonen amb particulars explosions de
fe els catòlics d'altres nacions, amb resonància mundial.

En aquestes preocupacions, no es pot negar, hi ha el reflex de l'engúnia general que ha envaït els ànims per mor de la profunda crisi
que els ciutadans sofreixen en aquest excepcionalíssim període històric de post-guerra. Els caràcters vivíssims d'aquesta crisi general es
troben arreu, especialment en els transtoms proteiformes de les Nacions d'aquesta vella Europa: i els multiplicats esforços que avui es
fan per tot per tal d'aclarir-ne i determinar-ne les linies; els estudis,
les recerques, els anàlisis que elements d'escoles prou diverses, efec-
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tuen i)er a la determinació del que serà la civilització futura, tots els
esforços fets per tal d'acaminar per vies menys aspres la humanitat, representen coeficients preciosos que els estudiosos de doctrines oposades, aixmen a la solució de la formidable crisi. L'experiència política
del pasat és esclarida per una crítica en certa manera concorde, mentre
les opinions divergeixen quan es tracta de recorre a sistemes, a normes,
a principis doctrinals per aconseguir l'eliminació definitiva de la crisi.
1 es dissensions existeixen fins en el camp catòlic, i com que no poden
derivar de diferenciació de doctrines, car sobre aquestes no poden subsistir divergències, han d'ésser originades per prejudicis polítics, pelí
quals són valuats dels modos més diversos, mètodes i sistemes sobre
l'exercici pràctic de l'activitat política. Aquest dolorós fenomen que,
en la realitat política d'avui, es pot resoldre en conflicte.'- de desagradables dissensions, i apreciacions injustes de l'una banda i en optimismes
d'exagerada apologia de l'altra. sense el resultat pràctic, dè vers contrastos i d'eficiències perturbadores de l'organisme catòlic, pot ésser
precursor de discòrdies no llunyanes, denses de conseqüències polítiques en l'activitat de demà, quan a més de l'acció comuna serà necessària la màxima cohesió.
No ens han meravellat mai els contrastos estridents de la catòlica
França en la qual són possibles les contradiccions més patents, que van
ae la imponent i meravellosa exaltació dels valors religiosos, unànime
en el sentiment tradicional del poble, a la més ferotge tirania de la i r religió i de l'anticlericalisme sobre la consciència d'enormes multituds
de creients. Sempre ha mancat als catòlics de l'altra banda dels Alps
aquella unitat de disciplina que. en el camp polític, és l'única força de
formar amb tants de caps pensants una sola voluntat operant.
I aquest tenaç aferrament a la pròpia j)ersuació política amenaça
d'arrelar taml)é entre els catòlics italians, cap dels quals vol cedir da\ant dels altres amb sacrifici de la pròpia idea. |)ersuadits tots de la
serenitat del propi judici i de l'equilibri del propi esperit, exent de tota
passió partidista. Amb sentiment de trepidació renovada ens retornen
a la ment els preciosos advertiments de Lleó X I I I , que demanava als
ídls de la generosa nació una organització catòlica més compacta, que
fins en les institucions polítiques fes actes de disciplina amb una més
viva adhesió a la realitat d'una situació històrico-politica canviada.
Si les lleis més destructores de tot ordenament religioso-social foren
possibles a França, on el sentiment catòlic vibra en la tradició d'una
religiositat entusiasta mai desmentida, això depengué del fet que el crit
de les consciències catòliques mai tingué eco al parlament dins del qual
mai no es senti la veu potent d'una organització política catòlica. I mentre els homes d'acció es barallaven amb inútils diatribes sobre un major o menor legitimisme, l'anticlericalisme masònic francès humiliava
l'Església. Admirem el moviment cultural dels catòlics socials de França; avançaren sens dubte, i avançaren bastant; llurs setmanes socials
indiquen les meravelloses etapes de tal progrés. P e r ò . . . dmn Roma cottsulitur, Saguntum expugnatur. Potser hauria estat millor per a la
França catòlica un menor nombre d'ordres del dia i una concòrdia major, menys doctrina i m é s disciplinada organització político-social.
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I aquest greu perill nosaltres l'entreveiem—la Història ens desmenteixi!—en el demà dels catòlics italians. Avui. solament, es tracta de
divergències d'opinions, de mètodes, de fórmules indispensables per a
la definitiva solució de la crisi: es tracta de dissentiments que deriven
de les diverses valoracions dels problemes espirituals, socials i polítics
del nostre i dels altres països. Els contrastos, afortunadament, atenyen
amb prous feines a l'estudi i la precisació d'aquells principis doctrinals
que precedeixen i determinen els fenòmens històrics en llur actuació; i
els planys, les queixes i les alarmes provenen d'una temuda decadència de l'element catòlic en la subjecció al règim polític. Però. d e m à ?
Mentrestant, els catòlics adherents a la política del Gcvem, jwsats en
contacte amb les noves exigències de la nova realitat històrica, cregueren oportú d'acceptar les formes i els auxilis de la edat nova i de les
contingències històriques i polítiques.
Així respon al pensament del Sant Pare Pius X I , el qual. com a
perfecte senyor del pensament i de la forma, amb expressions denses
de veritat, sàviament afirmava, no fa molt. que: "L'Església es mou
en la seva adaptabilitat.... per tant, encara que siguin viciosos els hodiems sistemes socials i polítics, hom ha de fer-los servir al veritable
bé públic, amb el fi de fer circular per totes les venes del cos vivificador
l'esperit i la benèfica influència de l'Església,... fent així que la present societat tomi a l'ideal de la societat cristiana". Això no impedirà
mai que en un programa màxim dels catòlics, la metn d'una societat
perfecta sobre els principis immutables del dret natural i de la llei
cristiana, resti ben fixa: però, en la contingència del viure en contacte
amb una societat no fàcilment adaptable a una acció de perfecte absolutisme, ocorre, amb una acció lenta i progressiva, que no sàpiga obtenir dia |)er dia de fingiments i transaccions tot el que sigui possible,
amb l'esperança segura que l'esdevenidor porti la possibilitat d'aconseguir l'ideal cristià. Per tranquil·litzar els esperits que mi-ntrestant s'enguien per la impossibilitat d'actuació d'un programa màxim, és oportú de fixar-se que si en altres temps i en altres països fou possible als
catòlics l'organització i desenrotllament de nombroses i valuoses organitzacions, i d'aguerrits partits jíolítics, lactivitat dels quals fecundà
terrenys estèrils, terrenys plens d'obstacles, en ambients històrics refractaris a una acció veritablement catòlica, això fou possible gràcies
a una neta i precisa antítesi espiritual i religiosa que animava els catòlics amb una distinció i un contrast clarament definits, que permetien
en la via pública una perfecta llibertat d'acció enfront als adversaris,
que per prejudicis inveterats i sovint per esperit jacobí, aixecant d i ficultats i creant ambients hostils, més que disminuir l'eficiència fonamentaven llur compatibilitat amb l'organisme polític. L'acció dels catòlics que militen en el camp polític, no necesita per a ser santament eficaç en la reorganització moral i cristiana de la societat, de manifestacions clamoroses. Déu ha fet guaribles les nacions, i el món tampoc
està tan arruïnat que no es presti a una obra de cristiana infiltració, a
la qual ha d'anar ordenada tota l'activitat dels catòlics preocupats, més
que d'una enlluernadora exterioritat, d'una substancial transformació
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de la societat, reconstruïda sobre els principis eterns de la llei natural
i sobre els divins dictàmens de Crist.
Sabedors que al nostre país i en altres d'aquesta vella Europa existeixen encara grans reserves .d'energies pures i lluminoses, i ben certs
que en l'esforç gegantesc de vint segles per millorar i perfeccionar i n dividus i civilització el cristianisme no s'és exhaurit, és lògic de venir
a la conseqüència: que en el transtorn formidable en què es debaten els
països d'Europa, els factors polítics i econòmics tindrien, sí, llur i n fluència; però ço que turmentà i turmenta majorment les vàries nacions
éí l'absència dels factors morals i religiosos. El que manca a l'organisme col·lectiu és una .consciència moral: i el problema és eminentment
ètic i religiós no solament per quant esguarda la vida de cada u, sinó
també per quant toca la direcció de la cosa pública. E l decaïment dels
règims públics ha estat sempre precedit d'una defallença moral; i els
procediments polítics que es funden en doctrines amorals, precisament
perquè no arriben a l'íntim de l'individu i de la col·lectivitat, no suraran
la humanitat de la magna desgràcia que l'aclapara. Manca, en qui presideixi la cosa pública, la ruda franquesa del primer Ministre d'Itàlia,
que, considerant l'actitud de la ciència quant a la civilització dels pobles, hagué de declarar al corresponsal del periòdic francès L a science
et la vie amb tota sinceritat: "Jo no crec que l'ensenyament de la ciència pugui millorar moralment la humanitat. L'home no pot millorar,
sinó reentrant en si mateix, sinó meditant. La ciència l i dóna medis
d'acció, no de meditació. Jo només veig la religió, que pugui elevar l'home moralment. L'una i l'altra, però, no són incompatibles; es completen". I acabava, que és la fe qui forma l'ànima dels homes; i la ciència només fa que aguditzar llur intel·ligència i formar medis d'acció.
Aquest assenyat convenciment del cap de Govern, el qual tingué en les
vàries vicissituds de la seva vida l'oportunitat d'aprofondir les seves
conviccions a través d'experiències i peripècies plenes de treballs, clarament revela quina voldrà que sigui la relació de t o t i nova determiració política, social i nacional amb el principi moral de la religió catòlica.
Aquesta, tan mateix, sembla la substància espiritual tal com està
posada al fonament de tota la reconstrucció feixista. D'algun temps,
tot l'aspecte de la nació millora en esguard al sentiment religiós. Encara no s'ha esborrat del nostre record, el d'aquell temps en què s'escampaven pel poble totes les insídies morals per tal d'arrancar-li la fe
!«! preu d'avantatges materials: aleshores era de moda. per qui regia
la sort de la nació, la nícia ostentació de la màxima indiferència, si no.
pitjor, el menyspreu oficial per la religió, l'hàbit del grosser anticlericalisme, l'educació laica i atea. I . si en aquell període dolorós el poble
italià mantingué intacta la seva ànima cristiana, de tal manera que després podia doblegar-la amb confiada serenitat a qui, sobre el fonament
de la moral catòlica, havia de renovar-ne les fortunes, això és degut
cn gran part a la defensa moral que durament sostingueren els catòlics
contra els partits, l'única, l'essencial forma d'activitat dels quals—no
hem d'oblidar-ho—fou la descristianització de les masses. Els novells
governants de la ijació italiana no podien ignorar de cap manera la
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formidable força espiritual de la religió catòlica; i el retorn de la nació a la fe, l'explosió vibrant d'entusiasmes religiosos el místic pelegrinatge de governants i governats al sacre refugi de confort diví i
sàvia llibertat que és l'Església, tot fou benèfica reacció de la consciència pública contra la crisi espiritual a la qual els règims anticlericals
havien empès la nació. E l treball suprem de la post-guerra, a la primera aparició del moviment dels feixos, trobava la nació a l'entrefm
fatal d'una suprema decisió: o morir en el caos de la subversió o restaurar amb el puny d'un dictador.
Les fluctuacions del parlamentarisme ja no eren possibles sense
greus danys i perills: la quimera dels bolxevitzants—i d'aquests, més
0 menys autèntics, n'abundaven en tots els partits d'Itàlia i d'Europa—
deixava entreveure la total ruïna de l'ordre social present, la possibilitat d'un anivellament general sobre els principis immortals de la revolució francesa. I-a Providència divina volgué que justament en aquella
obscura vigília maduressin els destins de la nova Itàlia; la necessitat
creà l'home, Mussolini era el feixisme que sorgia com idea i com a
fet, discutible sí, però respectable en l'esforç colossal de fonamentar
les bases d'un nou reordenament polític i social que assenyalés un progrés efectiu per a la nació. I calia defensar la nova construcció nacional, les noves conquestes ideals contra les escòries de teories materialistes i liberals, contra el germen de la destrucció: materialisme i liberalisme ; contra tota concepció edonística de la vida. D'aquí que es reconegués a l'Estat un contingut ètic, amb el subsidi d'una força potent 1, que en valorés l'autoritat contra tots els gèrmens disgregadors i
dissolvents.
El pern del més segur reordenament nacional polític, el plasma per
cementar l'obra constructiva del nou règim contra els vells exalçaments
de l'anticlericalisme demo-maçònic, havia d'ésser la moral religiosa catòlica la qual ha estat substància de la nostra civilització: el present
Govern des del principi ho declarà: a això tendí expressament tota la
1 evolució feixista.
En la múltiple activitat reconstructiva no mancaren a voltes dissonàncies i desentonaments; però, en gran part, això era perdonable per
la complexitat dels problemes a resoldre. I precisament a aquestes dissonàncies—espigolades i rebuscades arreu—apuntaven els adversaris del
Règim, tot traint estranyes preferències. Q u è potser la civilització no
ha estat i no serà sempre la boirosa i progressiva aproximació a la meta de la ideal i tat cristiana, la qual ni solament aconseguí realitzar l'esforç milenari del catolicisme? L'obra del nou Govern de Mussolini,
només podia ser, doncs, l'esforç d'aproximació a la viva tradició catò1 Aquests dies, justament, l'il·lustre senador Crispolti observava en una breu
resposta a les observacions poc serenes de L . Naudeau: "Quant al feixisme, tenint sempre present ço que Ecilberto Martire recordava oportunament sobre d
Momento del 22 de setembre, que és "sobretot una actuació i una pràctica" i
que una doctrina seva s'està elaborant encara, és precís pensar que la força per
ella mateixa (i aquest és el frinctum salicns) quan no s'oposi a la justícia (i
aquesta és la fatiga progressiva del règim i dels homes religiosos que el secunden), ans es proposi dc valorar-la. no és un abús dels estats, sinó condició necessària de llur vida i de llur possible eficàcia a dins i a fora.
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lica del país, a la meta de la idealitat cristiana. I a aquesta temptativa
d'acostament a la més pura i viva tradició italiana i catòlica, es trobaren opositors fins entre els que han seguit afiliats al Partit Popular,
els quals, menyspreant l'oferta del bé que ahir era follia esperar, jutjaren que no podien en llur consciència política, encoratjar ni solament
empènyer el règim a tendir majorment, amb ardor sempre renovada,
cap a la meta que és l'última aspiració dels homes de bona voluntat: el
icgnat de Crist al món.
En el procés de clasificació política determinat entre els catòlics italians per l'adveniment del feixisme, s'obtingué una diferenciació ben
neta entre els catòlics romasos al Parlament Popular amb programa merament democràtic, i els que sortiren, els quals, adherint-se al règim
nou i col·laborant amb ell, procuraren realitzar les normes de la política de l'Església i de la moral critsiana social: així, portaren el nom
de catòlics nacionals. Aferrats a llur programa màxim sobre les bases
pures de la democràcia, els romasos al partit Popular després del procés
de paralització acomplert pel feixisme sobre les forces dels partits adversos, no trobaran mai més manera d'arribar encara que fos a una defensa
pràctica de posicions. Aspirant a un programa integral, difícilment podran mai, en la realitat política, abandonar llur lògica idealista per tal
d'arribar a una actuació pràctica de llurs principis programàtics, puix
que, per a realitzar-los, és precís un acostament als partits que, tot
rcupant abans el camp polític, donen fermança no de transaccions i
acantonaments, sinó de positives realitzacions de programa.
Mentrestant, tota la tradició més gloriosa s'imposava per tal que
Itàlia retrobés, sublimitat del sentiment religiós, la seva antiga fe, la
seva espiritualitat i catolicitat; i amb el retorn del passat més lluminós,
la nació havia de reconstruir-se, amb l'intent de restituir al poble italià
d seu Déu, els seus drets, la seva autoritat, les seves funcions. L'Itàiia s'encaminava així cap a la seva plena unitat: unitat d'armes, de
llengua, d'altar, de memòries, de sang, de cor, com en els temps humils. Mentrestant, el Crist eucarístic passa venerat per els vies d'Itàlia
mentre el poble prega per terra i per mar 2.
Sobre aquesta nova política, en la qual excel·lia l'element ètic religiós, era lícit esperar també el desenrotllament d'una nova doctrina sobre la qual construir després tot l'encavallament de les institucions renovades. Era comuna la conformitat sobre el presupòsit que la grandesa moral i civil d'un poble no pot conquistar-se i ser durablement
conservada si no es fonamenta sobre la base de la moral cristiana. D'aquí que es sentís tota la dissonància amb aquest principi ètic catòlic d'algunes declaracions doctrinàries que per boca d'alguns pseudo-inteHectuals del feixisme, als primers temps acompanyaren l'obra del Gpvem.
' Sobre els vaixells italians es preua a la matinada i en caure el dia. No fa
molt. que la Radio comunicava aquesta nova: E n fosquejar. la dotació del cuirassat Cavour". es_ reun! a popa, i acompanyada de la músic cantà la pregària.
Després, l'oficial més jove lleei en alta veu la pregària del mariner italià, acabada la qual, {ou amainada la bandera al so de la marxa reial. E l cap de Govern
assistí a tota la suggestiva cerimònia a peu dret i descobert, voltat dels almiralls
Simonetti I Siriamni i de tota l'oficialitat.
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En les manifestacions de radicals renovacions, especialment d'a«uelles institucions per les quals la societat regula les relacions de classe, tot i ometre les referències a situacions mudades i a institucions
menys eficients, i particularment en la nova concepció de l'Estat, en
1 òrbita del qual. sense límits, pel cos estatal, els individus despleguen
llur activitat quasi com a molècules insignificants en l'òrbita absorbent,
era lícit, als primers temps, identificar la doctrina feixista que les mentalitats escollides fadigosament elaboraven amb aquella superada concepció idealista que l'escola filosòfica del Mort d ' E u r o ] » havia confeccionat per deport d'algun pensador solitari o per consolació d'algun polític malincònic. Era, en efecte, tota una tradició filosòfica, que des dc
l'Europa del Nord, presumptuosament maldava per imposar-se al pensament llatí: l'Estat sobirà concentrador de totes les energies individuals, Moloch insable s'anorreen tots els agregats socials. Però. sortosament per a la cultura i la sort de la nació italiana, les mentalitats
més acreditades, pervingudes al feixisme des dels covents polítics nacionals, esbo<;aren un pensament segons la nova realitat, provaren de
formular una doctrina a l'activitat múltiple del feixisme, la qual, tot
dispersant les perilloses boires espesseïdes per l'obra fatal de qui intentava un enllaçament amb les fredes idees del Nord. donaren raó de
tianquilitat i seguretat als nims preocupats.
El qui representà els destins d'Itàlia en la seva triple formació, fins
en els anys febrils de la post-guerra. durant els quals foren possibles
manifestacions menys oposades a les exigències de l'esperit, encara no
sabé dissipar les errors fatals d'aquell passat que, tot negant els valors
ètics de l'estat i de la societat, havia conduït la nació a la sectària i n tolerància de tot element moral i religiós.
Mes, com podia la nació que en la seva tradició i civilització estava
impregnada d'una moral eminentment divina, com podia justificar en
el pensament viu i esl>ategant dels seus millors fills, un agnosticisme que
després de fet no trobava justificant ni en la cultura ni en els hàbits
civils i socials, ni en la realitat espiritual del poble italià? "L'Estat
no pot ésser ateu, mes, per la seva naturalesa i per la seva missió l'estat
en general i especialment l'estat italià, és, i no pot deixar d'ésser-ho,
catòlic", talment s'expressà davant la Cambra el ministre de la Justícia, F . Federgoni.
D'aquí que en la vida d» la nació i en totes les seves institucions polítiques o socials haurà d'aparèixer sempre el segell sagrat de la llei i
de la passió religiosa, especialment a Itàlia, on les experiències milenàries de la joventut eterna de l'Església han creat disciplina i tradició
religiosa, d'una prodigiosa riquesa. L a contribució del pensament catòlic i de la tradició catòlica, ha d'aparèixer en la determinació de les
noves relacions entre l'Església i l'Estat, relacions delicadíssimes per
elles mateixes i pel moment històric present, a més a més de ço referent a la legislació, en matèria d'escola, de família, de beneficència i de
moralitat pública.
I la nació confiada en els propòsits i assegurances fetes pels governants, acordà unànime la confiança en llur obra gegantina i tenaç. L a
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realitat ha respost al sonorós programa enunciat pel Govern nacional?
Podem assegurar després d'una clara i serena valoració dels esdeveniments que el feixisme italià és benemèrit de la religió catòlica. E l Cardenal Merry del V a l , delegat pontifici a les festes d'Assis, ha dit en la
solemnitat d'una cerimònia pública, paraules de gratitud a en Mussolini "que amb clara visió de la realitat de les coses, ha volgut i vol que
la religió sigui respectada, honorada i practicada". I el cor dels catòlics italians ha bategat amb ímpetu de reconeixement i d'ardentíssima esperança quan el Cardenal ha afegit: "Visiblement protegit per
Déu, ha aixecat sàviament els destins de la nació tot acreixent-ne el
prestigi en tot el m ó n . "
Observadors dels fenòmens socials i polítics, als quals es sotmeten
les nacions, no per esperit de soberguiosa complaença, sinó per obligació, girarem l'esguard més particularment a la legislació feixista, i amb
la mateixa serenitat i franquesa amb què observàrem l'aspecte religiós
de la política de la nova Itàlia, en altres pàgines direm el nostre modest
jarer, fins quan soni contràriament a l'organització actual. Ens serà
lícit, però, tot passant per damunt el relativisme de la política, concloure que la inacabable ardorositat amb què el feixisme executa la seva
tenaç obra de reconstrucció, tindrà sens dubte un resultat i un premi
en el patrimoni moral i educatiu, en la virtut d'una joventut redimida,
pel geni de qui potser a costa de la vida, alimenta en ell mateix i en
els altres, potent la llei del deure.
AUGUST
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LA RELIGIÓ D'ANGLATERRA
"C s molt difícil per a un estranger de precisar quina és la religió
d'Anglaterra. Hom cita sovint el vell acudit del francès sobre
la nostra pàtria: " Una sola salsa i un miler de religions"; i . encara que.
parlant per experiència, pugui dir que la frase és exacta en el que es
refereix a la salsa, cal dir que no ho és del tot en el que es refereix
a la religió nacional. A Anglaterra, certament, són tolerades un miler
de religions de diferències incomprensibles i invisibles, però són tolerades precisament perquè la religió de l'anglès comú no és cap d'elles.
Es evident que si l'anglès comú fos un ardent Bush Baptist, Plymouth
Brother, Peculiar Person, Christadelphian o Primitwe Methodist, només per esmentar unes quantes de les nostres estranyes sectes, fos de
quina fos, es mostraria intolerant amb totes les altres.
Possiblement hom considerarà absurd que un anglès tingui dubtes
sobre la religió de la seva terra. P e r ò si el lector no es decideix a creure'm, pot consultar-ho a qualsevol amic anglès. Si l'amic respon: " L ' E s glésia Protestant, tal com fou establerta per la L l e i " , pregunteu-li encara per què el nombre d'anglesos que s'han deixat inscriure en els registres parroquials com a membres de 1"'Església anglesa" representen menys d'un 2 per 100 del conjunt de la població. Certament, una
religió "institucional" com el Protestantisme no pot dir-se que sigui
practicada per la gran massa que no ha volgut inscriure's.
Doncs, b é ; un hom lluita amb l'enemic dins una major tenebra
si no sap qui és, i cal de totes passades, per al triomf de l'Església Catòlica a Anglaterra, que conegui el medi on es mou. Ja sabíem que la
religió de l'anglès era una mena de gentilesa vaga i universal, de coloració cristiana, aliada amb la creença que la missió anglesa fou divinament ordenada com a benedicció per a les altres races i com a terrible responsabilitat per a la nostra. Igualment, no cal dir-ho, no era
cosa correcta d'introduir el tema religiós en una conversa. T a m b é era
molt general l'esperit d'aquell gran home d'Estat de l'època victoriana qui, als Comuns, observà que " l a religió eixia dels seus límits propis quan intervenia en la vida privada d'algú".
P e r ò tots aquests dubtes no eren més que una vaga sospita, i una
revista anglesa setmanal ha mirat d'obtenir el que podríem anomenar
una estadística sobre la religió—la religió real, no l'oficialment professada—del tipus mitjà de les classes altes d'Anglaterra. Aquesta revista
és The Nation, que ocupa un lloc vistent entre els periòdics anglesos
uer raó del seu examen imparcial dels temes socials, polítics, científics
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i literaris, per l'estol dels seus importants col·laboradors i pel nombre
i varietat dels que la llegeixen. Així, fa cosa d'un mes, The Nation,
amb l'ajut de cèlebres pensadors de tota mena, entre ells Bemard
Shaw, adreçà un qüestionari per als seus lectors, i tranquil·litzà la natural timidesa del públic prometent de servar la reserva més estricta
sobre el nom dels comunicants.
Abans de referir-me a la substància de les preguntes, em cal remarcar que trenta anys enrera la sola idea de preguntar un periòdic
respectable qualsevol de les coses que ara ha preguntat The Nation, hauria omplert tota l'Anglaterra de l'horror més pregon, i hauria alçat una
tempesta de manifestacions, una pluja de pàmflets i d'accions judicials
contra semblant blasfèmia.
Les preguntes—a les quals hom només podia respondre " s í " , " n o "
o "ho dubto"—eren aquestes:
i . Creieu en un Déu personal?—2. Creieu en un poder impersonal, intencionat i creador, del qual són vehicle els éssers vivents, corresponent a la força de la vida, l'é/on vital, l'apetit evolutiu, etc. ?—3.
Creieu que la base de la realitat és la matèria?—4. Creieu en la i m mortalitat personal?—5. Creieu que Jesucrist era diví, en un sentit
en el qual no es pot dir que siguin divins tots els homes vivents?—6.
Creieu en alguna forma del Cristianisme?—7. Creieu en el Credo dels
Apòstols?—8. Creieu en els principis formulats d'alguna Església?—
9. Sou membre actiu d'alguna Església?—10. Assistiu voluntàriament
amb regularitat a algun servei religiós?—11. Accepteu com a històric
el primer capítol del Gènesi?—12. Considereu la Bíblia com a inspirada en un sentit en el qual no pot dir-se que sigui inspirada la literatura
de la vostra terra?—13. Creieu en la transubstanciació?—14. Creieu
que la Natura és indiferent als nostres ideals?
Que hi ha moltes limitacions en aquesta enquesta, és una cosa evident. Existeixen milers de persones que respondrien " n o " a gairebé
totes les preguntes, i , no obstant, tindrien encara una mena o altra de
credo moral. H i ha milers de persones que haurien d'aclarir amb reserves gairebé totes les respostes donades. A més, l'única manera de significar definidament llur fe, per part dels catòlics, es troba en la pregunta 13, que fa semblar la transubstanciació com a única creença bàsica i
peculiar del Catolicisme romà, la qual cosa és absurda. P e r ò . considerat des d'un punt de vista de "cens", trobo que el qüestionari és encertat. I el resultat, que acaba de publicar-se, no puc sinó descriure'l com
a alarmant, i això emprant una expressió moderada. Alarmant, n'estic
cert, per a un estranger que servi la noció de r"Anglaterra protestant".
Alarmant per gairebé tots els anglesos, que han considerat sempre com
a cristians els seus compatriotes.
El nombre de lectors de The Nation penso que ascendeix a uns
50,000, entre els quals n'hi ha de tots els estaments, però amb caràcter
preponderant, de la classe alta i mitjana. D'aquests n'han respost fins
ara 1,388. i l'experiència demostra que és una proporció molt representativa quan es tracta de llargs qüestionaris que no cal omplir obligatòriament. Els resultats són aquests:
A la
pregunta: 537, creuen en un Déu personal: 65, dubten o
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no contesten; 736, no creuen en un Déu personal. I , no obstant, pocs anys
enrera Bradlaugh va ésser perseguit i expulsat de la Casa dels Comuns per haver contestat " n o " hnplicitament a la mateixa pregunta,
fent així una professió d'ateisme.
A la 2 / pregunta: 503, creuen en aquesta mena de deïtat vaga,
amorfa i contradictòria; 668, no hi creuen, i 107, en dubten.
A la 3.a pregunta: 379, creuen que la base de la realitat és la matèria; 762, no hi creuen, i 179, no responen.
A la 4 / pregunta: 578, creuen en una altra vida; 646, no hi creuen,
i 114, en dubten. N o obstant, en milers de làpides de guerra que avui
són nombrosíssimes a l'Anglaterra rural, es llegeixen paraules conhortadores com Resurgam, o bé Viuen per sempre més. Sembla que només digui la veritat el Cenotaplt, l'oficial monument que Anglaterra ha
alçat als morts de la guerra, aquella pedra pagana, que es dreça freda
i nua, sense cap mot ni símbol cristià.
A la 5.* pregunta: Només 474, creuen que Crist és diví; 819, res
ponen negativament, i 45, dubten. N o és gens sorprenent si hom té en
compte que àdhuc un bisbe de l'Església Protestant, que podria anomenar, respondria " n o " a la mateixa pregunta.
A la 6." pregunta: 666, creuen en alguna forma del Cristianisme;
585, no hi creuen; 87, dubten. Una mentalitat lògica trobarà estrany
que, mentre 666 creuen en el Cristianisme, només 537 creguin en un
Déu personal!
A la 7.' pregunta: Només 289, tenen fe en el Credo dels Apòstols;
952, no hi creuen, i 93, dubten.
A la 8." pregunta: Només 325, creuen en alguna religió positiva;
920, no hi creuen, i 93, dubten.
A la g." preguna: Només 475, són membres actius d'alguna Església; 837, no en són, i 26, vacil·len.
A la i c * pregunta: Només 571, assisteixen voluntàriament amb regularitat a algun servei religiós; 742, s'abtenen, i 25, responen vagament.
|A la n . * pregunta: Només 88, accepten com a històric el primer
capítol del Gènesi; 1,216, no l'accepten en aquest sentit, i 34, dubten.
No obstant, durant anys i anys el caràcter absolut de la inspiració
verbal de la Bíblia era el cànon de l'Església Protestant, la qual es mofava dels catòlics per la laxitud de llur interpretació. A mitjan segle
passat, Anglaterra experimentà un sobresalt perquè el bisbe Colenso
havia gosat dubtar, no de la inspiració verbal de la Sagrada Escriptura (cosa que ningú no hauria gosat a fer), sinó de la cronologia d'un
tal ArqueUisbe (Ussher, efui computà, "segons proves íntimes", que
havien transcorregut exactament 1,444 anys entre la caiguda d'Adam
i Eva i la naixença de Nostre Senyor. E l bisbe Colenso fou denunciat
com a heretge i tota la màquina de la disciplina i les sancions que
l'Església podia controlar fou posada en moviment contra aquell bisbe.
A la 12.* pregunta: Només 377, creuen que la Bíblia sigui inspirada: 918. la posen al mateix nivell de la literatura anglesa.
A la 13." pregunta: A Anglaterra l'afirmació implica que el comú-
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nicant és un catòlic romà, i , aixi, trobem que hi contestaren 60 catòlics, mentre 1253 comunicants no creuen en la transubstanciació.
Finalment. 793 creuen que la Natura és indiferent als nostres
ideals—siguin els que siguin—i 315 no ho creuen. 230 en dubten o no
contesten.
Penso, doncs, que "hom pot afirmar que la major partida dels que
contestaren a l'enquesta no són cristians, i per bé que no em cal de
prendre cap avantatge poc gentil d'una posició lamentable, em sembla
que és legitim de dir que aquesta revelació constitueix una acusació
molt seriosa contra el Protestantisme anglès. La força del Protestantisme era, indubtablement, la seva rígida estretor mental, i ara que ha
adoptat una major tolerància—això és indiscutible—sembla esvanida
tota la seva virtut. Car no cal pensar que els resultats al·ludits siguin
només el punt de vista d'uns pocs intel·lectuals. A Anglaterra, durant
els vint anys darrers, degut a les possibilitats educatives gairebé iguals
per als rics i els pobres, hi ha hagut molt poca tendència a la formació
d'una classe "intel·lectual" amb principis fortament marcats, diferents
dels de la massa, i les classes més baixes no han servat pas intacta
àna pietat senzilla com la que hom troba al Continent.
Els resultats d'aquesta enquesta revelen d'una manera colpidora el
per què els ministres protestants de totes les sectes es queixen contínuament de l'apatia, de les esglésies sempre buides i de la minva de vocacions sacerdotals.
No obstant, mentre s'esdevé això amb el Protestantisme, mentre
les esglésies buides en les seves tres quartes parts són gairebé la regla
general, els temples catòlics es veuen sempre plens de gent, i en moltes
ciutats on, el diumenge, l'església protestant ressona als clams vans
d'un ministre, davant el temple catòlic la gent s'agenolla al mig del carrrer jwr manca de local. Fa anys que en cada diòcesi hi ha un notable
augment en el nombre dels convertits, i no hi ha cap diòcesi que no
registri anualment l'erecció de diversos temples i escoles, tots ells extraordinàriament concorreguts. Un que hagi estudiat ila qSiestió, ba
d'arribar tal vegada a la conclusió humiliant que l'únic obstacle que
s'oposa a la continua creixença del catolicisme a Anglaterra és la manca de mitjans econòmics per subvenir a l'educació dels possibles sacerdots, per bastir esglésies i enviar clergues allà on són urgentment necessaris, per alçar escoles destinades als infants catòlics, que ara han
de concórrer a les escoles de l'Estat.
Molts estrangers, davant la feblesa del Protestantisme i la creixença del Catolicisme a Anglaterra, han arribat a la convicció que la victòria de l'Església ja és gairebé guanyada al nostre país. Si altra cosa
no, les xifres que he donat més amunt els ajudarien a donar-se compte
que el Protestantisme ja no és l'enemic que l'Església ha de combatre
a Anglaterra, sinó que l i cal combatre aquell verí que sempre roman
allà on florí i caigué una gran heretgia: el verí de l'escepticisme, de la
desil·lusió i del dubte, tots aquells mals de l'ànima que expressa el mot
medieval accidia.
CHRISTOPHER
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UNA CORRESPONDÈNCIA
(Correspondència de Salvat-Papasseit

a J. M . López-Picó)

El colofó psicològic, humà, de l'adveniment de l'albada, era concretat per J. M . Lòpez-Picó, en el seu tríptic " U n dia", amb aquesta simple, austera visió, de convivència cordial:
"S'han d i t : bon dia! i s'han mirat dos homes".
Aquest solitari esguardar-se de dos homes, en la profunditat d'una
albada nova, pot ésser dit Amistat. Qui aquest vers escrivia, sentia i v i via, ha d'ésser, és, un admirable, discret, silenciós, interlocutor d'intimitats.
Suara, confirmant-ho, ens en pervenien algunes de les lletres que,
vers mitjan 1922, l i foren adreqades per Joan Salvat-Papasseit. Confessem que, a través de la companyia espiritual que l'autor de /-o gesta
dels estels palesa vers el cantor d'Invocació secular, en aquests fragments epistolars, hi hem sentit bategar una germanor humana, una comprensió dramàtica, molt superiors a ço hauríem pogut creure d'antuvi.
No gens menys, afegim també—en descàrrec nostre—que és en mig
d'aquest epistolari on Salvat reconeix haver-li estat descoberta de sobte, la vàlua, el dret d'admiració, a què la figura literària de Lòpez-Picó
li era creditora. I ens reservem, per ara, l'argument d'aquestes lletres,
per fixar-nos només en la llum de documentació humana que vers el
mateix Salvat llancen.
En el núnfero de Revista de Poesia que ha estat dedicat a la;
memòria del poeta de La rosa als llavis, hi ha, entre altres treballs, un estudi de J. M . Rovira Artigues, que duu per títol L'optimisme contra la mort. Que Salvat era, essencialment,
temeràriament si voleu, un optimista, és un fenomen psicològic que tota la seva producció lírica corrobora. Però aquest optimisme era, més aviat, un
optimisme bèl·lic, una natural posició de lluita, produïda ensems pel presagi del futur i per la història del passat; per lesperança i pel record.
De la reacció d'aquests factors, en sortia, roent com d'una farga de contrasts, aquesta actitud optimista—alhora fe i valentia, simultàniament
religiositat i amarguesa.
En la conversa d'home a home, aquesta nota temperamental, aquesta
tendresa afectiva, es palesen abastament. El pare, davant d'un altre pare—amic pur—, és ja més que el poeta contertuli.
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En la solitud de l'estació de Les Escaldes—estatge de malalt—,
Salvat se sent ja optimista de bell principi: " M a i no havia tingut tanta
certitud respecte la meva curació Com ara. E m reveureu tot un altre!",
exclama.
Les noses deformadores de la visió i de l'apreciació personal, s'esvaeixen en la llunyania: "Des d'aquí, amic, tot el de Catalunya sembla
ben bé una altra cosa: és realment important. I j o us dic des d'aqui, només per la distància. U n pot jutjar segons l'exacte mèrit de cada u,
sense personalismes". I , reflexionant sobre un actualissim cas de consciència i de responsabilitat de l'escriptor, afegeix: " É s ben difícil no
barrejar la persona a la cosa. E l contemporani, la penya, l'amic, vet aqui
el perill. F ó r a millor que hom no conegués els autors personalment. No
caurien les ànimes als peus com cauen. El contemporani és el que perjudica més l'autor. I l'obra se'n ressent".
Aquestes moralitzacions literàries eren l'espolsament de les deixalles dels prejudicis inherents a l'ambient. Quiti d'ells, restava l'home—
en tant, és clar, que poeta.
Després d'això, vénen les confessions, el compartiment de les intimitats casolanes, d'aquelles "enyorances del m ó n " que tan bé podia capir
el destinatari.
" T o t Poeta—i ho escrivia amb majúscula—aspira a a i x ó : a repartir la fruita del seu hort. en un cove curull. Perdoneu l'ambicio si
j o també hi aspiro". Heus aquí la divisa del seu anhel de producció,
de glòria.
Més avall: " E m sembla que fa un segle que sóc fora i m'enyoro de
tot; però em refaig de tot". Aquí, veiem brandir ja l'optimisme contra
la recança imaginativa.
" E l que m é s enyoro, vós ho comprendreu bé, és les meves nenes,
i la meva muller; és la meva mare. P e r ò j a hi som posats". I en
aquests mots, el sentim com àdhuc venç la tristesa geliua de les absències familiars, amb l'ímpetu de la voluntat inicial.
Púdic, Salvat oferia amb timidesa un llibre a la col·lecció de La Revista. Com un infant, enrogia del perill del seu agosarament eròtic,—
infantil, tanmateix. "Temeria només que a vós us fes recança publicar-lo: és afinat, polit, però un xic nu, i la lluna hi empara dos amants.
Els mots, ja no són aspres: abans crec que enamoren". Quina ingenuïtat, la del poeta.—talment idíl·lica! Lòpez-Picó, amb quin somriure entemit, amb quina devoció amical, devia rebre'n, i els devia lliurar a la
impremta, els originals de L a gesta dels estels!
Anem més endins, encara, i copsem la sinceració joiosa, la idealitat
d'actuació, l'ètica militant de Salvat: "...he reprès, j o també, el meu
Parc Nostre", deia a Lòpez-Picó,—recent llegit L'home del qual es
parla. 1 completava: "Per aquest millorar-se un mateix cada dia, que
é« el guany veritable, vós ara esteu content. E l mot Felicitat s'escriurà
tremolant perquè és la redempció. E l mot Felicitat acompanyat del gest
de l'alegria". Aquesta alegria,germana de la gaia simplicitat d'esperit.
I arribem a la màxima intimitat del cor sensibilissim de Salvat. Veurem ara com aquell atzarós home de lluita, cabia, per molts de títols,
dintre el marge piadosíssim i cordial de les Benaventurances. Veurem
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com era un constant redimit d'ell mateix, que el més petit esment emocional tornava efusiu amb Déu. Veurem com el seu cristianisme franciscà—valgui el pleonasme—era més imprecís de forma que de sentit,
més mal definit per accident que \>er essència.
Una nota de puresa i una altra de dolor! Q u è fóra això sinó aquell
dilema d'innocència o penitència que l'Esglèsia formula a l'home per
assolir el guany de la gràcia, indispensable per a l'acceptació de Déu?
I-a recança del record d'una puresa d'esperit de nou desitjada. L a persistència de! dolor, feta, justament, per noble paradoxa, estímul d'optir.'isme.
Lòpez-Pico, de les intimitats de cada dia, destriava, com a ofrena
de recordança a l'amic, el jorn de la Primera Comunió d'una filleta se\a. I deia Salvat: "Deixeu-me assegurar-vos. Amic, que m'haveu recordat, i no sens entemir-me. el millor i més fidel dia de la meva vida.
Quan jo vàreig combregar, vaig fer-ho amb una fe que no tindré mai
més. Creieu que la Comunió de la vostra filleta m'ha pogut fer content.
I vós, en demostrar-me una intima amistat, content com el record. Pressento que mai més no deixaré d'entemir-me per coses que ja creia tan
lleugeres avui. No sé, potser perquè tinc dues filletes. Potser, perquè,
en desig, un vol tomar-se infant, i no pot ser!".
L a humilitat contrita d'aquest retorn a la infantesa, en el moment
històric d'una tal altificació angèlica, d'una tal companyia sobrenatural,
no hauria estat, si calgués, una expiació? Salvat, que ja es creia lluny
d'aquestes "coses lleugeres", se'n sent, davant d'aquest fet, més prop
que mai, i pressent que hauran d'entemir-lo sempre més. No és el desig
d'esdevenir infant, segons les paraules divines, el llindar obligat de la
benaventurança ? Heus aquí com Déu se serveix del record per retrobar i refer una vida.
Veiem, però, finalment, com fou rebuda, i quina fou, aquesta vida,
per a Salvat; remarquem-ne la duresa anorreadora, i , ensems, la força
expansiva de reacció, que inevitablement s'havia també de produir en
forma ardida i exaltada. Era després, en els moments espirituals aquietats. dels quals aquest epistolari és mostra, que el cristianisme latent del
poeta havia de cristal·litzar, suaument, en la puresa primitiva, en la blancor daurada, de l'ànima joiosa de Déu. No altra cosa esqueia a la bondat de cor del poeta.
" . . . t o t el secret d'aquest meu optimisme, amic, ve, i no res m é s , de
que j o he sofert molt". És, doncs —com hem comentat al principi—un
optimisme, el de Salvat, que era una defensa, una arma de combat contra la vida,—contra la vida que l i atansava la mort. Optimisme que,
essent esgrimit gairebé tothora, esdevenia, també, per escreix, una força
ofensiva.
Seguim: " A mida que he pogut lliurar-me de faties, he estimat la
v;da, i les coses del viure, com un enamorat de primera volada. I així
em teniu avui a un Sanatori, però amb un contentament de les coses que
em volten, que no en sé parió en el meu record. I dels amics que tinc.
Aquest contentament, fins l'he dogmatizat moltes vegades...". Aquesta
fe persistent, mantiguda com a estendart de pau o de lluita, palesa—
altrament—una gran sanitat moral, una virior d'esperit, fins i tot una
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convicció apostòlica, que ens el fan imaginar necessàriament—com a
joiós confonnat—molt prop de Déu.
Comentant un vers de Millàs-Raurell, a propòsit de la publicació del
seu llibre Trenta poemes, ens demostra Salvat aquella capacitat de
reacció, feta essència i estructura de lirisme, tant com dramàtica confessió autobiogràfica.
" N o , amic. que no és a i x ò ; que cal creure en la vida, infinita, i que
ens caldrà tornar, o encara millor dit, que no haurem de deixar-nos. Si
més no, és un renec: aquest paisatge que quan mors es mor...". " N o ,
no; a 26 anys hom ha passat misèria, hom ha estat acollit a VAsilo M i ra/, hom ha fet vint oficis, sense pare, amb la mare malalta...", " p e r ò
estima, i estima que només ploraria d'estimar. I creu en Déu p e r x ò : perquè hom pot estimar: Cada matí, en obrir el balcó o la finestra, dóna
gràcies a Déu perquè això l i és permès encara una altra vegada".
Criatura, Salvat rendeix tribut fervent de gratitud i adoració al
"Senyor de meravelles" que l i ha posat el món tan bell arran dels ulls,
i un cor a dintre el pit per estimar. Maragall, potser, encara anava més
enllà que Salvat en exaltació cristiana; però aquest és molt pur en regraciament i en desig.
"Jo—acaba Salvat—sento Vendemà com una meravella, promesa
que m'han fet i que no em neguen m a i . . . " .
Beatament submergit en l'eternal reialme, en la promesa del qual
creia, en aquest " e n d e m à " definitiu. Salvat deu gaudir ara la superació
de la seva fe anhelant, i el generós rescabalament de les seves dolors
humanes.
OCTAVI
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En aquesta secció es faran recensions crítiques de Iotes let
obres oue ens siguin trameses en
doble exemplar.

HORES VIATGERES (Assaigs). Gasiel. - Gustau G i l i , Editor, Barcelona.

1926.
E l pròleg d'aquest llibre s'emporta de seguida la simpatia del lector. Es bona hora, efectivament, per oferir aquest llibre al públic, i més posant-hi davant unes paraules d'excusa tan gentils per la llarga absència de l'autor en el cultiu de la llengua
materna. En el pròleg mateix hi veiem l'hàbil artista que ha donat als seus escrits un
públic molt extens i amb ell una responsabilitat no pas petita. Gaziel té un estil clar,
verbós, amb un to de conversa afinada i cultíssima, un to natural i ple d'art alhora,
com el tingueren alguns francesos del X V I I I , Voltaire el primer; un estil, en fi, que
cs fa llegir amb plaer, que excita la curiositat, i que no fadiga, un bell estil periodístic si lleveu d'aquest mot qualsevol caient depreciatiu. A més, la seva art ™;r retenirvos atent és la d'un bon contador: us prepara una sorpresa, us l'anunjifi: i mentre
espereu va dient la seva agradosament. us entreté, i acaba que no deixa inalcontent a
ningú ni potser a cap "personatge" d'aquella nostra "república literària" que ell
tracta amb un humor si és no és despectiu.
Encara que Gaziel només estimi com a record seu aquest aplec de proses jovenils,
el lector d'avui hi troba també aquella frescor, aquella "sentor d'inoblidable primavera, i un xic d'ingravidesa d'ala d'oreneta". Però en aplegar-les avui, el seu autor
ino calia que fos més exigent en el retoc, mirant, ben entès, de no llevar res d'aqueHa gràcia i frescor de jovenesa. cosa que era f àcil a un artista tan hàbil? Hi ha algunes coses poc viscudes, detalls 011 la fantasia ha d'omplir allò que no pot omplir un record precis ; el viatger ràpid i sensible ha pogut collir de seguida una impressió que la
torna en paraules, en imatge; però en algun detall hi sentiu els defectes de la precipitació periodística, de la jovenesa fàcil al dir verbós i lleuger. Però només és cosa de deUll.i sí ho diem és perquè la negligència ens sembla abusiva en la literatura nostra d'avui dia: i un dels que ho han de compemlrc és Gaziel, tan amic de les lletres franceses
a les quals només la severitat dels homes d'un segle pogué donar aquell aire de cosa
perfecta que ell admira í estima. Es fals, com sap Gaziel, que la justesa en el pensar
eixali mai l'esperit. Es la imprecisió, les aproximacions, la negligència, que difonen
una boira on després és difícil que l'esperit sàpiga gaire on vola. Per això creiem que
Gaziel havia de suprimir o refer completament aquell seu Diàleg sobre el riu on les
inexactituds tenen més importància perquè són d'ídeología. No és cert que l'obra de
Sant Agustí no fos coneguda fins al segle X V I I . "L'obra del Sant d'Hípona, diu,
havia estat fins aleshores com una selva augusta però gairebé impenetrable. Els homes l'admiraven i la respectaven tradicionalment sense gosar explorar-la. Ningú 110
sabia de cert què hi hagués a dins". I amb semblant lleugeresa parla de Sant Tomàs
i de la filosofia medieval. No és estrany que la joventut de vegades jugui amb tòpics,
I fins que prengui aquell aire greu amb què els engranava Gaziel : però ara calia que
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ho corregís. Ja potser al mateix any 1014 hi havia culpa de desconèixer algunes coses
que haurien impedit que Gaziel digués el que deia als seus lectors de L a Veu.
EI llibre acaba amb la conferència llegida al'Ateneu de Girona l'octubre de 1923,
tiulada Les viles espirituals. Es d'un estil superior a la resta del llibre. Hi veieu un
equilibri entre pensament i fantasia, entre el joguineig del dir i allò que finalment us
vol fer entendre, que fins si no tingues raó, no li podrieu negar l'art de saber plaure
al lector. Les proporcions són justes. La línia del pensament no és perd ni es desvia,
ni tampoc segueix dreta i rígida; s'encorba defugint la duresa i la monotonia. L'art
que hi ha en el llibre arriba al seu punt millor en aquesta conferència. Hi sentiu, certament, com en el seu Viatge sentimental i en molts indrets del llibre, un caient cap
a la íntuició, cap als personatges simbòlics, cap a la profecia, cap als moments solemnes. Aquesta manera de veure les coses ja és d'ella mateixa imprecisa i misteriosa;
en ella un detall pren importància, un gest és enormement significatiu, un mot és revelador extraordinàriament. Aquesta mena de simbolisme era el de Barrés en el seu
Jardin de Bérenice, d'on vingué el de Xenius en la seva Ben Plantada. I és el de Gariel. Els personatges esdevenen representatius i l'autor del llibre els va seguint atent
i greu amb el comentari als llavis. Aquesta posició intuïtiva, o millor, endevinadora,
sovint agitada per aures profètiques, pren el caient d'enfondir en la més íntima natura de les coses: fa com sí revelés allò que un ull vulgar o més distret no hi veuria.
En el conte E l pintor de xemeneies, Gaziel descriu els enlluernaments que sofreix un pobre minyó en poder entreveure un món de luxe burgès una estona: l'estona justa de despendre unes poques monedes que li vingueren a les mans. Notem
una estranyesa de l'autor en dir: " L a fantasia d'Eugeni Goudard, el pintor de xemeneies, és robusta, ben equilibrada. I això fa que, normalment, les coses màgiques
o sobrenaturals estiguin reduïdes en el seu esperit a vagues reminiscències". I després d'això ens descriu un esperit, no sé si gaire equilibrat, però el cert és que el
descriu tot feble i vorejant el ridicol.
Aquell to profètic i misteriós de Gaziel el conserva a la seva darrera conferència
posant-hi tota la seva art i el daler de complaure el seu lector fins a la falaguería,
d'avivar-li la curiositat fins a la comèdia. Deixem a part Spengler í el viatger vingut
de Sirius. E l problema és viu, i no calia més que posar-lo amb franquesa. Es aquest:
Barcelona és un bé o és un mal per Catalunya? "Barcelona, diu Gaziel, deu continuar
essent el centre de la nostra cultura. I l'important fora, no decapitar la nostra terra,
ans al contrari, anar equilibrant tots els seus membres fins a posar-los en justa proporció i perfecta harmonia amb el seu cap actualment excessiu".
La influència entre Barcelona i les ciutats i els pobles més petits cal que sigui recíproca. No cal minvar Barcelona, sinó encara estendre-la. Caldria aterrarne les muralles que l'isolen i separen dels poblats veïns. Aquest perill d'una Barcelona absorbent, d'una capital que ofegui l'esperit és una fantasia gratuïta? No. £ s
un problema que s'ha de resoldre. I tal vegada és més complexe que no sembla. Per
aquelles relacions efusives de poble a poble, ha d'haver-hi un esperit de col·laboració en tots i una confiança mútua que avui per avui potser encara s'ha d'envigorir. Vegem com Gaziel descriu el seu somni: "Què és una vila espiritual? És
un recó de món on l'esperit floreix en pau, dolçament, sense angúnies ni presses,
com una font rajant a l'ombra d'un recer amagat. És una vila ni massa gran ni
massa xica, assossegada, silenciosa, densa, on els matins són més purs, els jorns
més llargs i les nits més serenes i profundes que en les ciutats atrafegades, i on el
temps sembla que s'escola com per art d'encantament. És una vila mig senyorivola,
mig terrassana, on en eixir de la biblioteca, cap al tard, podeu en poques passes

LLIBRES & REVISTES

461

sortir al camp i vagar ensonyadament pels vergers i les hortes que s'amaren d'ombres. És una vila on hi ha bells records que es lliguen i s'enfilen a llarg a llarg
de la troca del temps com els grans d'un rosari, amb totes les actualitats fugitives i totes les esperances aconhortadores. És una vila on l'esperit sempre es troba amatent perquè el cos hi pot viure amb poca cosa, ben deslligat dels afanys
materials. És una vila d'aquelles que, en comcnsant-hi a bufar l'esperit, es torna
tan ressonant d'harmonies, de color o idees, que de recó de món es transforma
per inefable misteri en un d'aqueixos universos animics, immortals i insondables
que després lluen eternament amb els noms d'Atenes, Florència, Venècia, Koenisberg o Weimar."
'' La sentiu la bondat d'aquest somni ? Una escola d'arquitectura i arqueologia
a Tarragona; una seminari de grans estudis religiosos a Vich; un institut històric a Girona; una alta escola de geografia universal i d'exportació a Reus; una
altra d'agricultura i ramaderia a Lleida; una d'estudis nàutics i oceanografia a
Palma de Mallorca, amb filials a llarg a llarg de la nostra costa, a Sant Feliu, a
Masnou, a Vilanova. Fer que els homes de carrera, els metges, els arquitectes,
els enginyers, tornessin a trobar en Hurs contrades nadiues l'amor a la terra i el
caliu espiritual necessari per a restar en ella, lliures de l'obsessió morbosa i gairebé sempre falsa, que sols és possible viure i desenrotllar-se plenament dins una
gran capital. I procurar, en fi, individualment i col·lectivament, per obra i gràcia
de cadascú i de tothom, sense particularismes personals ni tendències polítiques,
que a mesura que anés organitzant-se i estenent-se la nostra cultura, l'espessa
xarxa d'instituts i laboratoris, de museus, parcs, observatoris, escoles i tallers,
estigués repartida per tot Catalunya, a Figueres, a la Bisbal, a Olot, a Puigcerdà, a la Seu d'Urgell, a Berga, a Solsona, a Manresa, a Sabadell, a Tarraça, .1
Balaguer, a Tortosa..."
El país petit de Catalunya facilitaria les relacions, diu Gaziel, de col·laboració
en el treball i l'estudi. També ho facilitaria el mateix progrés material que tot
ho aproxima.
Encara més potser que no una nova organització d'escoles, tallers i biblioteques públiques, seria fecunda una tasca d'influència més lliure, "més àgil i variada i federativa"; una forta i abnegada col·laboració de cada u, personalissima, per
infondre en l'esperit de cada ciutadà l'amor a la claredat de la raó, a l'estudi, a la
rectitud moral, a la dignitat humana i ciutadana, amb la seva deu primera i pels
pobles única: l'esperit religiós, que per nosaltres, amb l'Església Catòlica, és, a
més, d'una tradició profunda.
Aquest llibre de Gaziel, a més de la seva valor, ens l'estimem per la promesa
qui hi fa el seu autor d'oferir nous presents a la llengua materna. Ara podem exigir-li que respongui amb fets a unes paraules tan gentils.—JOSEP MARIA CAPDEVILA.

ELS NOSTRES CLÀSSICS. - Editorial Barcino. - Barcelona.
No ens aturarem gaire a parlar de la finalitat i de l'abast d'aquesta col·lecció
de vells autors catalans. Ja és prou divulgada perquè calgui presentar-la de nou.
Fins avui porta publicats els vuit volums que segueixen; 1. Lo somni, de Bernat
Metge (Introducció de Nicolau d'Olwer; text, notes i glossari de Josep M.* de
Casacuberta). 2. Tirant lo Blanc, volum I , a cura de Josep M . ' Capdevila. 3.

402

LA PARAULA

CRISTIANA

Poesies, de Ramon Llull, triades per Ramon d-Alòs-Monner. 4 i 5. Tirant lo
Blanc, volum I I . 6. Contes i Pautes, de Francesc Eiximenis (Edició de Marçal
Olivar). 7. Expedició dels catalans a Orient, de Muntaner. (Edició de Nicolau
d"01wer). 8. E l Decameró, volum I, amb una introducció de Carles Riba.
El que aquesta biblioteca porta fet. permet judicar sobre la seva importància,
dintre del marc d'obres culturals que avui es despleguen. L a literatura catalana
arterior a la decadència, en tot allò que té de viu i de durador, torna a ésser
posada en circulació i valorada com a producte històric i també com a valor humana, viva encara després dels segles que ha restat oblidada en els còdexs. Només tenint això en compte, s'ha tirat endavant en la publicació d'una tal biblioteca, destinada no solament al públic erudit, sinó al públic estudiós.
Tractant-se de la publicació d'autors medievals, s'ha fet necessària la selecció. No tot fóra igualment accessible als llegidors actuals. Pensem només en la
mentalitat medieval tan diferent de la d'ara, i cn la quantitat de prejudicis i
preocupacions que el temps cs portava. Tot seguit comprendrem la dificultat que
hi ha en voler divulgar la nostra bella literatura, tota en pes entre els mancats
de certa iniciació. Per això els escriptors molt secundaris han quedat relegats a
segon terme. No es tracta pròpiament d'exhumar obres inèdites, d'interès per la
llengua o per la història. Quan s'ha presentat un cas semblant, com, per exemple,
amb Eiximenis, ha estat per fer conèixer un saborós escriptor i un conscient
estilista. Però, com diem, no és la fal·lera de fer descobriments el que ha impulsat
aquesta col·lecció. Es més aviat la de divulgar valors que encara no han caducat,
malgrat d'estar separades de nosaltres per un espai de segles, i de no haver assolit cap d'elles un temps de maduresa: al contrari, totes poden ésser englobades en
un període arcaic.
En la classificació de valors. E l s Nostres Clàssics realitzen una obra eficaç.
Algunes de les seves edicions, sobretot quan Ics precediren estudis seriosos o
solvents edicions crítiques, poden considerar-se com a definitives. L a presentació tipogràfica clara, elegant, amb els marges completament buits de notes, no
eximeixen els editors de l'obligació de sospesar i de resseguir intel·ligentment els
treballs precedents, esmenant-los i àdhuc completant-los en alguns casos. Un
exemple interessant d'aquests és el del Somni, de Bernat Metge. L'edició Cesacuberta precisa la influència del Corbaccio molt més que no ho han fet els estudis
de Farinelli i de Casella, entre altres, a risc d'augmentar la gravetat del plagi
de Bernat Metge, que fa alguns anys féu aixecar el clam d'alguns crítics estrangers, i més recentment d'alguns dc casa nostra.
Amb tot, aquesta manca d'originalitat no ha fet dubtar E l s Nostres Clàssics
de posar el primer renaixentista català al cap de la col·lecció. Aquesta, entre altrei fins, es proposa profunditzar la coneixença de l'idioma i afinar el sentit estilístic del públic. Per començar, doncs, ningú millor que la figura d'aquell fimós
secretari, mestre d'un estil harmònic, equilibrat i perfecte. La seva figura literària
ha baixat de prestigi quan s'han descobert les fonts. Comprenem, doncs, que els
qui res tenen a veure amb la llengua catalana s'hagin girat en contra d'ell i amb
indignada cridòria li hagin retret el plagi. E l s interessats, però, en la perfecció
de la llengua i en el seu conreu artístic no podem postergar aquest artífex expertíssim del català. Com a motllejador i com a plasmador de l'idioma literari
li ve just el judici que d'ell fa Nicolau quan el proclama prosista màxim de la
llengua catalana. No ho serà si només havem esment de les seves facultats crea-
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dcres, limitades o tal vegada poc estimulades. Hem de posar-lo en primer lloc si
prenem en consideració el tet de l'estil i de l'habilitat en el maneig de la llengua.
Les edicions A'Els Nostres Clàssics han tret de l'ombra de les biblioteques alguna figura ben mereixedora d'anar pel carrer. Un exemple colpidor és el de
Francesc Eiximenis. Val a dir que la seva producció espanta pel volum. No és
temptador, en veritat, endinsar-se en els enormes in-folio que ocupen les seves
obres, i més si un sap, com és fama, que estan plens d'al·legacions teològiques, atapeïdes de cites. Però Mestre Francesc Eiximenis és un divulgador traçut i es
complau molt sovint a baixar del pur raonament teològic—sempre més erudit que
especulatiu—als comentaris que li suggereix el viure, entretenint-se en anècdotes
i minúcies pintoresques, que sovint ens destapen quadros sencers i escenes vivíssimes de la vida de finals del segle X I V . Per això és fàcil descobrir fragments
deliciosos dintre la prosa teològica del nostre gran enciclopèdic, i n'és una prova
el recull publicat per Marçal Olivar.
Aquest, en la seva introducció, retreu amb molta justesa les característiques
de l'estil d'Eiximenis, generalment—diu—, mesurat i prolix, i que a impuls d'una
bonhomia, que sembla ingènita en ell, agafa "un encís que el fa extraordinàriament llegible. Quantes de vegades un conte o una fàbula, inexpressius en un
F.udes de Cheriton, per exemple, són salvats en l'Eiximenis per una plagasitat
o un tret d'observació sortosa! E r a aquest el seu procediment—i en això no feia
sinó aplicar a les narracions profanes la seva repugnància a traduir, com diu
ell com jau la lletra, els versets de l'Escriptura—d'adaptar al català i a la societat que el voltava els arguments aprofitats per tothom. E l s mercaders, els pagesos, els juristes i encara els nostres reis i els nostres consellers, tan admirablement enumerats en aqueixos contes, i algunes faules també, esdevenen així, una
positiva creació del prosista gironí".
Bernat Metge i Eiximenis, contemporanis, podem ara fer-los anar de costat—
en vida no hi degueren anar gaire—, per tal que ens ajudin a refer millor tot un
període literari. Aquests dos temperaments, ben diferents l'un de l'altre, simbolitzen dos corrents que convivien aleshores en la nostra cilivització. E n els dos
admirem una regularitat i una perfecció literària que fan pressentir un pròxim
període de plenitud. Bernat Metge ha arribat a aquesta altura estudiant i assimilant-se els models italians. Eiximenis, al contrari, empalma més estretament
amb la tradició catalana. No és tan fluid com Bernat Metge, és menys enllaminiaor, representa, però, un corrent més autòcton, i en conjunt la seva figura és
menys esclava de les imitacions.
Crec un encert la tria de poesies de Ramon Llull feta per Ramon d'Alòs.
D'entre el feix de versos luUians que només responen a una intenció didàctica,
aquest diligent erudit ha sabut treure un llibret que és digne de l'autor de B/tmquerna. Ja se sab que E n Llull és un esperit pregonament poètic i que enlloc ho
ha palesat tant com en alguna de Ics seves obres en prosa. Fóra endebades, però,
ci-rcar a casa nostra i en el seu temps altra poeta en qui trobéssim en el mateix
grau d'En Llull l'elevació, l'entusiasme líric o l'efusió mística. Un to ben personal tenen les obres del present recull. Les impressions individuals, la naturalesa—
no aquella, pur model literari, de tants trobadors—a la qual Ramon Llull es
mostra sempre tan afectat, esdevenen en el seu esperit pura matèria lírica.
Del Tirant van publicats dos volums—el segon doble—. Aquesta gran novel·la
surt alleugerida de l'abús de retòrica, que era en la moda del temps. Així, conser-
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vant tots els seus trets essencials, àdhuc l'arcaisme de la llengua, es facilita a! lector
d'avui el goig d'apreciar les seves indiscutibles qualitats literàries. D'ella podrà
parlar-se'n més extensament quan acabarà la seva publicació.
Els darrers volums publicats en E l s Nostres Clàssics són dedicats a la Crònica
de Muntaner i al Decameró. De la primera no cal fer l'elogi perquè tothom sap prou
el que representa la figura de Muntaner en la nostra historiografia. Mentre esperem que en una altra col·lecció el Sr. Nicolau d'Olwer ens doni críticament establert el text definitiu d'aquest venerat monument de la nostra història, hem d'agrair que d'un dels seus més importants fragments ens hagi donat una edició com
cal, acurada i feta damunt dels millors manuscrits.
E l Decameró va precedit d'una introducció de Carles Riba. Ponderadament ens
parla de la significació de l'obra de Boccaccio i de la traducció catalana, un dels
textos cabdals de la nostra prosa medieval. Gràcies a l'instint literari de l'anònim o dels anònims traductors, el Decameró pot considerar-se definitivament incorporat a la nostra literatura des de les primeries del segle X V . E n vulgaritzar
avui aquesta obra. es fa assaborir un notable monument del català, i alhora es
fa estimar una obr.t universal, que pintant les flaqueses i les facècies de la gent
del segle X I V , avui encara ens fa riure i ens sorprèn per la pasta humana que
vivifica els seus contes. Tot just al començament de la segona jornada, el primer
volum d'aquesta edició, no dóna lloc encara per estendre'ns en l'anàlisi d'aquesta
gran obra del Renaixement italià, per bé que alguna de les novel·les en ell publicades ens presenti ja algun tipus tan superbament dibuixat, com el d'aquell etern
exemple de trapacer, graciós i descarat, que és míser Sipelleto.
Es també deliciós poder ensumar dintre de la prosa nítida i precisa del text
català, la fina ironia que arreu traspua en la frase de Boccaccio
De l'estil de la traducció catalana parla prou justament Carles Riba en la seva
itnrodijcció. Ara, aquí, no en reproduirem res per no allargar massa. Anotarem
només que recentment ha estat objecte aquest text d'un important estudi de Mario Casella.—P. BOICAS.

CIRURGIA DE L'ÚLCERA GASTRO-DUODENAL (Principis fonamentals
ia indicació i de la tècnica) per el Dr. E . Ribas i Ribas.

de

E l Dr. Ribas i Ribas a la dedicatòria del llibre dóna proves de perfecte deixeble oferint-lo al mestre de la cirurgia catalana Dr. S. Cardenal.
Apartant-se de la radioteràpia, proteinoteràpia, quimioteràpia i de la vago i
simpaticotectomia, recalca la necessitat que hi ha dels coneixements anatomo i fisiopatològics de l'estómag a operar en les Hagués que duren. I per això entra
de ple a l'estudi anatomopatològic de les úlceres en evolució i ho fa presentant
unes fotografies magnífiques per la minuciositat de detalls.
Resumeix el que sabem de l'antre pilòric, centre absorbent de tòxics vingut
de l'angle ileo-cecal, regió duodeno-pancràtica i coledococística, acompanyant-ho
de noves demostracions micro-fotogràfiques. Breument parla de la infecció i transformació neoplàstica de l'úlcera que junt amb lo dit el fa ésser radicalíssim en el
tractament; i detallant l'evolució que la tècnica operatòria ha fet per arribar a la
sotura de vores valent-se del tros d'estómag on hi havia la llaga. Però, diu, aquesta empenta quirúrgica de la resecció no ha de fer-se a cegues sinó amb precises i
oportunes indicacions, esperant, si sés possible, que la sepsis local ulcerosa o d'al-
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tre focus bacterià pugui reinfectar la Haga; si no, d'acord amb E. Tarruella, es
val de la gastro-enterostotnia simple.
Amb paraules saturades de treball i experiències quirúrgics, i amb molta originalitat, exposa magistralment la tècnica de la gastro-ecterostomia. Després
fa l'estudi clínic del gastro-ecterostomitzat explicant que les recidives són
filles o bé de lesions extra-gàstriques, adherències, altres Hagués en activitat, o
bv d'una extenosis funcional del duodè, detalls que s'han de tenir en compte per
assegurar l'avenir de l'operat.
A manera de pròleg descriu les intervencions sobre el sistema nerviós vegetatiu citant Schiani en la llaga duodenal, la de Stalin, de del Dr. Alvarez d'Oviedo, i altres. L'autor creu en aquest punt que la fisio-patologia està molt lluny encara de dir la darrera paraula.
És digna de Hoança l'obra del Dr. Ribas i Ribas. És dels homes qui amb la
fecunditat del seu treball ajuden a treure aquesta llosa pesada: el pecat de no escriure, que fa que es perdi una part de l'obra dels nostres metges.—A. V.

ELS BELLS INDRETS DE LA COMARCA OLOTINA. Primer fascicle: "Vores
del r i u " , dotze clixés d'Antoni Fortet; pòrtic per Joan Maria
Guasch. Tip. Avinyó, 16. Barcelona, 1926.
De la interessant col·lecció de fotografies d'Antoni Fortet, E n Raimond Vayreda ha seleccionat un aplec que estimaran els aimants de la comarca olotina, i
els que cerquen de reproduir en el clixé les belleses del paisatge. En Vayreda ha
escollit unes fotografies que, en conjunt, suggerissin el país d'Olot inconfusiblement, cosa un xic difícil pel tema d'aquest primer fascicle, perquè les vores de
riu amb l'arbrediu que sol haver-hi i el mirall de l'aigua, en les fotografies totes
semblen iguals, les del Llobregat o les del Ter o Ics del Fluvià. L a tria podia
fer-se així perquè també E n Fortet ja havia cercat els llocs més olotins. Moltes
d'aquestes fotografies (com la del Pont de les Mores, per exemple) haurien plagut al pare Vayreda qui, pintant al taller, es servia a voltes de la fotografia com
UP dels mitjans d'observació pel dibuix. No cal dir que els aficionats i professionals de la fotografia n'hi trobaran d'excellents; i prearan en aquest aplec que
el fotògraf no hagi cercat aquells efectes de llum i ombra que, sense el colorit de
la natura, resulten sovint més estranys que no pas interessants. L a presentació
d'aquest aplec és elegant i ornada d'un boix d'Enric Cristòfor Ricart. E l Pòrtic
de Joan Maria Guasch és un poeraet en prosa on el poeta evoca la seva visió del
Fluvià olotí.—J. L .

RESUM DE COMPTABILITAT, per X . K ü h n e l i Porta. "Col·lecció Popular
Barcino". Barcelona, 1926.
Dins aquesta petita i econòmica Col·lecció, tant interessant com variada, ha
sortit un Resum de Comptabilitat dividit en tres parts: I . Teoria dels comptes;
I I . La pràctica dels comptes; I I I . Marxa general de la comptabilitat.
Com tots els llibres tècnics d'aquesta col·lecció, és clarissim i útil; les matèries hi són ben exposades i ben distribuïdes, i amb els exemples i esquemes necessaris per fer-ne una obreta pràctica. Les menes d'operacions, de comptes, de
societats mercantils, de Hibres que ha de dur una casa de comeiç i la manera de
dur-los, etc, tot hi és exposat amb claredat i ordre.—J. A.
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EL CONTINGUT ASCÈTIC DE L'EVANGELI (5.6 dels OPUSCLES DOGMÀTICS),
pel Rev. Dr. Alfons M.a Ribó, canonge de la Sèu de Barcelona. Foment de Pietat Catalana.
E l Dr. Ribó, en aquest opuscle que és la condensació del que hauria d'ésser
un gran llibre, extreu amb pregon i minuciós coneixement la doctrina ascètica
de l'Evangeli que és la que ha informat totes les excel·lències morals que han
florit dins el Cristianisme des del Sant més penetrat de Déu a l'ànima pecadora
ccnvertida a l'hora de la mort. Matèria, doncs, profundament interessant.
Interessant i difícil d'exposar, més que més en un petit opuscle. L a llarga trajectòria que ha de seguir en poc espai obliga a una densitat d'estil que en altres
mans menys expertes hauria resultat obscura. EI Dr. Ribó, hàbil coneixedor de
tots els topants de la Teologia bíblica i de les formes d'expressió científica en
la nostra llengua reïx satisfactòriament a conciliar aquests dos extrems. No
ocultarem, però, que, atesa la inapetència del comú de la gent per aquestes menges
fortes i delicades, hauriem preferit un llibre més extens permetent una exposició
més planera.
E l lector pot judicar de l'esforç de densificació que l'autor ha hagut de fer
per encabir en 60 planes petites les següents matèries: introducció, fonament dogmàtic de l'Ascètica (demostració que l'Ascètica ha d'ésser regida per principis
teològics i fundada en la Revelació), estructuració de l'Ascètica evangèlica (exposició a base evangèlica de les tres vies purgativa, il·luminativa i unitiva), explanació de la doctrina ascètica de l'Evangeli (explicació dels ensenyaments ascètics de l'Evangeli, recolzant principalment en el Sermó de la Muntanya), pràctica de l'Ascètica, (normes concretes d'aplicació a la vida moral de la doctrina
exposada).
Aquest darrer capítol ens sembla el més llegívol i reeixit de l'opuscle.—C.

ESCORNALBOU, per / . Serra-Vilaró. (Castell de Sant Miquel
nalbou. M C M X X V ) .

d'Escor-

L a munificència del Excm. Senyor Eduard Toda ha permès la publicació
luxosa d'aquest estudi de mossèn Serra-Vilaró, director de Museu Episcopal
de Solsona. H i és descrita la cova prehistòrica situada a la vora del castell propietat
del Sr. Toda, el material trobat de pedra i òs, les joies i la ceràmica incisa aqí
abundosa i de gran varietat de dibuixos. Hi ha una peça amb un collarí força
garbós i una altra amb incisions curvades que no són gaire comuns. E s trobaren també en aquella estació prehistòrica mantes peces de ceràmica amb ornamentació aplicada, de ceràmica lliça, de ceràmica hallstattiana Testimoniegen que
a la muntanya d'Escornalbou hi havia existit la indústria metal·lúrgica els objectes
de bronze i els instruments per a la fundició de metall que en les excavacions
s'han recollit. Que la cova pogué ésser utilitzada com enterrament en són prova els quatre esquelets humans dels quals en queden restes. Aprop d'aquesta cova
hi ha també una espluga anomenada de l'Ermitatge, en la qual, a criteri de Mossèn
Serra-Vilaró, havia intervingut l'home primitiu.—J.-F.-R.
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MONESTIR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, per Joan Danès i Vernedas. (Editorial Taber. Barcelona, 1926).
E l senyor Danès i Vernedas, expert coneixedor del Monestir de Sant Joan
de les Abadesses, ha tingut la bona idea de publicar un fascicle sobre el notable
monument en l'avinentesa de les festes religioses que aquest any allí s'han celebrat, d'adoració a la Sagrada Hòstia, incorrupta, consagrada l'any 1251 i coneguda amb el nom de "Santíssim Misteri". E l senyor Danès i Vernedas començà fent la història de la restauració del monestir (enriquint-la amb belles al·locucions episcopals i un article del Sr. Puig i Cadafalch explicant la importància
que té aquell monument), després es posa a contar quines són les obres de reforma fins avui realitzades i, finalment, descriu el monestir i evoca el Santíssim
Misteri. L a informació gràfica d'aquest tan oportú fascicle és força acurada.—
J.-F. R.

ASOCIACIÓN DEI ARQUITECTOS DE 'CATALUNA. Antiario
(Barcelona, 1926).

MCMXXVI.

Conté fragments de la Historia de la Conslrucción y Eslabilidad en las Construcciones l 'rbanas, memòria llegida per l'arquitecte censor Madorell a l'acte de
la seva recepció a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, de Barcelona; una
conferència de l'enginyer senyor Pobla parlant de les aplicacions que té l'aviació per a l'alçament de plànols; i un complet estudi de O. Ricard Garcia Guereta sobre les torres mudèixars de Terol. Res manca a aquest darrer treball per
atraure l'atenció de les persones intel·ligents en aital matèria; la documentació
històrica, gràfica i fotogràfica és ben abundosa; per a la primera, valent-se de la
guia ben segura del prefessor Gómez-Moreno. Els càlculs de l'estabilitat estan
fets a tota consciència.
La secció titolada " L a Casa", referida cada any a un edifici nou, va dedicada
en l'anuari darrer a una de les més belles construccions que s'han realitzat a
Barcelona d'uns quants anys a aquesta banda: la casa alsada per l'arquitecte Jaume Torres i Grau al carrer de Balmes, núm. 60, i propietat del Fomento de Obras y Construcciones. E l sentit de la proporció d'aquest bell edifici diríem que mai no s'aparta d'una unitat comparativa ben segura; totes les columnes respiren fortalesa com en les obres vicentines dels arquitectes que seguiren i
que milloraren el Palladio.—J.-F. R.

LA CATEDRAL DE BARCELONA, per Feliu Elias. (Col·lecció Sant Jordi.
Volum 3. I d ' A r t Cristià). Editorial Barcino. Barcelona, 1926.
E l senyor Feliu Elias és un home d'una laboriositat extrema. La seva ploma,
el seu llàpiç, el seu pinzell no paren mai. Si ara tenim a la Sala Parés una pintura d'ell on la probitat tècnica i un sagrat respecte al tema han arribat a un
grau perfecte, no per això la seva labor històrico-literaria decau en aplicació ni en
qualitat. E I senyor Feliu Elias va emprant, cada vegada més, mètodes expositius
científics i aquest és un dels encisos—és l'encís sense encís—d'aquesta guia de la
Catedral de Barcelona (amb abundoses dades de caràcter històric i, en general,
escaients judicis crítics) que ha publicat la Col·lecció Sant Jordi, com a primer
volum de la seva Secció d'Art Cristià.—J.-F. R.
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ANTONI PUIG-GAIRALT, per Joan Sacs. (Monografies d ' A r t de les Edicions "Quatre Coses"). Administració: Sala Parés (Llibreria). Petritxol, 5. Barcelona, 1926.
El senyor Joan Sacs ens presenta recollida l'obra arquitectònica d'En PuigGairalt fill, un dels arquitectes de les encara joves promocions (joves, sobretot per
tractar-se d'arquitectes que són gent que no poden obtenir la realització d'obres
grandioses l'endemà de posseir el títol) i , potser, de tots, el deixeble més reverent del pintor Francesc Galí, que el va formar tant en la tècnica com en la sensibilitat. Mal mestre sembla ésser un pintor si té de dirigir un arquitecte; en el
cas d'En Puig-Gairalt només l i ha deixat, el que fou director de la destruïda
Escola dels Bells Oficis, una certa fal·lera del detall i quelcom com una manca
de visió exacta de les proporcions. Però, amb tot, la seva creació—que a vegades
s'ha esplaiat en bells encàrrecs, com el casal dels senyors Guarro—és una de les
bones d'aquests dies de glòria per la jove arquitectura catalana que compta amb
els noms de Bergós, Carbó, Folguera, Puig-Boada i Rubió-Tuduri. (No confondre aquest darrer amb el Sr. Rubió i Bellver, l'home funest que desfigura els
patis de la Generalitat de Catalunya amb ineptes imitacions d'enormes fanals florentins sobre menudes columnes ferrareses i plantifica sense solta una porta disgraciosa d'estil Pseudo-Renaixenicnt a l'entrada gòtiga).—J.-F. R.
RAFAEL BENET, per J . - M . López Pico. (Monografies d ' A r t de les Edicions Quatre Coses"). Administració: Sala Parés (Llibreria), Petritxol, 5. Barcelona, 1926.
La companyonia preciosa del poeta López-Picó, ha originat el pròleg d'aquest
recull de pintures i dibuixos de l'inquiet Rafael Benet, un dels nostres artistes
que amb més de valentia guerreja per a lliurar-se de la grisor horrible que plana
d'un quan temps ençà damunt el nostre ambient pictòric. Rafael Benet és dels
que no tenen cap edat determinada i que fugen de l'asenyament com del dimoni.
Ell, en realitat, no és ni jove ni home ja madur amb el gran dalit que té de
rejovenir-se a cada moment, de confrontar-se amb els de darrera hora sense
oblidar, no obstant, els grans mestres del passat. Cada estiu se'n ve amb un gabadal d'emocions noves, més reixides cada any, dels paisatges de Catalunya. La seva
gosadia més formosa és el gran imperi que ha aconseguit sobre la llum, que la
posa a l'arbitri del seu cor, en les vistes panoràmiques. La llum ho domina, ho
impregna, ho vivifica tot en les pintures de Rafael Benet i es tan forta la seva
bruixeria que ens fa oblidar totes les dureses, negligències, incapacitats encara
d'algun detall. "Renovar-se o morir", sembla que hagi pensat el nostre car amic
enfront de la desorientació artística moderna, i ple de salut i d'activitat com
està, s'ha llençat vers la primera solució amb tota l'ànima. La intel·ligència d'En
Benet mai no li farà cap nosa en defensar solucions ardides com a crític, car ell
respon, amb la seva sang i amb les seves mans, que tanmateix pot un home d'un
moment artístic, ja amb un punt de pretèrit, aspirar tots els encisos d'una rosa
jovenil.—J.-F. R.
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FRANCESC VAYREDA, per Josep-Maria Capdevila. (Monografies d ' A r t
de les Edicions "Quatre Coses"). Administració: Sala Parés ( L l i breria), Petritxol, 5. Barcelona, 1926.
Segons diu E n Josep-Maria Capdevila en cl pròleg que encapçala aquest recull. E n Francesc Vayreda, quan era un jovenet "es veia atret per tècniques
diferents, però sempre duia a les teles, més que no el dibuix del Uàpiç, el pinzell
i les colors directament; i mai 110 solia posar la color com un vel damunt dun
dibuix fet, sinó que els pinzells cercaven de dar les formes, de vegades amb vigor, de vegades amb penúria". Això és exacte i perdura constantment en l'obra
del pintor olotí, en ocasions ben xopa d'una sucositat entre Sebastià Junyent i
Hermini Anglada, però amb una vigor d'esperit d'aquests dos artistes inconeguda, en altres ocasions amb cl sobtat encant de la precisió contrallumista que és la
herència del seu pare o, també, per contrast, amb la pastoritat informe de l'ubaga
on llença a descansar l'autor son esperit quan els nervis li tiven.—J.-F. R.

JOAQUIM SUNYER, per Josep-Maria Junyoy. (Monografies d ' A r t de les
Edicions "Quatre Coses"). Administració: Sala Parés (Llibreria),
Petritxol, 5. Barcelona. 1926.
Quan un pintor com E n Joaquim Sunyer, dóna prou de si per dos reculls
dc trenta belles obres cada un, és senyal que el seu valor no és gens comú. Per
En Sunyer s'inicià la sèrie de petites monografies d'Artistes Catalans Contemporanis que va donar a llum L a Revista del poeta López-Picó—la revista tan dolorosament finida!—i avui el senyor Merli no pot passar més temps sense incloure
En Sunyer entre els artistes presentats dins les monografies d'art de Quatre Coses. Alexandre Plana aleshores, i ara Josep-Maria Junoy, han posat sengles bells
comentaris a l'obra del gran lluitador de Sitges que ha vençut la facilitat de les
seves antigues teles impressionistes per fer camí "en profunditat" com podria
dir, si no ho ha dit ja, el comentarista Junoy. Aquest ha parlat, en el pròleg del
recent recull, de l'art sunyerià amb igual abrandament com ho va fer, un any
i mig enrera, des de la tribuna de l'Ateneu Barceloní.
En Junoy està lligat amb el pintor Sunyer per tots els forts lligams d'una joventut comú i encesa que en l'un i en l'altre va ésser de desarrelament. Mes tot
seguit també per ambdós va venir el retorn comprensiu a la pàtria estimada que
dóna com a essència de l'art el terra, terra i terra tan colpidorament proclamat
per E n Junoy en una conferència llunyana, i que, en ésser repetit a l'Ateneu—
en parlar-nos de l'obra de l'artista sitgetà—altra vegada ens va fer un gran
efecte.
Molt bella i ben acolorida trobem l'evocació que de la joventut d'En Sunyer
fa ara el comentarista, i aquesta humanitat que pren el senzill pròleg, ens lliura
sense entrebancs teòrics a fruir de les fotografies de pintures que es presenten
tot seguit en els altres fuHs del llibre.
La pintura de Joaquim Sunyer és de Sitges i només de Sitges, i tota la ralor
que temps a venir pugui sedimentar en la història de l'art, li neixerà precisament
d'haver sabut significar la més obstinada recerca de l'encant d'aquell recó de costa que és el golf reduïdet entre els puigs ordenats de la plàcida Sitges, amb tota
la puixança i amb tota la dolçor del mestre localíssim. Són les formes i les proporcions de les seves donzelles—de vegades foses en la grisor, de vegades foses
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en la claredat del límpid blau-cel o el rosa tendre—són les exigències de les simplicissimes muntanyes, són la sentor dels pins i l'aldarull del verd-blavenc de les
oliveres, el que dóna tal intensitat de localisme a l'art de Joaquim Sunyer i el que
serà segurament la causa intima de tota la seva possible universalitat futura.—
J . - F . R.

LES

REVISTES
Les reproduccions i reduccions
d'altri fetes en aquesta secció,
tenen només caràcter documental:
la inserció d'elles no implica
doncs, conformitat plena amb llur
continptit.

L'ALTA CULTURA CATÒLICA A CATALUNYA, per Maxime Mathieu. a " l a
V i e Catholique", secció de La Vie scientifique; P a r í s , n ú m e r o corresponent a 18 de setembre de 1926.
Diu que la vida intel·lectual i religiosa a França és una vida francesa; però,
afegeix, no mereixeria l'honorable títol de catòlica si no era, en les seves preocupacions, recerques i simpaties, vasta com l'univers. I diu que va a ocupar-se no
d un país llunyà, sinó d'un país veí, dels "parents" de Catalunya.
Es possible, diu l'A., que el nom de Catalunya no evoqui, entre francesos, sentiments de parentiu; això fóra ignorància o oblit; tan més lamentables quan Catalunya és a hores d'ara, i pot esdevenir-ho encara més, una aliada de la França
catòlica, almenys quant a l'alta cultura intel·lectual.
Diu que donar compte de tota la producció intel·lectual catalana seria impossible. Catalunya disposa de tots els instruments útils al treball modern de l'esperit: té les seves revistes cada cop més nombroses, les seves societats científiques,
els seus observatoris, les seves sales de concerts. N'hi hauria prou amb esmentar
l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, que concentra i coordina una gran part
d'aquesta puixança intel·lectual. Restringida a ço que és més especialment filosofia
catòlica, l'activitat catalana es manifesta en obres complexes. Suara, diu, dues
novelles revistes d'alt pensament cristià han sortit a llum: l'una, el Criterion,
plena d'articles científics, és l'òrgan de la Societat Catalana de Filosofia; i'altra,
La Paraula Cristiana, és una publicació mensual d'interès general, però conrea
especialment la cultura religiosa.
Cita el nom del nostre col·laborador Pere M. Bordoy Torrents, com un dels
impulsors i guia de joventuts estudioses. Parla del jovent català, arborat en el
seu ideal, tant o més que el jovent d'altres països, però també molt seriós i molt
actiu.
Es refereix a diferents treballs del Criterion, signats per Bordoy Torrents i
el P. Miquel d'Esplugues, així com a la Miscel·lània Tomista i a la Miscel·lània
de Filosofia religiosa, de la qual subratlla algunes afirmacions que l'A. considera
especialment interessants i significatives. I acaba dient:
"No manquen a Catalunya homes intel·ligents que així es preocupen i treballen en
l'obra catòlica comuna. No oblidem, doncs, que la veïna Catalunya és un país de
molt alta cultura catòlica."
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SANT FRANCESC DE SALES I QUEVEDO, per Fidel S. Riu Dalmau, à
Ciutat, revista mensual de Manresa, número V I , juliol de 1926.
En aquest número de la revista d'estudis, art i literatura que edita excel·lentment E n Ramon Torra, de Manresa, publica E n Fidel S. Riu Dalmau una nota
on fa remarcar algunes suggestives concidcncies entre certs passatges de la Introducció a la Vida devota de Sant Francesc de Sales i certs altres passatges de
E l ejercicio de las virtudes de Quevedo. E l cas, diu l'autor, es presta a saborosos
comentaris i els erudits amb les dades precises podran esbrinar com s'esdevingué
la curiosa coincidència o el plagi que esmentem. Fa notar l'autor que Sant Francesc de Sales i Quevedo foren coetanis: el primer moria l'any 1622, Quevedo
moria l'any 1645. Heus aqui una de les mostres que aporta Fidel S. Riu Dalmau.
Diu Sant Francesc de Sales, segons la traducció de Josep Maria Capdevila en
La Cortesia Cristiana (edició d'enguany de l'Editorial Barcino, pàgina 19):
" E l rei de les abelles no va mai als camps sinó voltat del seu poble, i la caritat no entra dins un cor sinó duent-hi les altres virtuts, exercint-les i posant-Ies
en joc com un capità faria amb el seu exercit.
Però no les hi posa ni d'un cop totes, ni igualment, ni en tot temps, ni en
tot lloc. E l just és com l'arbre plantat vora el corrent de les aigües, que lleva
fruit a son temps, perquè la caritat, imbuint una ànima, hi produeix les obres virtuoses cada una a son temps. La música, d'ella mateixa tan agradosa, és importuna en un dol, diu el Proverbi. Es un gros defecte en molts que, donats a voler
exercitar alguna virtut, s'obstinen a produir-ne els actes a tot arreu i tothora, i
volen, com aquells filòsofs antics, o sempre plorar o sempre riure; i encara fan
pitjor quan blasmen i censuren els que no volen exercir sempre, com ells, aquelles virtuts mateixes. "Riure amb els que riuen i plorar amb els que ploren",
diu l'Apòstol; i també diu: "la caritat és pacient, benigna, generosa, prudent,
condescendent."
I heus aquí el que diu Quevedo en E l ejercicio de las virtudes (edició d'Ambos
Mundos, de Madrid, sense data, pàgina 9):
" E I rey de las abejas no se sienta en los campos si no està rodeado de todo
su pequeno pueblo. Asi la caridad no entra jamàs en un corazón que no aloje
consigo todo el acompanamiento de las otras virtudes, ejercitàndolas y poniéndolas en obra, como hace un capitàn a sus soldados; pero no las ejercita todas de
una vez ni igualmente, ni en todos tiempos ni en todos lugares. E l justo es como
el àrbol que està plantado sobre la corriente de las aguas, el cual da su fruto
a su tiempo, por cuanto la caridad, regando un alma, produce en ella las obras
virtuosas, cada una en su sazón. La música (aunque en si tan agradable) es importuna y enfadosa en un luto o entierro, dice el proverbio. E s una gran falta
en muchos, que aplicàndose al ejercicio de alguna virtud particular, porfian en
tualquier tiempo y ocasión que las acciones no salgan nada de aqucllo que desean,
como aquellos antiguos filósofos, que siempre lloraban o siempre reían; y aun
hacen peor cuando menosprecian y censuran a los que, como ellos, no ejercitan
siempre estàs mismas virtudes. "Es menester alegrarse con los alegres y llorar
con los que lloran (dice el Apòstol), y la caridad es paciente. benigna, liberal,
piudenle y condescente."
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
MÉS SOBRE LA CONDEMNACIÓ DE LES DOCTRINES DE L"'ACCIÓ
FRANCESA".—Les lletres del Cardenal de Bordeus i la del Sant Pare,
inserides en el fascicle anterior, han estat publicades a YActa Apostolicae Sedis de primer d'octubre, la qual cosa acaba de remarcar llur caràcter autèntic i oficial. Per completar la informació donem una altra
lletra del mateix Cardenal remercíant al Sant Pare d'haver aprovat la
seva actuació en aquest important afer, i un parlament del Sant Pare
que també hi fa referència. L a primera, publicada a VAquitoinc. de 26
de setembre, d i u a i x i :
S. S. Pare:
Acabo de llegir la magnífica lletra que Vostra Santedat s'ha dignat
d'escriure'm i em manquen paraules per regraciar-la d'haver aprovat
tan de pressa i tan de bona gana un acte recent de la meva autoritat
episcopal. U A c c i ó Francesa no és sols un partit polític, és també una
escola: els seus fundadors ho han afirmat mantes vegades, i aquesta
escola té una doctrina el caràcter de la qual ells han tingut cura de precisar.
Hom pot llegir particularment a l'Acció Francesa de 9 de desembre
de 1914: "Heus ací el que distingeix VAcció Francesa dels anteriors
moviments patriòtics: el que constitueix sa força, la causa dels seus
èxits, és que VAcció Francesa té una doctrina, i el qui la hi ha donada
és Carles Maurras".
Era oportuna la condemnació d'aquesta doctrina oficialment adoptada per ï'Acció Francesa? Era oportuna i fins necessària, puix amb
ella s'acabava l'escàndol produït pel nostre silenci entre gran nombre
de bons catòlics francesos. Ells no podien entendre les nostres vacil·lacions a censurar una doctrina que no perdona cap de les nostres creences i que podria definir-se: "el conjunt de totes les heretgies", com
Pius X digué del modernisme.
Aquesta doctrina constitueix un greu perill per la joventut, el qual
és més temible perquè el mestre que l'ha ensenyada continua dirigint
l'escola de la qual forma el programa, i perquè suggestiona els seus deixebles. H o m ha arribat a escriure en l'abrandament de l'entusiasme:
" A l món hi ha dos fars: el Sant Pare, i el mestre de VAcció Francesa.
Es veritat que hom concedeix que des del punt de vista doctrinal el segon és menys brillant que el primer.
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Els dirigents de X'Acció Francesa es planyen d'haver estat calumniats, i declaren que estan disposats a signar la professió de fe de Pius
X . V a l a anomenar-se catòlic quan hom forma part d'una escola la doctrina de la qual és la negació radical de totes les veritats que ensenya
el catolicisme? D'un oblit així dels deures que respecte a la professió de
la fe ens imposa el primer manament del Decàleg, se'n deia al temps
dels m à r t i r s : una apostasia, i avui, encara, se'n diu el mateix. E l títol
de creient i el de renegat no poden anar junts. Cal, doncs, triar, i els
membres de YAcció Francesa, dirigents o simples adherits, no recularan davant de la reprovació explícita de les falses doctrines de llur
escola si, com espero, han conservat la noció del vertader catolicisme,
i un record fidel dé les seves intransigències en matèria d'ortodòxia?
Que el Sagrat Cor de Jesús, a qui ho demano pel cor d'e la Verge
Immaculada, beneeixi la crida a la submissió que termina la vostra augusta lletra a fi que tots els joves de França i de fora responguin sense
retard a la sol·licitud plena de l'amor que l'ha inspirada en interès de
llur fe, de llur virtut i de llurs esperances immortals.
Tot regraciant-vos, una altra volta, d'haver fet sentir una paraula
que dóna una consagració tan elevada a la meva, j o us prego de rebre,
S. S. Pare, l'homenatge de la profunda veneració amb la qual tinc l'honor i l'alegria de repetir-me,
de V . S. el molt respectuós, molt amant i devotíssim fill en Nostre Senyor,
PAULÍ. Cardenal ANDRIEU
Arquebisbe de Bordens

L'Osservatore Romano, del 27 de setembre, porta un resum del parl a m e n t adreçat pel Sant Pare a una pelegrinació francesa que ha anat
a Roma amb motiu del centenari franciscà. En traduïm els paràgrafs
següents que fan referència a la condemnació de YAcció Francesa.
"Abans, però, de donar la benedicció el Sant Pare que té davant
dels ulls representants de totes parts de França, de tots els estaments
i condicions socials, aprofita l'ocasió per dir alguns mots sobre sa recent lletra en resposta de la publicada per S. E . el Cardenal Andrieu, de
la qual de segur que els pelegrins han sentit i encara sentiran parlar.
Abans que tot, el Sant Pare declara que ha escrit aquesta lletra
impulsat solament per la consciència de la seva responsabilitat formidable per totes les ànimes, aclaparadora responsabilitat i ensems consoladora.
Respecte d'aquesta lletra n'hi ha que sembla que no entenen el que
el Papa ha volgut dir. Doncs, bé, n'hi ha prou que tornin a llegir el
que el Papa ha escrit, que ho tomin a llegir tranquil·lament, sense prevencions, i amb aquella devoció filial de la qual el Papa no vol dubtar,
i ho entendran tot.
D'altres sembla que suposen no sé quines segones intencions diplomàtiques o polítiques. No hi ha res d'això. E l Papa ha fet això com
fa tot el que atany al seu ministeri apostòlic, amb el fi exclusiu de com-
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plir el seu deure que és promoure la glòria de Déu i la salvació de les
ànimes, impedir el mal i procurar el bé per defora i per damunt de
tot partit polític, que és la gran nonna que mai cessa de repetir i que
ell és el primer a seguir.
Altres fan cara de repetir en aquestes circumstàncies la vella fórmula: cal apel·lar del Papa mal informat al Papa ben informat. L a
frase ha envellit, però el món sempre es repetix. A l contrari, cal dir ben
alt i amb seguretat que la primera cosa que ha fet el Papa amb tota la
consciència de la seva responsabilitat, i fins a risc d'arribar tard, ha
estat informar-se bé, aclarir bé les coses, i no pendre cap resolució
abans d'estar segur que en la seva actitud no h i havia res que no fog
conforme a la veritat, a l'ocasió i a l'oportunitat. Heus ací el que el
Sant Pare declara tot recomanant als pelegrins de repetir-ho i escampar-ho tant com puguin."

UNA ENQUESTA SOBRE EL DIMONI.—A F r a n ç a ha fet molt de brogit
la novel·la de Georges Bernanos, titulada Sous le soleil de Satan. Diu que
la seva popularitat arriba fins als music-halls on alguns cuplets s'inspiren
en aquest títol. Per altra banda, el D r . Vinchon i Maurícia Garçon han
publicat una obra històrica i clínica sobre el Diable. Arriben veus d'Anglaterra relatives a casos estranys que hom diu afectats de demonisme.
I Gaston Picard obre una enquesta en aquests termes:
Primer: Creieu en el diable? L'heu vist, o, si més no, l'haveu flairat a través de les seves maquinacions, els seus designis, en una paraula, de les seves pompes i de les seves obres ?
Segon: No creieu que la imatge clàssica que ens és donada del
diable cal que sigui subjecta a revisió tant en el seu caràcter com en
la seva forma? Si creieu que sí, quina mena de diable ens proposaríeu
que fos en harmonia amb el temps, els costums i les modes?
Ben cert, el gran interès religiós que avui se sent per tot arreu,
té també els seus aspectes pintorescos.

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
Josepa BatHe, mare del suscriptor E n Francesc Cambó; En Pere G. Maristany,
Comte de Lavern i E n Francesc Baqué Llargués, subscriptors.
Tots els mesos LA PARAULA CRISTIANA farà dir una missa en sufragi dels seus
difunts, amics i afavoridors i llurs pròxims parents.
Agrairem, doncs, que ens siguin comunicades les notícies de defuncions a fi
que el celebrant pugui tenir-les presents en les seves intencions.
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CULTURA GENERAL
EL PENSAMENT DE LA JOVENTUT EUROPEA.—La important publicació Revue de Gencve ha obert una enquesta per tal d'esclarir, amb el
testimoniatge de les respostes que rebi de totes les nacions d'Europa,
quin és el pensament de la joventut quant a alguns problemes que afecten a l'estat i al desenrotllament social i artístic present
El motiu que ha induït els promotors de l'enquesta a dirigir-se a la
joventut, és perquè "hom convé avui que la joventut detenta la veritat
i ella aplicarà més tard les idees que actualment l'animen". D'aquestes
dues afirmacions aquells no n'estan prou convençuts, deixen al temps
la facultat de fer-les restar per certes o errònies. Fan constar, però,
que preguntar seriosament a la joventut i fer-la seriosament respondre,
ts cosa interessant.
Les preguntes formulades deixen un ample marge a les contestes:
què pensa la joventut de l'art, de l'acció...? La darrera és la que té
més caràcter de precisió: "Sou enemic de les generacions que us han
precedit, i , en cas afinnatiu, per q u è ? "
Aquestes preguntes no han estat adreçades a tota la joventut europea, sinó a la selecció de la joventut universitària internacional que han
jutjat els organitzadors més capacitada.
En el darrer número de l'esmentada revista són inserides ja algú
nes respostes d'estudiants anglesos i italians. Els primers, convenint en
la parsimònia de paraules, arriben a discrepar diametralment, sobretot
en l'aspecte que a nosaltres més ens interessa: el moral-religiós.
Mentre uns afirmen que s'ha d'establir "una nova moral sobre una
base científica i estètica apropiada... Ben entès, però, que no és possi
ble pensar en una base religiosa i instintiva" i que "la filosofia despullada de l'ètica roman relativament sens importància, el mateix que la
r e l i g i ó " ; un altre, després d'establir que el problema més urgent que
es presenta a la civilització occidental és el d'una nova religió, fa l'elogi del Cristianisme tot retreient els defectes que a juí seu adoleix el
que actualment practiquen els seus compatricis. "Cap època fou més
lligada al nom del Crist que la nostra; però cap fou més indiferent als
grans preceptes del Cristianisme. Ens enfilem per les antigues creences
quan n'hem minat completament les bases. Ignorar aquests fets, com
s'esforcen de fer-ho els que s'anomenen cristians lliberals, és augmentar
les tenebres. Sembla que es pensen poder acceptar o refusar de l'Evangeli el que volen. Ofereixen a la nostra admiració el sermó de la Muntanya i ens ordenen que en deduïm una religió. A l Crist, Fill de Déu,
substitueixen Jesús reformador moral, i el que els sembla una extravagant crida a la Divinitat, ho atribueixen a l'error natural de pescadors ignorants. Per poc que s'hi posessin, assimilarien Jesús a Buda o
a Mahumet". Després de plantejar així la qüestió, i de fer constar que
aquesta actitud res té de comú amb el Cristianisme, confessa la im-
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possibilitat en què es troba de resoldre el problema; i , com que emportat pel pessimisme no sap defugir l'influència positivista, acaba fent
auguris de mals avenirs.
En el mateix número són inserides dues respostes d'estudiants alemanys: cap d'elles, però, es concreta al programa de l'enquesta, per
ço és que no podem deduir directament d'elles llur posició quant al
problema moral-religiós. De l'una, en tot cas, hom deduiria que la passió politica subjuga totes les manifestacions psicològiques de l'home i
quasi les fisiològiques i t o t : de l'altra, que l'utilitarisme és l'aspiració
de la joventut italiana.
L'aportació, veiem que és tan parca fins ara, que no podrem ni
apuntar una deducció. Esperem altres respostes, i . potser, aleshores
s'esclarirà més la situació espiritual de la joventut europea. U n dubte,
resta a resoldre: la intel·ligència del programa haurà estat igual per
tots els que l'han de contestar? No hauria estat millor una concreció?
I encara, en aquest cas, el resultat de l'enquesta, quina valor afirmativa tindria ?

MOVIMENT INTERNACIONAL
ELS PARTITS RUSSOS ADVERSARIS DEL BOLXEVISME.—Segons un article de Martchenko a Le Correspondant, de P a r í s , de 10 d'octubre, la
situació econòmica i financiera del govern comunista a Rússia s'esfondra lentament. A r a heus ací els diferents partits que es proposen de
succeir als bolxevistes. Són, d'esquerra a dreta:
Els
Els
Els
Els
Els
El
Els
Els

menxevistes:
socialistes revolucionaris;
socialistes populars;
"cadets", en tres grups;
monàrquics constitucionals;
Consell superior m o n à r q u i c ;
legitimistes;
monàrquics unificats.

l i — E l s menxevistes, després de la mort, recent, del leader oficial del
partit, Martov, tenen M . Dan secundat per Yougov com a capitost.
L'estat-major del partit és a Berlin; llur òrgan oficial és Missatger Socialista (Socialistichesky Westnik) que surt dues vegades el mes, també a Berlin. Els menxevistes són també netament marxistes, com els
bolxevics, però aixi com aquests es diuen anti-demòcrates. els menxevistes són demòcrates i sostenen que l'exercici del poder ha d'ésser
per la majoria. D i u que algunes vegades hi ha hagut canvis d'impressions
entre els uns i els altres.
I I . — E l s socialistes revoíucionaris tenen per leader oficial Víctor
Michailovitch Tchemov, que té establert l'estat-major a Praga. Entre

,
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altres personalitats rellevants d'aquest partit es compten Zenzinov, M i nor, i encara Kerensky, tan cèlebre un jorn, ara una mica de banda.
Tenen llur òrgan bimensual: L a Rússia Revolucionària (Revolutionnaia Rossia). que es publica a Praga. Com hem dit, Kerensky fa plat
a part i edita a París Els dies (les Dni), diari. Els socialistes revolucionaris són dividits en diverses branques, de les quals podem assenyalar
dos grans corrents: el corrent democràtico-radical-pagès i el corrent populista-socialista (hereu de les tendències nihilistes de per allà l'any
1860). Encara tenen força a R ú s s i a ; però no tanta com els menxevistes.
I I I . —Els socialistes populars són pocs. Són un grup relativament
reduït el qual té els seus adeptes sobretot entre els anomenats intel·lectuals. No s'assenyala pròpiament com a partit d'acció. Llurs leaders són
Melgunov, Pechehonov, Mikotine.
I V . —Els "cadets" d'avui poc tenen a veure amb els "cadets" d'abans de la revolució. Formen tres grups principals:
1) La Unió Republicana Democràtica, el leader de la qual és Pau
Milinkov. Tenen un òrgan diari de premsa: Les darreres notícies (Poslednié Novosti), que dirigeix el mateix Miliukov. Surt a Paris.
2) E l Grup Gessen-W. Nabokov. Aquest darrer fou assassinat [«r
un representant de la dreta, a Berlin. un dia de sessió, en què Miliukov
donava una conferència. En realitat, el cop anava contra aquest, sinó
que Nabokov el volgué guardar. Cessen resta el leader d'aquest grup
que té l'estat-major a Rerlin. Tenen un òrgan diari que es diu Timó
(Roule). Es tracta d'un partit netament burgès, anti-socialista.
3) I un grup de demòcrates monàrquics, amb Miquel Fedorov a
la testa, i hi militen el príncep Pere Dolgorukov, Kartachev, etc.
V .—Els monàrquics constitucionals populars tenen Shebeko per leader, ex-ambaixador de Rússia a Viena, Nicolàs Savitch. Kaufmann, exministre d'instrucció pública suara mort... Aquest grup aspira al retorn d'un règim monàrquic constitucional. Una associació central forma una mena de pont entre aquest grup i la dreta dels "cadets". L'òrgan del partit és L a Renaixença, que dirigeix el professor Struve, que
havia estat pare del marxisme rus (del qual Lenine fou deixeble).
V I . — E l Consell suprem monàrquic és presidit per Krupensky i és
inspirat per Markov. També hi formen Talberg, el príncep Obolenky,
el príncep Schirinsky-Schihmatov, Alexandre Trepov, ex-president del
Consell de ministres. Aquest partit representa l'extrema dreta i tendeix
a restablir el vell imperi amb un poder autocràtic, com abans.
V I I . —Els legitimistes són adeptes del Gran Duc Ciril, l'autoritat
legal del qual és seriosament sostinguda pel senador N . de Korewo.
V I I I . —Els monàrquics unificats que treballen per establir un terreny on convergissin tots els partits monàrquics; és representat pel duc
Jordi de Leuchtenberg.
Tots aquests partits monàrquics (sinó el legitimistes del Gran Duc
Ciril) reconeixen com a cap antibolxevista el Gran Duc Nicolau, que
serà l'encarregat de reunir la futura Assemblea Constituent per decidir cl règim que haurà de tenir la futura Rússia.
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De tots aquests partits, els dos qui tenen més adherents a Rússia
són els menxevistes i els monàrquics.
ENTRE LES REVOLTES DE LA XINA: UNA NOVA RELIGIÓ?.—Després
que tant s'ha parlat de la desmoralització que la república havia portat a la vida xinesa, materialitzada i descentrada per la bolxevització,
fa estrany l'anunci d'un important moviment espiritual, que tot just
en aquests darrers anys de lluites i vagues inacabables ha adquirit una
transcendència notabilíssima. En una correspondència al Mcreure de
France, M . George Soulié de Morant fa una breu història de l'esmentat moviment religiós i del seu desenrotllament.
Una nova creença diu que és nada, la qual compta, segons càlculs,
més d'un milió d'addictes (el 1922, solament en tenia 13,700) i augmenta sense parar. Està patrocinada per importants personalitats; particularment a Pekin per Wang Ta-sié, antic president" del consell, ministre moltes vegades i president de la Creu roja xinesa. H a estat oficialment reconeguda per decrets del Ministre de la Instrucció, de la Policia central i del Ministre de l'Interior, del mes de març de 1923. N o
es tracta, doncs, d'un moviment passatger que hom pugui esguardar
amb un somris de menyspreu.
El títol complet d'aquesta religió és Xe-tsié tsong-tsiaota trong-roé.
' Gran unió universal de les doctrines ancestrals del m ó n " . Mes, el
nom escollit pel fundador és Tien-Kou ta-tao "Gran cami del reialme
celestial".
El fundador és un literat anomenat Trang Roan-Xang, nat el 1865
a la ciutat de Tsia-tsiang sièu, al Se-xroan. Creient que els xinesos, que
formen la quarta part de la població del món, havien de tenir una influència moral preponderant, assajà, a començaments del 1915, de provocar un moviment per imposar la pau i publicà un interessant Discurs
sobre la pau universal. A Xreng-tu, capital del Se-xroan, on ell havia
anat, s'instal·là en un monestir, el Jung-fu Kong, i prosseguí sa camjanya. A conseqüència d'una revelació—segons afirmava—conclogué
que la unió dels pobles no podia ésser fruit més que de la unió de les
religions. Estudià, doncs, i comparà els llibres sants de les grans doctrines. Reuní després el que tenen de semblant i formà el fons del
seu ensenyament. Aleshores fou quan a Pekín pogué persuadir gran
nombre de personalitats i fundà la societat de propaganda de la seva
doctrina: però els seus deixebles ja li havien proporcionat un gran nombre d'adeptes en moltes parts de l'Imperi. U n d'ells, l'agost de 1923,
havia arribat a predir pel 25 de setembre del mateix any una destrucció de la humanitat, anunciada per un terrible terratrèmol. L a catàstrofe del J a p ó esdevinguda el 2 de setembre, impressionà el poble x i nès, fins al punt que els funcionaris hagueren de publicar greus amemances als que pertorbessin la tranquilitat.
En quant és possible de precisar pels termes, molt sovint foscos,
dels llibres apareguts, sembla que Trang Roan-Xang està influenciat
l^er les antigues doctrines asiàtiques, egipcianes i gregues, transmeses
per Lao-tsen. Segons ell. les religions són un aspecte diferent d'un en-
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senyament mateix deformat per l'esperit raquític i literal de cada poble. Com Lao-tesen, afirma: "la doctrina que hom pot formular no pot
ésser doctrina eternal". Les paraules, massa precises, no poden abastar més que les petites manifestacions finites: l'esperit fuig. Els llibres
fixen els mots, mes no poden transmetre l'esperit.
Conclou, doncs, l'existència en cada religió d'un ensenyament preparatori, que pot ésser escrit, i d'una iniciació que, per ésser completa,
ha d'ésser verbal i secreta. La puixança d'una doctrina, intel·lectualment
no pot ésser assimilada per tots de la mateixa manera, puix cadascú
té édons intel·lectuals diferents. N o pot ésser donada als perversos, que
la utilitzarien per al mal de la humanitat (cosa que, a la seva manera
de veure, s'esdevé d'un segle ençà).
L'ensenyament secret, afegeix el cronista, s'ha perdut arreu. E s t à
escrit que a Xina la doctrina de Krong-dse (Confuci) fou transmesa
als seus deixebles Tseng-Osè, Dse-se, després a Mong-dse i que aleshores s'extingí. Igualment estaria escrit que la doctrina búdica secreta
fou conservada durant 38 generacions a l'índia, però solament per cinc
avantpassats a Xina. Quant al Cristianisme, s'extingí amb els apòstols,
puix Pere, que no tenia els dons, no l'havia compresa, i no la pogué
transmetre. Quant a l'Islamisme, s'extingí amb Alí.
Aquesta doctrina secreta diu que s'obté primerament per l'ensenyament verbal, després, i , principalment, per la visió interior. Moisès
l'obtingué després d'haver passat 40 dies i 40 nits dalt d'una muntanya
sense menjar. Elies visqué 40 dies sense alimentar-se. Jesús dejunà
40 dies al desert. E l mateix passà amb Mahumet, Confuci i Lao-tseu.
Els xinesos, que de res no dubten, han estat temptats en gran nombre per obtenir la revelació per aquest medi. Foren i són innombrables els dejunadors persuadits d'assolir així la veritat, la felicitat eterna.
D'altra banda, Trang Roan-Xang, en interpretar els llibres de les
diverses religions, explica la creació a la manera de Lao-tseu, no per
una invenció o una aportació de l'exterior, sinó per un seguit de transformacions. Quan la terra deixà d'ésser un globus de foc, l'aigua que
la cobrí no procedia de l'exterior: era una divisió del foc. Les sements
de les plantes i els animals, l'home inclòs, tampoc procedien de l'exterior: estaven dins del foc. I aquest foc mateix és dins la matèria formant els globus, matèria que procedeix de les nebuloses, és a dir, de
l'èter. No hi ha matèria i esperit, sinó formes de l'èter, el qual conté
tot el que, en resum, és el cel, el D é u del cel o el Cel-Déu de totes les
religions, sota les diverses formes errònies imposades pels mots massa
precisos, massa finits, per tal enganyadors quan es tracta de l'infinit.
Segons George Soulié, al costat d'aquesta visió metafísica, Trang
Roan-'Xan^ admet les edats de transformació que esmenten l'Apocalipsi i els llibres búdics, les Kalpa, en el curs cuccessiu de les quals es
formen globus, la vida neix i s'eixampla, després es destrueix i mor, tot
destruint-se els globus i tomant a l'èter.
Fa remarcar que aquest moviment religiós és molt encoratjat pel
Govern i els notables de tot el país. El seu reeiximent permetria d'absorbir, de grat o per força, els xinesos convertits al catolicisme (més
de dos milions) i els mahometans (més de deu milions). L a propagan-
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da estrangera, objecte de greu irritació, seria anul·lada. La xina, a la
fi, tindria una religió nacional universal; puix el Confucianisme no és
una religió, sinó una ciència de la vida social, i el Taoisme, filosofia al
començament, ha esdevingut la ciència de l'ocultisme. N o és impossible, en fi, que mires polítiques més o menys llunyanes indueixin certs
partits a afavorir aquesta creença novella, ensems mística, social, oculta i filosòfica.
Tot seguit cita M . de Morant alguns noms dels principals propagandistes. I afegeix que les cerimònies de iniciació i els rites no sembla que estiguin definitivament fixats encara. Quant a la iniciació es
tracta de tres graus imposats segons la valor intel·lectual o moral del
neòfit: la prova del foc consisteix a abrusar de fe i entusiasme l'esperit, a purificar-se de tot impur pensament. La prova del dejuni consisteix a disminuir progressivament els aliments, fins al moment en què,
sense menjar, la meditació provoca una calor intensa, i , a la fi, dóna
una visió intel·lectual profunda, a voltes la mateixa revelació. L a prova de l'aigua és menys clara: tendiria a obtenir la visió de la pròpia
ànima exterioritzada sota la forma de blanca vapor, la qual cosa fa
pensar en l'ectoplasma. Els textes publicats, dissortadament no basten
a donar referències novelles...
En els darrers paràgrafs de la seva crònica, M . de Morant parla
de les revelacions tradicionals obtingudes a l'Orient per mitjà del dejuni i l'ascetisme. Conclou que a la part de sol ixent l'espiritualitat prepondera sobre la satisfacció de les necessitats materials, ideal de l'Occident. Del dejunador Milarepa del segle X V a Trang Roan-Xang hi
ha poca distància. La nova brotada religiosa a Xina és un fenomen
asiàtic.
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