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O T A la solemnitat de la seva denominació, aquesta festa respon a
un sentit pregon del poble cristià, d'aquell poble cristià

absent de les solemnitats pomposes,

modest,

omplertes pels grans de la terra,

i guardador fidel d'un secret d'esperit, d'un tret de fisonomia moral,
que é s la capa profunda, inconscient de la seva fecunditat, d'on xuclen
llecor de perpetuïtat totes les grans causes.
L a reialesa de Jesucrist ha estat compresa tot seguit pel cristià h u mil, gairebé

diríem per aquell cristià semiconscient

que forma

potser

la gran majoria del poble, i que, sense ell saber-ho, és la f o r ç a social
de l ' E s g l é s i a , el que f a que l ' E s g l é s i a no sigui una fracció de l'opinió,
una oposició de dreta o d'esquerra.
Aquesta normalitat cristiana indestructible en el nostre poble, i que
moltes devocions

no han pogut interessar, s'ha sentit desvetllada

tot

d'una per aquesta de l a reialesa del Crist. F o r ç o s a m e n t la idea existia
ja oculta, subsconscient, vagament presentida, en el cor del poble, car
n o m é s en aquestes i^ees covades llarg temps en estat sòpit é s possible
l'esclat de la c o m p r e n s i ó tot d'una que s ó n formulades.
H e u s aquí un dels nostres motius m é s importants d'optimisme.

Un

segle de campanya anticristiana, amb disfressa anticlerical, d'endevinadissim caient popular, una e x c i s i ó gairebé absoluta, doblada de motiu
en aquest país, entre la pietat i l a cultura mundana, l a pèrdua paulatina
de les tradicions i les f ó r m u l e s populars, saborosissimes, de la pietat
religiosa, i m i l malastres m é s , no han pogut corrompre el moll cristià
de l a gent catalana. E l nom del Crist congrega aquesta gent, la fa pregar a l mig del carrer i converteix durant u n dia una ciutat com B a r celona en allò que devien ésser les ciutats medievals en è p o q u e s de grans
pelegrinatges o de penitències públiques.
Q u è té la reialesa de Jesucrist per é s s e r a i x í endevinada, entrellucada, presentida i compresa pel poble, talment com ho fou el misteri
de l a Immaculada C o n c e p c i ó ? N o

ho sabem. Potser té allò que tanta
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falta f a a la gent d'avui: el sentiment d'una autoritat que arribi al fons
de la consciència. L a crítica que ha patit el principi d'autoritat, d'ençà
que la revolució francesa v a abolir tot poder de dret diví

(l'expressió

tan mal compresa, que algun dia caldrà reivindicar) ha fet un mal i n calculable a l a gent moderna. H o m no ha sabut, o no ha volgut,

fer

aquella conciliació tan f à c i l entre l'origen d i v í indispensable al dret de
manar i el fet jurídic de l a m e d i a c i ó humana per a conferir-lo, o a l menys per a senyalar-li el subjecte.
Tothom s'ha cregut amb dret de criticar, no els actes de l'autoritat,
s i n ó l'autoritat mateixa, la seva legitimitat, à d h u c abstracta. D e R o u s seau a l'anarquisme, la línia podrà é s s e r un x-ic llarga, p e r ò é s ben dreta. E x p l i c a a i x ò , en part o en tot, l'actual retorn de les formes a u t o c r à tiques? S i s a b í e m la maligna fecunditat

de l'error, v i g i l a r í e m

zelosa-

ment per evitar el m é s lleu.
P e r ò el Crist, indiscutiblement, é s R e i de dret diví i l a seva reiales a é s dolça, persuasiva, cordial. A r r i b a de dret a la c o n s c i è n c i a sense
cap estrèpit intimidant, m é s ben dit, v i u i parla j a des de l a c o n s c i è n cia, des d'aquella ceüa de l'esperit, l a m é s íntima de totes, on es promulga la gran llei del deure. L'homenatge que dematuí é s l'amor espontani que ell prou encén amb el seu encís tot celest. E l seu regnat
no és d'aquest m ó n , però h i té m é s i n f l u è n c i a que els que m é s en siguin,
perquè / e x e r c e i x sobre el millor de nosaltres, que é s allò nostre que no é s
d'aquest m ó n , allò que governa tota l a nostra vida interna i externa.
N o establí pas cap limitació al seu regnat quan pronuncià davant de
Pilat aquella frase tan retreta i tan mal aplicada, ans li a s s e n y a l à la
suprema eficàcia i la perennitat que ni la mort no estronca. Que lluny
resten els poderosos d'aquest

m ó n d'exercir u n regnat sobre

aquella

zona de l'ànima que, no essent d'aquest m ó n , s'escapa a tota intervenc i ó humana! L'altre m ó n es c o m e n ç a en aquest, i s'hi c o m e n ç a per allò
de m é s profund, de m é s eficient, de m é s causal que hi ha, per allò que,
fet i comptat, governa aquest m ó n i l'altre.
E l s cristians hem d'estar gojosos de tenir una autoritat qui governi
aquest nucli f e c u n d í s s i m de la vida de l'esperit, m é s que m é s , essent
un govern de dolçor, de suavitat i de pau. P e r ò també ens n'hem de fer
dignes. S i l l e g í e m a s s í d u a m e n t l'Evangeli, el v e u r í e m ombrejat pel f r a c à s progressiu d'aquesta reialesa de Jesucrist que brillà damunt el seu
bressol, adorat per Reis, i damunt la seva creu, reglament rotulada. F i l l
de D é u i fill de D a v i d , ell era R e i del m ó n i especialment R e i d'Israel,
dignitats vinculades a la m i s s i ó m e s s i à n i c a . Jesucrist no s'ho proclama i
fins en defuig la proclamació a l principi de sa vida pública. P e r ò I s -
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rael l'havia de r e c o n è i x e r i posar-lo damunt el soli profanat dels seus
reis. A les acaballes, ell li ho arriba a retreure, deplorant que hagi perdut la glòria que l i preparava quan volia congregar tots els seus fills
com l a gallina congrega

els pollets sota les seves ales. H a d'ésser el

poder romà, contra la protesta d'Israel, qui doni a Jesucrist el títol de
R e i , i encara a f a i s ó de condemna capital.
Què

arribarem a ésser si acceptem cordialment aquest R e i ? S i vo-

lem entreveure-ho,

provem si som capaços d'endevinar el que

hauria

estat I s r a e l si la seva Setmana S a n t a Itagués estat la continuació apoteòsica del Diumenge: Hosanna a l F i l l de D a v i d ; beneït el qui ve en
nom del Senxor.

L ' E S G L E S I A I L " ' A C T [ O N FRANÇAISE"

L

A severa admonició de l'autoritat eclesiàstica- als catòlics d"'Action
Française" i les ressonàncies que han tingut a casa nostra les deplorables polèmiques que ha suscitat entre els catòlics de França ens
creen l'obligació d'il·lustrar els nostres lectors sobre l'essència de la
qüestió debatuda en la nació veïna. Creiem que té alguns caires perfectament ajustables a velles polèmiques nostres i que més d'una vegada
els catòlics d'ací haurem de recordar els documents pontificis que posen en guàrdia els catòlics francesos contra el partit de Charles Maurras, per tal de projectar llum sobre discussions futures.
Per a major claredat, dividirem l'estudi en diversos paràgrafs.

PLANTEJAMENT

Action FrançMSe és l'agrupació dels monàrquics francesos. Però no és solament un partit polític: és, a més, una escola de doctrina
política,

amb

un

Instituí

d'Action

Française

on

és

amplament

ex-

posada, tina Lliga de joves propagandistes i un diari principal a París
que posseeix gran nombre de ressonadors als departaments.
Aquesta entitat, talment complexa, no és confessional, però es presenta amb caràcter d'extrema dreta i professant un gran respecte a
1 Església Catòlica, a la qual pertany la majoria dels seus adherents.
Fins els acatòlics d'aqueix singular partit defensen amb valor els drets
de l'Església i li reserven un lloc de privilegi en la Monarquia francesa que ells somnien d'implantar.
Fins aqui, no hi hauria res a dir, sota el punt de vista ortodox, ni
segurament hauria esclatat el conflicte, si els dirigents d'A. F . haguessin estat catòlics sòlidament fonamentats en la filosofia i en la teologia
de l'Església. Però, malauradament, entre els elements dirigents, hi ha
heterodoxos, si no en majoria, en influència, entre els quals cal assenja-
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lar el primer, el cap indiscutit, el més il·lustre, el que ha fascinat la joventut francesa amb la màgica del seu estil i ha verament informat
tota la mentalitat i l'actuació d'escola, partit i diari amb la seva detonant i metzinosa ideologia: Charles Maurras. L a paradoxa francesa és, doncs, aquesta: un partit compost en sa gran majoria per catòlics, informat intel·lectualment i moralment per un pagà, el qual, tot
i tenir, sens dubte de bona fe, gran compte a no ferir cap de les conviccions religioses dels seus seguidors, sense ell ni ells adonar-sc'n, va
infiltrant-los poc a poc la més dolça metzina de paganisme. Ajudava a
la confusió el fet que moltes de les conseqüències pràctiques del sistema
pagà de Charles Maurras podien ésser acceptades dintre el Catolicisme
i eren del gust dels seus deixebles els quals, però, no s'adonaven del
dring esquerdat que els venia dels principis del Mestre. I encara, sota
l'etiqueta d'aquestes doctrines bones, passaven de frau d'altres doctrines que no resisteixen el més lleu anàlisi teològic.
Provarem ací d'estargir a grans traços, damunt la lectura dels seus
escrits, les doctrines de Maurras, per fer-ne davallar la ideologia política de l'A. F .
Maurras, catòlic en sa adolescència i educat en el Catolicisme (catholique-né. catholique de tradition, diu ell), perdé la fe molt jove i
seguí molt de pressa la davallada que no para fins a l'ateisme. L'ateu
cercà una explicació del gran misteri del sofriment i de la mort, i per
a qui llegeix atentament els seus dos capdals llibres filosòfics Chemin
de Paradís i A n t h i n é a , ressurt amb evidència la seva solució esteticista.
Independentment de les nostres cavil·lacions, el món té un ordre bell,
tant més bell com més serenament és contemplat. Única certitud, doncs,
és l'estètica. L a nostra actitud ha d'ésser de comprendre i respectar
aquesta immutable bellesa del món, guardant-nos d'enterbolir-la amb
preocupacions morals, amb impulsions sentimentals 0 místiques. Ni tampoc amb la recerca desficiosa dels plaers, ço que també enterboliria l'ordre serè i bell de les coses. Abandonem-nos amb mesura i amb simplicitat a les inclinacions de la naturalesa humana, element molt important
de la naturalesa universal.
L a vida és, doncs, la fruïció de l'espectacle de la bellesa externa i
dels nostres instints naturals, concordants amb l'ordre del món; la mort
és l'acabament normal d'aquesta destinació, un cop acomplerta 1.
Si, malgrat tot, cal un Olimp, posem-lo, però amb pocs déus: Minerva i Venus: la intel·ligència i la fruïció. Sols el culte concordant
Anlhinéa. p. 83-86 (20.' edició. Paris, 1923).
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d'aquestes dues divinitats, pot donar-nos la revelació del Bell, únic objecte digne de la pietat humana.
Aquesta Estètica reemplaça l'Etica cristiana. L a moral maurrassiana és la recerca del Bell i del Plaer, les fruïcions intel·lectuals i les sensibles. L a reacció contra els sofriments inevitables ja no és l'apel·lació
al Més-Enllà, sinó l'abdicació pura i simple de tota resistència moral
davant les disposicions arbitràries i incomprensibles de l'ordre impersonal de les coses 2. Collir el fruit del plaer sense neguit moral, que
pertorbaria la fruïció, i sense golafreria que podria perjudicar la facultat fruïtiva.
Aquesta moral privada esdevé fàcilment moral pública.
D'igual manera que el món físic és regit per lleis immutables, en
les quals no podem res, també el món social és un compost estable, governat fatalment i^er lleis fixes, posades fora de l'abast de l'home. No
hi ha progrés possible. Tot és allò que ha d'ésser. Cap precepte, doncs,
de moral social, sinó el de procurar conèixer en la vida social allò que
és i fer-ho fonament de l'ordre social, i mantenir-lo. E s el que ell anomena empirisme

organitzador.

Aquesta enemistat contra tot esforç moral, contra tot vertuisnte, que
diu ell, vol que sigui una reviviscència de l'hel·lenisme, el qual ha estat
deplorablement substituït per "l'aspra follia de l'Orient" 8, pels "miasmes de l'esperit profètic", per la "barbàrie judeo-cristiana" 4, circumloquis no massa hàbils amb què combat el Cristianisme sota denominacions eufèmiques.
L a frase on millor es condensa aquest esteticisme epicuri de Maurras, que defuig tota resistència contra l'instint en nom d'una moral i
ensems tota filosofia de la voluptat que podria inquietar les fruïcions,
és aquella tan repetida: "ens cal combinar i conciliar en els nostres cors
el dimoni religiós i el dimoni voluptuós" 5.
Les nocions de Bé i de Mal desapareixen, doncs, de la vida, tant
de la individual, com de la social i política. Les ciències morals i polítiques han d'ésser concebudes com l'estudi "de les necessitats naturals,
de les quals es tracta de conèixer exactament l'essència, no pas d'afirmar-ne la justícia o el fonament legítim" 8. L'historiador ha d'atenirse al punt de vista dels fenòmens i no amoïnar-se amb judicis morals:
"Ni moral, ni immoral, sinó exterior i potser superior a la moralitat,
Anthinéa, p. 233Anlhméa, o. 243.
L'Action Francaise (revista), vol. I, p. 314.
Chemin de Paradís, l.e prefacil p. L X X V I (7.* edició. París, 1921).

MAURRAS, La Democratie religieuse, p. 247.
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buida de tota significació que hi abasti, tal és la successió dels esdeveniments per al savi" 7.
L'home d'Estat ha de considerar l'home en societat d'una faisó totalment naturalista "com un animal polític i industriós, membre de l'univers, sotmès a la física de l'univers" 8. Les nacions que no volen perdre's han de "cercar les condicions de la vida política sense cap esguard
a les quimeres i a les supersticions que els treballen l'esperit. U n realisme saludable, un ateisme benfactor els fa expel·lir el sobrenatural, el
místic" 9. No cal dir que el sobrenatural i el místic volen dir les nocions de moralitat religiosa i les grans idees de veritat, justícia, dret,
progrés qui en deriven.
Fins les nocions de Pàtria i família són despullades de tota idea religiosa i moral 10.
E l poder del Rei no és pas, per Maurras. de dret diví. E s una exigència de les condicions naturals de la societat, la qual postula també
que aquest poder sigui indiscutible i absolut.
Sobre un tipus d'home i un tipus de societat absolutament immutables i regits per lleis fixes, es basa tot naturalment l'autocratisme. Cal
respectar "l'equilibri del món"
ço és, la sotsmissió absoluta de governats a governants, les situacions de preeminència, de privilegi, adquirides per alguns, l'absolutisme i l'aristocratisme. Són les lleis de la
mecànica sideral del món humà, del rompiment de les quals vindria la
catàstrofe. Els febles, els ignorants, els pobres, han d'ésser continguts,
rebatuts si cal, en llur estat d'inferioritat d'esperit: sols un petit nombre de privilegiats de la natura o de l'organització social natural són
admissibles a la "plenitud de la vida" 12.
Aquest refús dels pobres és per llur felicitat mateixa. E l vulgar,
com que no pensa, és exempt de totes les penes; als baixos esglaons de
l'escala social hom viu a penes, hom vegeta en una estupor benaurada 18. Tota la missió d'aquests és treballar perquè els de dalt frueixin
amb tota assegurança de la possessió tranquil·la del regne de la Bellesa.
Una crida als ignorants vers el progrés individual i l'ascensió social
comportaria fatalment una pertorbació. L a "salvació del món" comanda de preservar-se'n 14.
MAURRAS, Revue encyclopédique Larousse, 1898, p. 900.
L'Action Française (revista), vol. I , p. 329.
Ib.
Id. (id.), is oct., 1899, p. 308.
Chémin de Paradis, i.e prefaci, p. L i seg.
Conte Les serviteurs, de Chémin de Paradis.
Chémin de Paradis. i.e prefaci, p. L X X I X i L X X X .
L'Action Française (revista), vol. I V , p. 544.
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Escolteu expressions agudes d'aquest ideal gentílic:
"Hom diu que l'home crea un regne nou en el món: l'home clàssic
constitueix un regne dins el gènere humà" 15.
"L'home, quan és digne d'aquest món, domestica o domta els seus
germans bestials" 1C.
"Aquesta pietat desnaturalitzada ha degradat l'Amor. S'és anomenada Caritat. Tothom se'n creu digne. E l s toixos, els febles, els malalts, han rebut la seva rosada" 17.
Els instintius tenen, com a compensació, "el venerable privilegi de morir sense haver viscut" 18.
Per aquest camí, Maurras no s'atura fins arribar a fer vots pel restabliment de l'esclavitud. No cal pas alarmar-se, diu, del pensament de
sofrir o fer sofrir, servir o fer servir. Per llur benésser i per la tranquil·litat dels lliures, cal que els esclaus continuïn essent esclaus. "Quants
esclaus-nats, de la nostra coneixença, retrobarien la pau al fons de llurs
ergàstuls, dels quals els ha follament exiliats la història moderna!" 19.
Per això troba absurda la misericòrdia 20, el respecte religiós a la persona humana 21 i tota acció antiesclavatgista com la que pel 1894 es
desenrotllava a la Bèlgica ^
Per mantenir l'ordre d'aquesta societat bastida damunt l'esclavitud,
l'amoralisme és indispensable, perquè el simple sentiment del deure provocaria en la multitud dels servents el desvetllament de la consciència 23,
la qual suggeriria la idea de la justícia, i aquesta la noció dels drets, i
heus aquí el foc a la mina de totes les reivindicacions col·lectives, i fortament compromesos l'Ordre i l'Autoritat i els privilegis naturals. Sols
l'inimobilisme social en aquesta organització donada per la natura pot
mantenir l'equilibri. L'obra del polític és mantenir aquest ordre natural
per tots els mitjans (divisa política de l'A. F . ) sense plànyer cap d'aquestes classes inferiors que el destí sacrifica. Qui no reconeixerà en
aquest petit nombre d'estetes i jouisseurs al servei dels quals ha d'estar
la resta del llinatge exemplars d'aquell superhome de Nietzsche?
Passant de l'ordre social al polític, l'Estat ha d'ésser l'organització
de força que garanteixi als aristòcrates la possessió pacífica de les de" L'avenir de Vintelligence, p. 294.
" L'Action Française (revista), 15 Rener IQOI, p. 105.
" Conte Les Servileurs, de Chémin de Paradis, p. 225.
" Ch. de Paradis. i.e pref.. p. L X X X I I I .
19 Id., id., p. L X X X V - L X X X V I I .
'0 Id., id., p. X X I X .
" L'Action Française (revista), vol. I, p. 319.
" Chémin de Paradis. prefaci de la i." edició (1984), passatge suprimit en les
posteriors.
Id.. id.. i.e pref., p. L X X X I I .
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lectances i el domini sobre els vulgars. L a gran massa dels individus
humans no viu sinó per a l'Estat, el qual és l'Absolut, la raó última, la
finalitat suprema de l'home. No existint una destinació de l'individu
com a tal, no hi ha deures ni drets anteriors, ni independents de l'Estat,
i essent, per altra part, l'Estat fi últim, ell és l'àrbitre de tots els mitjans. " L a moral natural, diu Maurras, predica l'única virtut, que és la
força" 24. "Tota força, diu Vaugeois, és bona en tant que és bella i
que triomfa" 25.
U n dels primers artesans del moviment de l'A. F . , H . Rebell, en
un llibre lloat sense reserva per Maurras, formula aixi la moral de la
seva escola: "Siguem hàbils... Tinguem astúcia, practiquem la violència. Hem d'ésser, per tom, combatents, apòstols i proxenetes" 20.
Així, doncs, aquest Estat maurrassià no té res a veure amb la moral. " L a manera infal·lible, diu Maurras, de desviar qualsevol qui s'aventuri a l'activitat política és evocar inopinadament el concepte de la
pura moral, al moment en què ha d'estudiar les relacions dels fets i llurs
combinacions". E s una característica de "l'insidiós esperit revolucionari el no mancar mai d'introduir el concepte moral on, de la moral,
no ha de fer-se'n res". "Per això és, afegeix, que Vaugeois es trobà
emmenat a exclamar un dia: Nosaltres no som gent moral" 2".
Qui així pensa, no és estrany que tingui odi al Cristianisme, i àdhuc
al Crist. E l l és el culpable de la destrucció de la Ciutat antiga i de la
introducció al món de l'esperit de progrés indefinit, i de llibertat individual i d'atribucions jurídiques anteriors i superiors a l'Estat. Llegiu el
conte L e s Serviteurs del Chemin de Paradís i sentireu tot l'horror que
podien produir als màrtirs les blasfèmies dels pagans; llegiu les edicions d'Anthinea anteriors al 1914 i hi trobareu aquesta pàgina abominable, escrita sota la impressió d'un bust de Jesucrist trobat a Atenes
entremig de representacions mitològiques:
"Vaig sentir la necessitat de córrer al gran aire per dissipar la torbació en què em llançava aquest brusc retorn del món nou i del Nazarè
per qui s'esfondrà tot l'antic... E m vaig ajeure en terra i vaig mirar,
sense dir ni pensar res, la nit que s'atansava: em semblava que així,
sota la creu d'aquest Déu sofrent, havia arribat la nit sobre l'edat moderna."
Aquesta pàgina ha estat suprimida, però no retractada. L'autor fa
L'Action Froncaise, revista, vol. I , p. 329.
• Id., 1 desembre 1899.
_
m Union des trois Aristocraties, reproduït a L'Action Froncaise, revista, I
setembre 1905, p. 317.
K CH. MAURRAS, La Democràtic religieuse. p. 246. Paris, 1921.
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constar que és per deferència personal a la memòria de certs amics catòlics i per la del Papa Pius X . No pas per deferència a Jesucrist.
Frases semblants ha escrit sobre "l'anarquisme evangèlic i profètic" dels
Apòstols 28 i sobre el "verí del Magnificat" quan proclama l'exaltació
dels humils i la caiguda dels poderosos 29.
Aquest sistema polític, en les seves parts externes, presenta certes
coincidències amb l'interès polític dels catòlics, que Maurras ha tingut
compte d'accentuar. I.a crítica de l'individualisme rousseaunià no podia
no plaure als catòlics: així mateix les campanyes contra la llibertat de
totes les propagandes i de totes les reivindicaciones. justes i injustes,
amb el perill constant de l'ordre social que comporten. Aquesta coincidència negativa ha estat reforçada per Maurras amb d'altres de positives. Veient que l'Església és un element constitutiu de la tradició francesa, l'ha declarada, com a francès, mereixedora de tota protecció. Però és més intima encara la concordància. L'Església presenta als ulls de
Maurras, dins l'ordre espiritual, un exemplar d'allò que ell somnia per
a la Monarquia francesa. Església d'ordre, no coneix la discussió de governats amb governants, ans la imposició inapel·lable de la doctrina i
de la disciplina social. Al capdamunt, coronant aquest gran edifici d'ordre i d'autoritat, hi ha un Pontificat sobirà dotat d'infaHibiltat que és,
diu Maurras, el privilegi de tots els poders.. Maurras s'encisa davant
aquest tipus perfecte de societat organitzada aristocràticament i es declara admirador de la seva nervositat disciplinar, del seu ordre esplèndid, del seu respecte absolut pel principi d'autoritat i dels efectes saludables que el seu exemple i la seva acció produeixen en el poble. Maurras, anticristià, com hem vist, es declara, no gens menys, catòlic, catòlic
sense fe. Altrament, ja insinua ell mateix que no és gaire diferent de la
seva l'actitud de l'Església, car ella esmussa la punta individualista de
l'Evangeli, filtra i atenua el Cristianisme, preserva els seus fidels de la
"turbulència de les Escriptures orientals" 30 donant-los-les sàviament
dosificades i explicades en el Missal i el Breviari, i tenint la consciència individual encerclada per dogmes i reblada a la paraula dels Papes.
Sense formular-ho així, ve a dir que l'Església Catòlica no és cristiana.
Sobre aquest terreny neutral de la defensa de l'ordre i l'atac a la
democràcia, poden trobar-se incrèduls i creients. Els incrèduls acceptaran l'Església com a societat humana factor d'ordre i de disciplina so" L'Aclion Francaise. revista, vol. I, p. 315.
" Ch. de Parodií, i.e prefaci. Des de l'edició de 1920, la frase ha estat eliminada. E n un apèndix, Maurras s'excusa dient que només apuntava a la visió
protestant del Cristianisme.
" Ch. de Paradís. l.e prefaci, p. L X X X V I I I .
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cial i debeHadora del lliberalisme, i els creients acceptaran la crítica
maurrassiana del democratisme revolucionari i el seu esforç per a tornar a la França la seva monarquia tradicional, dintre la qual l'Església
ocuparà un lloc de privilegi.
Malgrat l'oposició descoberta i notada i^er Maurras entre el Catolicisme organitzador i autoritari i el Cristianisme emancipador i lliberal,
la seducció d'aquesta proposta, guisada amb totes les llaminadures d'un
estil exquisit, conquista innombrables catòlics. Sempre recordarem amb
pena la deplorable impressió que ens féu bon nombre de catòlics del Migdia de França, en una excursió recent que hi férem.
Resta un darrer element a exposar de la doctrina maurrassiana: el
nacionalisme. E l nacionalisme de Maurras i de l'A. F . és aquell qui va
fer dir no hi ha gaire que seria la primera heretgia que condemnaria
l'Església. E s una traducció fidelíssima d'aquell imixírialisme alemany
de Guillem I I i de Treitzche que tan blasmaren els francesos abans i
després de la guerra.
Altrament, aquest nacionalisme és una conseqüència natural de l'ètica individual i social que hem exposat. Si l'individu humà no té finalitat personal a atènyer, si tota la seva raó d'ésser és el grup. i si els
grups no existeixen sinó per a la élite aristocràtica, i tots junts per a
l'Estat, més enllà del qual, fi últim^no es passa. l'Estat és la norma suprema del bé i de la justícia. No observa una moral, ans l'estableix.
Aquest Estat és França; per tant. França és la suprema finalitat a aconseguir. A ella, al seu bé i a la seva glòria, han d'ordenar-se totes les
nacions de la terra, sense cap consideració de moral ni de justícia.
" E s impossible, diu L . Moreau. que un home amenat per aquesta
via (el maurrassisme) a les especulacions polítiques pugui considerar un
interès qualsevol com més important que l'interès de l'Estat" 31.
"Envers totes les nacions, diu el mateix Maurras. la justícia ha de
mesurar-se per llur aptitud a mantenir-se i a créixer" 82.
E n resum, violència i raó d'Estat a l'interior; apoteosi de l'egoisme
nacional i de la força a l'exterior.
Per completar l'exposició de l'escola maurrassiana, uns pocs mots sobre la norma de conducta política. Essent la democràcia i la forma republicana la causant de tots els mals de la França, és inútil d'entretenir-se
aplicant apel·latius o remeis parcials al mal. Cal esmerçar tota l'activitat
a l'enderrocament del sistema nefast i a preparar el dia en què serà possible el coup de force que implanti el sistema cesaro-papista, el qual guaL'Action française, revista, 1 maig IQOO.
Id., id., vol. I, p. 329.
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rirà immediatament totes les dolences de la Pàtria. L'acció política ha
d'ésser, doncs, predominant, si no exclusiva: Politiquc d'abord. Això explica la desafecció que senten els joves d'A. F . per tota acció catòlica que
no sigui política.
També es pot preveure la influència que ha de tenir en l'actuació política dels partidaris d'A. F . la doctrina de l'amoralisme. Creiem els nostres lectors prou assalwntats de les violències de llenguatge i fins d'obra
que els caracteritza, i que van esclatar d'una manera extremada a l'elecció senatorial de Maine-et-Loire de 28 de juny de 1925, per creure'ns
dispensats d'allargar aquest article amb una descripció innecessària.

ABAST D E LA

CONDEMNA

Els nostres lectors coneixen els documents de la jerarquia eclesiàstica posant en guàrdia els catòlics francesos respecte de les doctrines dels
dirigents d'A. F . zs. Llur importància és prou clara, i més encara ho
resulta de les darreres declaracions de la Santa Sèu que més aviat agreugen que no suavitzen la condemna.
E l Cardenal Andrieu denuncia en "els dirigents" d'A. F . els següents
errors: ateisme, agnosticisme. negació del dogma de l'Encarnació, adhesió interessada a l'Església, esteticisme amoral i epicurisme trufaire de
la virtut, determinisme, immobilisme moral i retorn al paganisme amb
les seves injustícies i violències. E l Sant Pare Pius X I aprova aquest
document de l'Arquebisbe de Bordeus, senyala el greu perill que amenaça els catòlics francesos, sobretot els joves i confirma la condemnació
feta pel Cardenal del sistema religiós, moral i social (fixar-se en els tres
termes) d'A. F . Cal advertir que el Cardenal havia reconegut el dret dels
membres d'A. F . de preconitzar la forma monàrquica.
Què és, doncs, ací el que ha estat condemnat? Les doctrines en si, no
calia pas condemnar-Ies totes, car, la major part, prou condemnades estaven: tant és així, que no hi ha cap catòlic d'A. F . que gosi a fer-ne
professió ni defensa. E s condemna una escola que, per mitjà d'un Institut, d'un diari i de tots els instruments de què disposa un partit, escampa aquestes doctrines, tot fent-se passar jier defensora de l'Església. Però aquestes doctrines, són doctrines del partit com a tal, formants el seu
programa? Heus ací l'equívoc que cal destriar.
L ' A . F . diu Maurras en el seu diari el dia 28 de setembre, és una
" Vegeu LA PARAULA CRISTIANA, núms. d"octubre (p. 373) i novembre (pà-

Kina 472) d'enguany.
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escola, però no pas una escola de filosofia, de moral, o de religió. E s una
escola de política nacional francesa. I amb això Maurras es creia defugir
el cop. Vegem com no el defugia.
Primerament, cal notar que la política, tant en la part teòrica com en
la pràctica, és una disciplina moral. No hi ha política sense moral, ni
moral sense metafísica, la part principal de la qual és la Teodicea. De
moment, doncs, que A . F . es declara una escola política, es subjecta, si
vol ésser catòlica, a la disciplina de l'Església, i encara que ella no vulgui,
hi són subjectes aquells dels seus adherents que siguin batejats. Creu
Maurras, o creuen els seus col·legues catòlics, que l'Església no els pot
prohibir d'ensenyar la doctrina de la manca de tot dret en el pobre davant el privilegiat, i en tnt individu davant l'Estat? Creuen que l'amoralisme de la raó d'Estat i de l'interès nacional per damunt de tot cauen
fora de l'àrea jurisdiccional de l'Església? No veuen que l'immobilisme
social és una contradicció de la força redemptriu i regeneradora de l ' E vangeli ?
I àdhuc passant a les tesis pròpiament impies, no compartides pels
catòlics de l'A. F . , el Papa té dret indiscutible a senyalar un perill i a
prevenir-ne els fidels. E n l'anàlisi que hem fet de les doctrines maurrassianes, hem vist com tot regeix compactament i com les doctrines purament polítiques d'A. F . vénen acolorides pels principis de què dimanen.
E l passatge d'unes a altres era facilíssim, màxime tenint en compte el
gran prestigi de Maurras dins l'A. F . , que el feia cap indiscutit i mestre venerat de tota la joventut monàrquica. F a un any que una enquesta
oberta, no a França, sinó a Bèlgica, pels Cahiers d'Action Catholique
sobre quin era el mestre preferit pels seus lectors, donà el resultat sorprenent de 174 vots a favor de Maurras entre 460, aconseguint tots els
altres xifres molt baixes. F a ja vint-i-cinc anys que Cavaller havia escrit: " E l s nacionalistes se separen en dues categories netament determinades: els catòlics i els llibertins. Els llibertins són inferiors en nombre,
però gràcies a llur Maurras i a alguns amics, saben remeiar aquest desavantatge" 34. L a doctrina monàrquica, i àdhuc absolutista de Maurras,
conserva, potser a desgrat d'ell, el regust de les deus d'on baixa, en la
mentalitat col·lectiva del partit. Maurras és l'Acció Francesa. L a lectura
assídua d'un prestigi tan gran, agraciat per tots els encants d'un bell estil, no prou clar per a escandalitzar, ni prou fosc per a fatigar, qui no
veu el greu perill que era per al jovent catòlic francès, el qual anava entrant de pressa a les files del nacionalisme?
L'Aclion Française, reiisla, 1 març 1001.
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Els estralls ja s'havien notat. Llegim que ja Pius X se n'havia preocupat i que sols a una esperança que li havia donat el Cardenal Cabrières de fer retractar Maurras, desistí de fulminar la condemna, impedida
poc després per la mort. Benet X V va continuar l'estudi del gravíssim
afer durant el seu pontificat, malauradament breu, i va deixar-lo a Pius
X I , el qual, durant anys ha anat informant-se, preguntant, llegint diàriment L'Action Françaisc i demanant tota mena d'informacions, fins a
fer-se un criteri personal 35.
Tenim la impressió que el Sant Pare, davant la dolorosa resistència
de nombrosos catòlics d'A. F . , arribarà on caldrà. Per avui tenim per
cert que és imprudent per als catòlics francesos de pertànyer a l'A. F . , de
concórrer al seu "Institut i de llegir assíduament el seu òrgan en la premsa S8. I creiem també que avui ja no és suficient l'actitud aconsellada per
Jacques Maritain de formar dins l'A. F . cercles d'estudis per tal de fonamentar-se en la doctrina catòlica i contrarrestar la metzina maurras-

siana

67

L a petita part aprofitable dels ensenyaments de Maurras, la crítica
dels defectes del democratisme revolucionari, altrament molt exagerats
per ell, no hi ha cap necessitat de poar-la d'una font verinosa, quan es
troba explanada en tants autors catòlics, sobretot en les encícliques de
Lleó X I I I . No tothom, i menys els joves, té prou vigor mental per anar
fent paral·lelament la lectura de Maurras i el desglossament del bo i el
dolent per inscriure el bo en un altre sistema filosòfic totalment distint
d'aquell d'on s'ha begut i la sabor del qual inevitablement conserva.
Malgrat la resistència i fins l'escàndol que fan actualment molts catòlics de l'A. F . parlant del Papa mal informat, d'intrigues de política internacional, d'enveges de partit, etc, amb què donen una mostra no menyscurable de la manera com entenen el respecte al principi d'autoritat,
malgrat tot això, o potser per efecte de tot això, creiem que l'A. F . com
a partit dels catòlics, ja ha fet a tots, i que la seva sort serà semblant a
la del Sillon de Marc Sangnier, de posició diametralment oposada, el
qual degué la mort a la condemna de Pius X l'any 1910. Ací hem vist
partits d'esquerra enfonsar-se per efecte d'una condemna episcopal.
Quant menys podrà resistir una condemna pontifícia un partit de dreta!
Però a nosaltres, estranys al plet, a qui només toca d'escoltar i apren" Aux Ecoulcs. periòdic parisenc del 23 octubre, sota el títol " L c Pape et
l'Action Française", reportat per la " Documentation Catholique" del 13 de novembre, col. 869-870.
" Vejteu larticle de L'Osservalore Romana publicat a la secció Vida religiosa
i moral d'aquest fascicle.

" JACQUES MARITAIN, Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des ca-

tholiques. Paris. Plon. 1926, p. 61 i seg.
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dre, tant o més que l'actitud a adoptar pels catòlics de França, ens interessa de prendre nota de quines doctrines o actituds són condemnades, quines no, i quines ho són potser per primera vegada.
Remarquem, doncs, que no està condemnada la llibertat de pensar
respecte de la preferència, no sols abstracta, sinó fins concreta, per una
torma de govern determinada. No està condemnat que per defensarla s'organitzi un partit polític i es faci propaganda per mitjans moralment lícits. No està condemnada la convivència de catòlics i descreients
dins un partit polític. ( L a ocasió hauria estat tan propícia que. o ara o
mai). E l que està condemnat és que, sota color de formar un partit
polític, els dirigents principals {non numerantur, sed ponderantttr) exerceixin mestratge damunt els catòlics, adoctrinant-los fora del sentit ortodox en matèries sotmeses al magisteri eclesiàstic. Anem a dir que un
partit polític qui vulgui governar (ço és, que no existeixi solament per
resoldre el que se'n diu una qüestió prèvia) ha de tenir una doctrina
política total, i per tant, el predomini intel·lectual d'un heterodox sempre hi serà perillós i exposat a una condemna com la que estudiem. Recordem, però, que, com deia el Dr. Torras, l'Església no condemna partits, sinó doctrines.
E l paràgraf penúltim de la Lletra del Cardenal Andrieu, aprovada
plenament pel Papa, ens planteja, però, una qüestió fortament interessant : hi són condemnats l'autocratisme i el nacionalisme tal com els ensenya l'A. F . ? Diu el Cardenal:
Per omplir el buit causat per l'absència completa de la llei moral, els directors de l'A. F . ens presenten una organització social totalment pagana, en la qual
l'Estat, constituït per alguns privilegiats, ho és tot i la resta de la gent, no res.
Així és que gosen a proposar el restabliment de l'esclavitud! No cal parlarlos de cap reivindicació de l'individu en front del poder. L a raó d'Estat és superior a qualsevol consideració de justícia i de moralitat, puix, diu el capitost d'A.
F . "la moral natural proclama que l'única virtut és la força", i segons la dita
d'un altre capdavanter de la mateixa escola "qualsevol força és bona, mentre
sia bella i triomfi".

Recordem que al resum final de la carta, aquests paràgrafs són al·ludits amb la frase restaurar el paganisme amb totes les seves i n j u s t í c i e s

i totes les seves violències i que el Papa retreu la idea parlant d'una
renaixença del paganisme. Per paganisme, s'entén només l'esclavitud?
No calia pas parlar de "totes les injustícies i toies les violències". H i
entren també, doncs, els altres elements paganitzants esmentats pel Cardenal: el monopoli de l'Estat per alguns privilegiats, el menyspreu dels
humils, la negació de tota reivindicació de l'individu en front del poder
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i la superioritat de ia raó d'Estat sobre tota consideració de moralitat
i de justícia.
A quins sistemes polítics pertanyen aquestes doctrines, ben probablement condemnades, no cal pas dir-ho. E l que importa és que siguin doctrines a afegir a la llista de les reprovades pel magisteri doctrinal de l'Església, per tal com, del nostre esment, és la primera vegada que recauria
sobre elles condemna. A justificar-la a la llum de la doctrina catòlica va
dirigit el present estudi.

EL

CRISTIANISME I E L S SISTEMES DE

GOVERN

Cal repetir fins que no semblarà una paradoxa, que el Cristianisme
ha portat el progrés al món. Abans, el progrés, pres en el seu sentit íntegre de millorament col·lectiu resultat dels milloraments individuals,
era impossible, per tal com no es podia trobar l'equilibri entre els seus
dos elements primordials: l'autoritat i la llibertat. S'anava a tomballons
de l'una a l'altra; l'anarquia esqueixava els pobles bàrbars, la tirania
ofegava els pobles cultes. Menysvalorada la persona humana, inexistents els seus drets, l'igual es desfeia de l'igual, l'imperant oprimia el
súbdit i si els déus falsos arribaren a exigir sacrificis humans, els exigí
molt més i els exigí sempre l'ídol màxim de l'Estat, la Ciutat antiga,
mestressa d'hisendes, vides i honres. L'home antic, diu Fustel de Coulanges, era tot de l'Estat 38.
L'equació indispensable entre els dos elements antagònics que permetés la iniciativa i el moderament, l'expansió individual i la conjuminació de tots els avenços particulars en l'ordre col·lectiu, només podia
trobar-se en la idea fondament viscuda d'un Déu conferint el poder a
l'imperant dintre una trajectòria ultraterrena, i d'una destinació immortal que redrecés la persona humana en la consciència de la seva incommutable dignitat.
Això és el que féu Jesucrist. E n el seu fonament i en el seu finalisme, la doctrina del diví Nazarè és netament individualista. E l fi de
l'home no és pas formar un Estat polític, sinó cooperar amb la seva
felicitat personal a l'eterna lloança de Déu. A aquest fi han de dirigirse tots els esforços, individuals i col·lectius del llinatge. Aquest amor a
l'individu humà és tan profund en el Crist, que fins en aquelles recomanacions que semblen mortificar la personalitat, aquesta ressurt vicse tots els esforços, individuals i col·lectius, del llinatge. Aquest amor a
FUSTFX DF. COULANGES, L a Cilé aníique. darrer capitol.
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lionies posseïts de la seva llibertat. Qui pot renunciar a les riqueses,
sense un dret a adquirir-les ? Qui pot ésser mansuet, net de cor, pacífic,
famejant i sedejant de justícia, sense el domini del seu cor, sense un
dret a la vindicació de la veritat, contra qui sigui? L a persecució a
causa de la justícia, a la qual Jesucrist vincula una felicitat, suposa
aquella llibertat de la consciència que els homes no havien conegut encara. E n nom de la justícia i del dret, no es perseguiran mai esclaus.
Maurras coneix la revolució profunda que aquesta doctrina ha fet
en el món i se'n plany amargament en el seu abominable conte L e s S e r viteurs ï9. on reconeix que des de la mort del "Crist hebreu (sic) els
esclaus han rebut el govern de llur ànima". Talment, l'han rebut, i
aquest individualisme, aquesta autonomia de la persona humana és tan
fortament accentuada en l'Evangeli, que arribaria, en un cas necessari,
a destruir àdhuc la família, puix que el Crist diu que ell ha vingut a separar
I home del seu pare, i la mare de la filla i la nora de la sogra *".
L a lenta i fecunda revolució que aqueix llevat emancipador de l ' E vangeli ha produït en la humanitat es defineix en poques paraules: l'impuls inicial, continuat després sense interrupció, envers el progrés. Hi
ha hagut, és clar, aturades i fins reculades passatgeres, però han servit
d'alçaprem per a avançades més fortes.
E l món antic era immòbil. Algun individu particular podia avançar
en una direcció parcial, però l'avanç total i coordinat del llinatge no
existia. Com podia existir, si, divinitzada la Natura i divinitzat l'home,
no era possible cap model suprem de perfecció? Maurras, home antic
habitant del món modern, professa obertament la doctrina de l'immobilisme, però amb més consciència, amb millor sistematització, amb aplicacions més extenses, que els precristians. Per ell, el món humà és tan fatalment governat per lleis immutables, com el món material per les lleis
mecàniques, físiques i biològiques. Les societats humanes tenen la fixesa
dels sistemes siderals. Si són així, és perquè han d'ésser així, sense que
hi càpiga ni la idea del progrés, ni la preocupació de la moralitat. L a
successió històrica és "una continuïtat irracional de les coses i un caprici eminent" ^ L a preocupació moral és una actitud revolucionària, per
tal com tendeix a alterar l'estat actual 42. D'ací la seva malvolença per

"
"
"
"

Ch. de Paradís, p. 190-226.
Mateu. X, 15.
Ch. de Paradís, tjc prefaci, p. X L V .
Id.. id.. o. L I X . — t
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l'Infinit ** i el seu pessimisme de la vida. el caràcter de la qual és, per ell,
de conspirar a morir 44.
Però el Cristianisme ens diu Estote perfecti *6. I el model límit d'aquesta aspiració és el Pare celest. I-a direcció immediata d'aquesta recomanació és, sens dubte, la de la vida moral, però donaria una flaca mostra del seu coneixement de l'home qui no veiés que el millorament moral
de la persona humana és el germen fecundíssim de tots els progressos.
Aclarint-se l'atmosfera moral de l'ànima, s'afina la percepció dels deures,
es referma la consciència dels drets, s'ama el millorament del proïsme,
es percep l'escala de les valors morals i la subordinació dels baixos als
alts, dels alts als suprems, millora la convivència, s'estreny la solidaritat
i la consegüent cooperació en el treball i en l'esttudi, es vindiquen fins a
l'heroisme els drets de la justícia, individual o social, es barra el pas a
totes les tiranies. No és això la història de la humanitat cristiana ?
Aquest progrés moral és indefinit. Podrà estroncar-se la virtualitat de
les lleis físiques per millorar la situació material de l'home: la virtut del
llevat evangèlic no l'esgotaran milers de segles. E s podrà discutir si és
un procés en línia recta, en espiral o en el·lipse, però és cert que la condició de l'home medieval era molt més digna que la de l'home antic, que
la de l'home modern ho és més que la dels glevaris i remenses dels segles mitjos, i que la de l'home futur serà millor que la de l'actual.
Quan el procés lent d'aquesta ascensió arriba a un tombant de crisis
de la història, en el qual moren i neixen institucions seculars, en aquells
moments delicadissims en què la fonda maduració d'idees i aspiracions
arriba a saó i és a punt de florir i fruitar a manta, importa molt que sigui un o que sigui altre qui seu a la direcció de la humanitat. Si és l'Església qui mena l'avanç, tenim l'espectacle bellíssim de l'Edat Mitja, on
un Sant Francesc d'Assís dulcifica les lluites socials i les bregues dels
municipis naixents, nuclis de nacions, contra les rònegues romanalles del
feudalisme, un Alcuí assisteix Carlemany, i un Sant Ramon de Penyafort aconsella Jaume el Conqueridor a envair territoris irredempts i estructurar nacions novelles. Però quan l'Església, per secrets designis de
Déu, no mena al davant, el progrés envers la llibertat s'efectua, tanmateix, però el llevat evangèlic fermenta en matèria rebeca i la conquesta
del progrés a penes compensa els enormes estralls d'una Revolució Francesa, d'un socialisme marxista. Però indiscutiblement aquests moviments
són noves etapes de la fermentació del llevat cristià, nous expandiments
Id.. id.. p. L X X I I i SKId.. id.. p. L X X V I I I .
Mateu. V. 48.
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de la seva energia alliberadora, nous esglaons pujats envers l'ideal
inassolible d'una humanitat lliure i recta com el Pare celest. Podrà semblar que costen car. que són ferments de mal, enemics de l'esperit cristià,
podran, i tot, ésser-ho, però llur finalitat objectiva, més forta que la intenció de llurs fautors, els menarà ixx: a poc a integrar la idealitat cristiana tancada en la petita llavor de l'Evangeli. E l s drets de l'home foren
proclamats per la Revolució francesa com un atac als drets de Déu, però
la revisió espontània de la història i de la vida els hi van reconciliant i
els converteixen a poc a poc en una conquesta definitiva de la humanitat.
Paral·lelament a aquesta evolució envers la llibertat espiritual, econòmica, civil i política de l'individu humà, l'Església va repetint cada
dia aquella paraula de Jesús a Pilat: "Cap poder no tindries sobre mi,
si no t'hagués estat donat d'endalt" ** que Sant Pau formula amb estil
dogmàtic: "No hi ha poder sinó provinent de Déu" 47. I.'ol)ediència rep
així un fonament racional, que la redimeix de tota indignitat, i un reforç diví que la guarda contra tota rebel·lió. Per això és tan vigorosa la
disciplina de l'Església, per això ella presenta el tipus de societat ideal
en l'organització, en l'ordre, en el respecte a l'autoritat, en l'obediència
àdhuc de l'enteniment.
Confondre, com fa Maurras, aquesta ferma contextura interna de
l'Església amb la rigidesa autocràtica de la Ciutat antiga i suposar una
contradicció entre el Catolicisme i l'esperit cristià, és veure'n només l'hemisferi favorable, o potser millor, és veure'n la mecànica social sense
penetrar-ne l'esperit. Maurras ha falsificat l'Església per poder-se dir
catòlic Ha fingit una Església que ha ofegat l'individualisme oriental de
les Sagrades Escriptures i les aspiracions emancipadores de la consciència en front del Cèsar, proclamades pel Crist, suplantant aquests gèrmens
revolucionaris amb l'autocràcia d'un pontificat, amb la rígida disciplina
d'una jerarquia no elegida pel poble, amb la imposició" d'un dogma no
elaborat pel Uiure-pensament, amb la submissió sense protesta a les autoritats terrenes. Tan enemiga la suposa de tot anhel reivindicatiu, que
arriba a afirmar que les imatges, les creus, els escapularis, les medalles,
etc, "són divins amulets amb què sap adormir ací i allà algun nervi inquiet, o encantar alguna persona adolorida" 48. Pensi ara el lector que
això és dit en to de defensa de l'Església contra els socialistes, contra
els modernistes i contra Paul Sabatier, qui volia veure-la esdevenir reli" Joan. X I X . II.
*' Lletra als Romans. X I I I . i .
*• Ch. de Paradís, l.e prefaci, p. L X X X I .
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gió d'esperit, i que és amb aquesta apologètica que s'embadocaven molts
catòlics francesos, enyorosos de les olles grasses de les èpoques, ja llunyanes, de la protecció del Cèsar.
Si l'esperit del Crist, ànima de l'Església, escapa a Maurras, com diu
un dels seus impugnadors 48, no es comprèn que escapi als seus correligionaris i admiradors catòlics, els quals haurien de veure la incompatibilitat entre l'esperit cristià i l'esclavitud, en qualsevol forma que sigui.
E l lector deu recordar un article sortit en la nostra Revista on es
demostrava que, sense que l'Església judiqui ni imposi la forma centralista o regionalista, aquesta ressurt tot naturalment en les societats on
l'esperit cristià afaiçona lliurement les institucions públiques 80. Una conclusió semblant podríem formular aquí. i ens sembla haver-la demostrada, respecte dels sistemes de govern autocràtics i dels que respecten i demanen la intervenció del poble. L'Església no canonitza cap forma de
govern. Deixa els pobles en plena llibertat d'elaborar llurs sistemes, mentre siguin compatibles amb la justícia. Però no és tampoc dubtós que la
derivació espontània del seu esperit, la fórmula que ella, quietament o
treballosament, elabora, tendeix sempre envers el respecte als drets individuals. No són esclaus, no són persones mancades d'atribucions jurídiques els que ella desitja per addictes a la seva veritat alliberadora. L a
llibertat de la consciència religiosa davant el Cèsar, primera conquesta
del Cristianisme, comporta lògicament i biològicament la floració de les
altres llibertats I si hom objecta que no és pas aquest el sistema amb
què es regeix ella, respondrem que ella governa una matèria sobrehumana, en la qual ni la consciència individual ni la social no tenen cap
dret, ni cap vot la intel·ligència creada. Per això Déu la dotà de la infal·libilitat, en les condicions i limitacions que els nostres lectors coneixen,
puix que sols una infal·libilitat pot avalar i justificar una autocràcia. E s
per això que Maurras proclama la infal·libilitat com a prerrogativa de
tot poder públic? Si sols a aquest preu la reconeix en l'Església, cap catòlic no pot agrair-li una defensa tan falsa i tan perillosament interessada.
I no val a distingir entre democràcia social (interès de l'Estat pel
benestar del poble) i democràcia política (interès i fins intervenció del poble en el govern de l'Estat), car una experiència secular ensenya com l'una
'· E . BAUSSART. director de L a Terre Wallonne, a l'opuscle Charles Maurras
maitre de la Jeunesse Catholiquef publicat per Le Pays Wallon a les Editions d'Etudes Religieuscs, Lieja, p. 140.

" LA PARAULA CRISTIANA, vol. I, p. 408 (Maie. 102^.
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\ a estretament unida a l'altra. Els governs aristocràtics no solen captenir-se d'alleujar i elevar la situació econòmica o cultural de la classe
obrera. E n canvi, pertot on ha arrelat una forma democràtica, la consciència dels drets polítics del poble ha emmenat més o menys de pressa
el desvetllament de la consciència dels seus drets econòmics. E n darrer
anàlisi, tot fa creure que la llibertat forma un tot compacte en l'esperit
de l'home. Alçar-ne una punta és estirar tota la peça. E l Redemptor—el
Crist hebreu tan odiat de Maurras—va desvetllar la llibertat de la consciència religiosa, afranquint-la de la subjecció al Cèsar i establint en el
món una autoritat exclusiva, creada directament per Déu, per regular la
vida religiosa lluny de tota coacció material, i el dia que els cristians varen poder redreçar-se davant la imatge de l'Emperador protestant de no
voler adorar sinó el Déu de cels i terra i el seu únic Fill Jesucrist, començava l'era de les Uiberacions successives. Les etapes encara no són
acabades. Resten esclavituds a rompre, però l'energia infinita de la sement evangèlica anirà fent el seu fet fins que serà complerta la gran
promesa de Jesucrist: la Veritat us farà lliures 51.
Si Maurras ha pogut enlluernar una bona part dels catòlics francesos amb la seva fàcil crítica dels inconvenients de la democràcia moderna, és perquè no han advertit que la democràcia criticada ve fonamentalment viciada en la seva primera deu. Rousseau i els enciclopedistes
proclamaren els drets de l'home com una negació i fins un atac contra
els drets de Déu, amb què llevaren tota força al poder públic i justificaren totes les anarquies. E l poble constituït en origen suprem del poder és àrbitre de donar-lo i de prendre'l i la seva voluntat, desconeixent
superior, és la norma de la justícia social. Aquesta legalització filosòfica
de totes les revolucions és l'origen de tots els inconvenients que critica
Maurras en la democràcia, moltes vegades exagerant-los. Però creu que
el seu sistema en seria quiti? Si no és Déu, suprem i inapel·lable jutge,
qui dóna i treu el dret de govern, si és el Cèsar, quina tirania mancarà
ae justificant? Qui podrà posar limitacions a la voluntat de l'Imperant,
home o casta? Maurras és verament el Rousseau de la dreta, no menys
perillós que el de l'esquerra.
L a solució és el sistema cristià, elaborat a través de segles i no improvisat per satisfer una pruïja d'originalitat. Sant Agustí, en ple Imperi
Romà, parla ja d'un pacte general entre la societat i el rei. Sant Tomàs
atempera la seva monarquia ideal amb la intervenció del poble i arriba a
formular el principi que, essent la llei destinada al bé comú, no pot respon-

loan, V I I I . 73.

502

C A R L E S CARDO

dre a Tinterès de qualsevol, sinó al de la multitud. Però el doctor d'aquesta
matèria és sens dubte Suàrez, segons la claríssima doctrina del qual 5-, la
potestat davalla de Déu (com ho demostra, entre altres, el poder de llevar
la vida i d'obligar en consciència, exclusivament divins), però no immediatament al príncep, sinó a la comunitat, la quel,a ésser possible, podria
exercir-la immediatament, però no essent-ho, ha de conferir-la al príncep designat per ella amb qualsevol dels sistemes jurídics emprats entre
els homes. Però un cop feta la transferència, el poble resta obligat a obeir
el príncep com a Déu i no li resta el dret de retirar la investidura sinó
en casos excepcionalissims en què el príncep, oblidant l'origen i la finalitat del seu poder, l'emprés evidentment en perjudici gravíssim de la
comunitat. Ni els excessos de l'autocràcia, ni els de la democràcia no
són possibles en aquest sistema, honradament aplicat, perquè el mateix
Déu qui dóna l'autoritat al poble, perquè la transfereixi irrevocablement
al príncep, exigeix del príncep que no l'empri sinó en bé del poble, son
mandatari, i judicarà després l'un i l'altre. L a proclamació rousseauniana
del poble sobirà (que, en bona doctrina, no ho és sinó fins al moment de
feta la transferència) i la maurrassiana de la servitud com a primera llei
del cor són els mals esperits de llurs sistemes que reportarien estralls
igualment funestos. Sols el seny cristià sap foragitar-los dels sistemes
polítics, en els quals no tenim cap dubte que acabarà per imposar-se.
Potser diríem millor que, de fet, ja s'hi ha imposat, com s'imposa
sempre la naturalesa, malgrat les deformacions a què intenten subjectarla els filosofismes vanitosos. E s un fet que en l'autoritat tothom sent, a
gratcient els cristians, instintivament els incrèduls, un quid divinum. sense el qual s'acabaria tot respecte i tota obediència. L a força material no
reeixiria mai, tota sola. a sotmetre un home a un altre home, pel sol
títol d'home. Així mateix, és un fet que tota autoritat, per autòcrata que
sigui, té consciència clara de la seva finalitat, exclusivament popular, i
de la seva resixmsabilitat moral i històrica. Dues nocions incompatibles
amb la sobirania absoluta del poble i amb la sobirania absoluta del príncep, dues nocions bàsiques a tota ordinació saludable de la societat, infiltrades per la naturalesa i interpretades amb tota fidelitat pel Cristianisme.
Si aquesta amplitud d'esperit, igualment enemiga de totes les demagògies, és reclamada per la naturalesa, anteriorment a tota determinació
M VCRCU el bell estudi que d'aquesta doctrina suarista féu el Dr. Lluís Carreras en el 111 Centenari de Suàrez, publicat en volum junt amb totes les altres
dissertacions que es lleKiren en aquella ocasió al Saló Doctoral de la Universitat de Barcelona: Conmemoración del tercer centenario del eximia espanol Francisco Suares, S. ] . . en la ciudad de Barcelona. Subirana. 1923, p. 181.
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de l'estat social, si l'estretor dels motllos socials és sempre perillosa,
jutgi's què serà en estats socials fondament dividits per la diversitat
d'opinions en qualsevol de les qüestions que divideixen els homes. L a
llibertat llavors és indispensable, dintre el respecte a l'ordre social, no
l)er al bé, sinó per a l'existència mateixa de la societat.
Si reclamem, escrivia a Etudes el 5 de juny d'enguany el jesuïta P. dc la Brière ", un règim de llibertat per a lots, dintre els límits de l'ordre social, tenim la
intenció de respectar-ne, amb la lleialtat que escau a homes d'honor i a cristians,
les conseqüències morals a profit d'altri, àdhuc quan els catòlics del nostre paí's
es trobessin algun dia en possessió de la força necessària per a suprimir o simplement entrebancar les llibertats religioses de llurs compatriotes heretges o infidels...
Aquest pacte de llibertat religiosa general en els països profundament dividits
in la creença no té per base, als nostres ulls, un igual dret d'existència per a totes
les veritats i totes les errors, sinó una necessitat moral del bé públic i de la pau
sccial. Necessitat social que mesura i atempera l'exigència pràctica dels drets més
extensos que, en condicions normals i menys pertorbades, comportaria la realització integral de la tesi catòlica.
Respectar un pacte postulat per la pau social i per prevenir desordres més grans
110 és pas violar les nostres doctrines catòliques de la moral i del dret, sinó aplicar-les.

Quan s'és lluny de la unanimitat moral dels ciutadans a favor de
l'Església, l'única manera d'aconseguir-la és el treball d'apostolat en mig
d'un ambient de pau i de respecte personal mutu, no l'agitació política
enverinadora de les sangs, i el coup de force per aixecar una situació

política de privilegi que forçosament resultaria odiosa. Els catòlics no
bem d'oblidar mai que l'Església estima la seva llibertat molt més que
la protecció dels poders terrens, sobretot si aquesta protecció no és
més que la brillantina d'una ortopèdia entumidora dels membres.
I no és sols el progrés religiós el que la pau social afavoreix: és el
progrés en tots els caires. Maurras podrà ben insinuar que la guerra
gran fou deguda a un afany democràtic de progrés 54, podrà ben afirmar que les democràcies consumeixen allò que les aristocràcies han aixecat 55. L a història dirà que la guerra passada fou deguda a una exacerbació de nacionalismes i, segons la versió francesa, a un estat d'esperit alemany exactament igual al d'Aclion Française, i la previsió més

elemental assegura que aquesta serà també la causa de les guerres futures. No diu menys la història que l'Imperi Romà consumi el tresor d'e"

Citat per THÉLLIF.R DE PONCHEVILLE en l'opuscle A m Catholique d'"Ac-

lion FraMcaise". p. 25.
" Ch. de Paradís, i.e prefaci, p. L V .
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nergies morals de l'època republicana, usdefruitant disbauxosament allò
que l'austeritat primitiva havia fet possible. I què féu el cesarisme dels
segles x v i , x v n i x v m sinó desfreturar els tresors filosòfics i religiosos
elaborats per les democràcies medievals, sense els quals el renaixement
de les arts clàssiques o no hauria estat possible, o, ço que és més probable, no hauria pogut ésser paït? E s molt fàcil, endut pel corrent líric, de
fer grans induccions històriques, però cal anar-hi amb compte, puix clares vegades resulten exactes.
L'únic cert aquí és l'admirable poder moderador de Roma que, sojornant en la regió serena on no arriba la tempesta, diu la paraula justa de la veritat, que sempre troba contradiccions, però que sempre guanya. Tant si el llinatge s'enlluerna davant l'or pompós dels cesarismes,
creient-se tota ella destinada a fer sorgir l'opulència d'un Emperador,
com si es foravia per les senderes de la llibertat desentesa del fi i aviada
a l'anarquia, sempre és l'Església qui, sense reparar si és escoltada o no.
segura que en definitiva ho és sempre, torna a roderes el carro esvinçat
i sotraquejat que massa sovint perd l'equilibri.

ABERRACIONS D E LA

DRETA

Aquestes desviacions són més doloroses perquè, essent en direcció
de dreta, s'emmenen sovint nombre de catòlics carregats de bona fe, per
no dir—estalviem equívocs—d'innocència. Però, i què hi fa el nom de
l'ídol, si és un ídol, i la idolatria és, al capdavall, l'únic pecat?
L'ídol de Maurras es diu Ordre. Paraula simpàtica, paraula prestigiosa, paraula insuficient. L'ordre és un guardià i la seva bondat o maldat dependrà de la bondat o maldat de la cosa que guardi. Si l'ordre extern serveix per custodiar l'ordre intern de la justícia, l'ordre extern serà bo, però no per ell mateix, sinó per una irradiació de la justícia per ell
custodiada. Si l'ordre extern vigila per la tranquil·litat de les possesions
injustes, llavors l'ordre extern és el pitjor dels desordres. No ens en paguem, d'aparences. L'ordre de Varsòvia és un heretgia contra la rectitud natural i contra l'ètica cristiana.
L'ordre de Maurras té quatre teoremes polítics: autocràcia, estatisme, nacionalisme, cesarisme. Tal el pare, tals els fills.
De l'autocràcia, prou n'hem parlat, perquè en parlem més, que prou
podríem.
L'estatisme és la divinització de l'Estat, car divinització és declarar-lo últim fi de l'home, contradient la seva destinació evangèlica.
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Aquesta fou, com hem dit, l'aberració incurable de tots els Estats polítics anteriors al Cristianisme. Modernament, quan l'enyorança dels segles de l'esclavitud ha fet renéixer les concepcions polítiques paganes,
coincidint aquesta renaixença amb el desvetllament de la consciència
nacional, aquesta aberració s'és anomenada nacionalisme 58.
Si la idolatria de l'individu porta a totes les horrors de l'anarquia, la
idolatria de l'Estat impossibilita la pau internacional i la formació dé
tota Societat de les Nacions. Un estimat amic nostre 57 ha pogut escriure un bell llibre demostrant que els egoismes nacionals foren els únics
causants de la guerra passada i de totes les guerres, ni que de vegades
hagin volgut vestir-se amb motius religiosos. Si les doctrines maurrassianes, que, seguint a dret fil la lògica, blasmen i ridiculitzen la Societat
de les Nacions, s'imposaven en el govemament de tots els Estats, hi hauria un dia de pau sobre la terra? No seria cada Estat un anarquista respecte dels altres Estats? No hem vist ara fa poc com una perfídia d'un
Estat governat per la ideologia nacionalista ha estat a punt de fer esclatar novament la guerra? Aquesta tan temuda guerra futura, en què
menys que en la passada hi haurà veritables vencedors, sols podria evitar-se si les nacions sabien abellir el cor a les doctrines de germanor
universal que sols el Crist ha predicat eficientment entre els homes. Sols
quan s'aconhortaran de renunciar a una part de llur sobirania, tota, o
gairebé tota, la que afecta les relacions internacionals, fent-se súbdits
d'una autoritat superior, que sols podrà ésser ferma si té una consagració religiosa, podrà organitzar-se en la humanitat un pacifisme seriós que
no sigui un pamfilisme retòric, ple de segones intencions, sinó una derivació tota natural de la caritat cristiana.
E n compte d'això, Maurras serveix diàriament als seus lectors catòlics una lliçó d'amoralisme internacional. Llegeixo i tradueixo:
" E n el diari L'Action Française que llegeixo sovint, sobretot en els seus articles de política estrangera, constato una mena de menyspreu pràctic de tota justícia
internacional, com d'un concepte romàntic estantís. La llei de l'interès de la nació
francesa com a regla única d'acció és erigida en teoria, en sistema. L'aplicació d'aquesta llei és d'una brutalitat escandalosa. Jo no reïxo pas a trobar, des de 1918,
el que distingeix, quant als principis, aítal actitud de la de la premsa imperialista
d'ultra-Rin. E s massa clar que tot això no té res de cristià." **.
" JACQUES MARITAIN en l'opuscle citat (pp. 65-72) distingeix tres classes de
nacionalisme, una de legítima i dues d'iHegítimes. No estem ben bé d'acord en la
seva classificació, que trobem massa sumària i, sobretot quant a la segona classe,
poc matisada. Però no podent extendre'ns en aquesta crítica, ens hem de limitar
a dir que el nacionalisme que combatem en el text és de la seva terça classe.

" FRANCESC TUSQUETS. Les Nacionalitals i la Guerra, Barcelona, 1926.

J. PRICKARTZ. Professor a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Lieja, a l'opuscle Ch. Maurras maitre de la Jeunesse Calholiquef, pl. 101.
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Si Vhonto homini lupus transportat, amb la consegüent multiplicació de forces, a l'ordre internacional és el resultat del nacionalisme maurassià en la política exterior, pot ja preveure's el que donaria en l'interior la necessitat de viure sempre reparant els estralls d'una guerra i
preparant-ne una altra i organitzant l'assimilació de territoris heterogenis anexats per la força, raó suprema. Això, suposant les guerres guanyades. E l que sobreïx de càlcul és el que s'esdevindrà l'endemà d'una
guerra perduda. Si l'Estat és Déu, fi últim de totes les activitats de
l'home, vençut l'Estat, vençut Déu, darrera esperança. L a vida resta sense objecte, sense explicació, sotmesa a la crueltat d'un determinisme
idiota. E s el perill de l'erecció d'ídols que no poden satisfer la necessitat
irrenunciable de guanyar, més que més tractant-se del darrer fi de la
vida. E l s francesos tenen prou l'exemple al costat de casa seva, a l'Alemanya hodierna, on una ideologia paral·lela a la de Maurras havia arribat a guanyar la quasi unanimitat, i on la caiguda del déu servit amb la
sang de miHions d'alemanys ha llançat els esperits al pessimisme. Hom
hi proclama la fallida de la cultura europea; hom invoca les doctrines
pessimistes de l'Orient, destructores de la personalitat humana. Maurras
podria tenir la previsió d'estudiar la composició dels narcòtics amb què
Spengler i Keyserling abalteixen avui el poble alemany S9, decebut per la
més inesperada desfeta.
I si estudiem les derivacions religioses del nacionalisme, les trobarem
més funestes encara. Enemic de tota coordinació internacional, el nacionalisme no pot ni comprendre el Catolicisme. Una Església Catòlica,
ço és, universal, internacional, és la contradicció més palesa del nacionalisme. No veiem amb quina freqüència els poders seculars hostils a l'Església, no comprenent el gran benefici que és una valor internacional organitzada, protesten de l'existència dintre llur territori d'una potestat estrangera? No veuen, no volen veure tal vegada, que la Nació de l'Església és la humanitat, i que dir estrangera l'Església dins una Nació
seria com dir estranger un granadí a Sevilla. E l nacionalisme té en
les fronteres les fites de la humanitat. Més enllà, l'enemic.
L'Estat és déu i no hi ha altre déu que ell. Si l'Església vol viure dintre la Nació, ha d'ésser a condició d'adorar al déu-Estat, d'adoptar en
la seva litúrgia el culte etnolàtric. L'Església d'una altra Nació, adoradora d'un altre déu, serà una religió distinta. Tomem a ésser a les religions nacionals d'abans de Jesucrist, quan els elements distintius de
les nacions eren la llengua, la legislació, la cultura... i la religió. H i pot
" Vegeu H. MASSÍS. Orient el Occident (II) a Retme des Jeunes, 10-25 setembre d'eneuanv.
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haver res més contrari al dogma de la Catolicitat? No es pensi el lector
que brodo una fantasia. E l Cardenal Andrieu acusa Maurras de no servir l'Església, sinó servir-se'n. Prou ho demostren ara lamentablement
molts nacionalistes francesos rompent el respecte a l'Església, del moment que no secunda, ans refusa, llurs afalacs partidistes. Tots hem pogut sentir Mussolini dient que cl Papat era una de les províncies de
l'Imperi d'Itàlia i ja és llarga la història dels poders seculars que han
intentat fer servir l'Església d'inslrumentum regni.
Aquesta singular concepció de l'Església com instrument de govern
introdueix un laïcisme no menys deplorable, sempre més hipòcrita
que el que tan acarnissadament combat l'A. F . 60, i senyalat ja pel Sant
Pare Pius X I en la Lletra al Cardenal de Bordeus. Un Estat dejú de
tota convicció religiosa—tal és la tesis de Maurras—respecta i protegeix
l'Església, en tant que entitat tradicional, fautora d'ordre i de disciplina, però aquesta protecció no és pas desinteressada, ni podria ésser-ho
encara que s'ho proposés, del moment que manca la fe, deu de tota abnegació religiosa. L'Església de França ha de servir l'interès francès
abans que tot altre, del qual els governants laics són àrbitres únics.
Tampoc ara no fantasiem. Tenim un document històric, del qual no
és més que una rcprise la pretensió maurrassiana: la Declaració del
Clergat francès de 1682 a favor del cesarisme de Lluís X I V , de la qual
diu Louis Blanc:
L'abast polític de la Declaració de 1683 era immens. Elevant els reis per damunt de tota jurisdicció eclesiàstica, privant els pobles de la garantia que els prometia el dret concedit al Sobirà Pontífex de vigilar els senyors temporals de la
terra, aquesta declaració sembla col·locar els solis en una regió inaccessible a les
tempestes. Lluís X I V s'hi enganyà... Vingué el moment en què França s'adonà
que la independència dels reis era la sen>itud dels pobles. Llavors la nació s'alçà
indignada i l'excomunió fou substituïda per una sentència de mort ''.

Què pot esperar l'Església de la protecció d'un Cèsar que es creu
superior a tota llei moral? Si algun catòlic ha pogut mai il·lusionar-se
amb les benaurances d'un règim cesaro-papista, el preguem de fixar-se
en les següents conseqüències que fatalment reportaria, que fatalment
ha reportat sempre, de què són insuperables testimonis els francesos.
E l servilisme davant l'Estat-idol—impossible en l'Església, possible en cadascun dels eclesiàstics—reporta el reconeixement pràctic de
la competència del Cèsar en matèria religiosa i l'asserviment de la cons•

G. F . a La Croix de París, 28 setembre prop-passat.

!* Louis BLANC. Hisloire de la Révolulion Française, citat per TORRAS 1

BAGES. E n Rocaberli i E n Bossuel, Obres completes, vol. V I , p. 292, nota.
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ciència religiosa dels fidels sota un poder incompetent, egoista, ignorant
i tortuós de mires. Qui vulgui saber els extrems de descomposició religiosa a què duu això, llegeixi els escrits del Dr. Torras i Bages sobre
la matèria M. Imperant en l'Estat la doctrina de l'amoralisme polític
(fonament, en el nostre cas, de les doctrines de Maurras), l'Església
es veuria obligada o a rompre amb aital Estat, o a sancionar amb la
seva augusta autoritat les immoralitats polítiques dels governants, la
qual cosa equivaldria a fer-se enemics els súbdits oprimits i les nacions
ofeses. E s clar que aquesta aprovació del mal no seria mai, o molt difícilment, explícita, però el poble té prou perspicàcia—més aviat suspicàcia—per endevinar o per simplement deduir, els mancaments per omissió, equivalents a aprovacions paleses. L a indiferència, de primer antuvi, per una Església burocratitzada i després ja l'antipatia i l'odi del
poble, que més aviat exageraria el mal que no la seva excusa, serien
ben prompte inevitables. L a religió gendarme no serà mai simpàtica al
poble. I una Església enriquida per l'Estat només per servir-se'n com
arma de l'arsenal polític, una Església acatada externament per homes
internament incrèduls 63, una Església conservadora d'un ordre de Varsòvia, seria un gendarme molt útil a l'Estat, però no gens a la causa
religiosa 64. Sabem per l'experiència que, en casos semblants, l'esperit
de la calúmnia s'aprofita, i l'acusació pública va molt més enllà de la
veritat. Prou s'ha hagut de patir a Espanya de la cançó enfadosa de
la Inquisició, instrument de Reis gairebé sempre, l'odiositat de la qual,
poc o no gens imputable a l'Església, segons ressurt d'un documentadíssim estudi que fa un amic nostre, s'ha carregat exclusivament damunt
les espatlles de qui n'era més aviat víctima.
Però els resultats definitius de la protecció cesària, quan es toquen
és quan ve el desencís dels pobles. Tot l'odi acumulat esclata llavors
arremorat, imponent, injust en els seus estralls sense tria. E s la Revolució Francesa assadollant-se de sang cristiana, com si estigués abrusada d'una sacra set de purificació. Són, tal vegada, alguns cenobis saquejats per les turbes i acabats d'expoliar pel menyspreu de qui els
veu ja inútils n potser inoportuns pels records que desvetllen, són, sobretot les ruïnes espirituals d'un poble caigut en escepticisme religiós.
" E n Rocaberli i E n Bossuel, Alegato en defensa de la libertad religiosa.
Los excesos del Estado. E l Estadismo y la libertad religiosa, (vols. V i V I de
les Obres Completes). Dios y el César (Pastoral, vol. I I I ) .
" Deia la Revue Catholique des idees et des fails, simpatitzant amb Maurras, que era uran llàstima que fossin descreients el primer pensador polític (Maurras) i el primer home d'acció (Mussolini) de l'Europa actual.

"* Vegeu el report d'ANDRÉ HOORNAERT, Advocat del Tribunal suprem de

BruseHes, a l'enquesta de Le Pays Wallon, inserta a l'opuscle citat en la nota
S8. p. 186.

L'ESGLÉSIA I V A C T I O N

FRANÇAISE'

500

molt més doloroses que les dels monuments de pedra, per la restauració de les quals caldran segles de treball, d'abnegació i de conèixer el
gust saborosissim del pa de la misèria.
Si alguna vegada el Cèsar atorga beneficis a l'Esglèsia, cal apreuarlos en llur justa valor, i no més. Però quan l'autòcrata arriba a creure's
que l'Església és una província del seu Imperi, mantenir-li aquesta ambició a canvi d'unes quantes lleis protectores i de la reparació dels antics estralls causats per les potestats enemigues és patir d'unes cataractes intel·lectuals, la curació de les quals acostuma a ésser dolorosíssima. Ja està bé que el Cèsar defensi els interessos de Déu, però a condició que els tingui verament per interessos de Déu. Jesucrist féu partió entre el que és de Déu i el que és del Cèsar: respecte i ajut mereix
el Cèsar quan ell acata aquesta partió, però quan la seva ambició ho
arramba tot, prenent per al Cèsar el que és del Cèsar i el que és de
Déu, quan enyora el títol de P o n t í f e x Maxitnus que tenien els Emperadors de Roma, tot benefici d'ell a l'Església no té més valor que el material, i tota adhesió dels creients, enllaminits per aquests beneficis, és
un vot més a favor d'aquesta excelsa dignitat, última ambició dels grans
poderosos de la terra.
Que els catòlics de la caríssima França aprenguin aquesta lliçó de
llur mateixa història, i escoltant la veu del Vicari de Jesucrist, Oracle
de la Veritat, es desencisin abans de l'escarment. No serà pas una agitació revolucionària, ni una protecció absolutista, sinó el treball modest
i abnegat de cada dia que vagi reconstruint pedra per pedra l'església
esquerdada i rònega, del qual ens presenta un bell exemple en aquest
fascicle el nostre estimat cronista de París
el que sens dubte salvarà
llur nobilíssima nació de les seves actuals malaurances.
I
C A R L E S CARDÓ, prev.

Es de justícia de consignar ací que £a a l'amabilitat de l'amic Víctor Bucaille que devem l'ampra documentació de què hem pogut disposar en aquest estudi. Tota mercè li'n tigui donada.

SANT F R A N C E S C A L A PLANA
DE VICH1

P

ER aquella mateixa mar per on vingué l'Apòstol dels gentils a C a talunya, degué venir-hi Sant Francesc d'Assis 2.
Degué anar terra endins. I on ja les oliveres no s'esplaien al sol,
abans de començar el Pirineu amb ses onades de pedra, se us obre
una plana severa, harmoniosa, amb els olms i saules que voregen el semLradiu, amb uns pujols grisencs entre bosquets de roures i d'alzines:
vora el Muntseny i a redós del mur de Cabrera, vora la Garrotxa d'Empordà, i a l'altra part, vora el Congost que la separa del Vallès i la
marina... Ja ho veieu: és al bell cor de Catalunya on. dolça, meditativa,
tranquila, s'estèn la Plana de Vich. I ella estoja la llegenda franciscana de la nostra terra. I , país, lloc nadiu d'En Verdaguer, el poeta, encara
llaurador d'aquests camps, de bon hora la collia. I en voler-nos-la oferir
fou el poeta català de Sant Francesc. E l l veia el Sant segons el veu la tradició ("que és la memòria dels paratges"), la qual "ens el pinta predicant de
dia en la ciutat i cap al vespre cercant la soledat entre els arbres de vora el
camí de Roda i esllanguint-se d'amor a la seva ombra". E l poeta seguia
aquest camí anant i venint de Folgueroles a Vich; el coneixia.doncs, de petit. No gaire lluny del camí rajava la font de Sant Francesc. "Ja de
petit, diu, m'en sortia sovint per anar a beure, amb aquella aigua, que
em semblava més fresca i m é s dolça que la de les altres fonts, alguna
cosa més. Alií assegut en el marge enherbat, al peu del broll de l'aigua,
sota els roures que l'ombregen, girava els ulls a la capella humil de
Sant Francesc s'hi moria, i em semblava veure-hi aparèixer aquella divina figura que, tractívola i amorosa, conversava fins amb les bestioles

1 Lectura feta al Centre Excursionista de Vich, el dia 7
' Vegeu l'estudi Saní Francesc a Catalunya, del Dr.
ge de la Sèu de Vich. Aquest estudi va com apèndix a
Francesc, versió de Mn. Jaume Collell. "Biblioteca d'autors
zeta Montanyesa". Vich. igog.

de novembre d'enguany.
Jaume Collell, CanonLes Floretes de Sant
vigatans", vol. 8. "Ga-
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de la terra i amb los ocells del cel. M'atreia irresistiblement sa fesomia
tota celestial, que set centúries no es cansaren de mirar; son aire viu,
llest, sa estatura delicada i ben escaiguda, sa cara fina i somrienta, son
front espaiós i sos ulls mig cecs de plorar la Passió de Jesucrist".
Aquest vostre poeta, ho sabeu prou, sovint era excessiu: la seva
mateixa valentia l'engamava; ell, aleshores, ja ho haguera deixat tot,
cenyit del cordó seràfic. I prou que després li vingué la pobresa franciscana, i la tribulació... I aleshores, en aquells dies d'hivern, diu ell,
"nuvolosos i rúfols, negre preludi de la tempesta que s'acostava", se
li aclaria, en el record, aquell món de la seva infantesa, li revenia més
serena la visió d'aquesta plana, recordaria els seus primers poemets de
jovenesa, i amb el consol que en rebia, acabà el seu llibret de Sant
Francesc, el cant que Catalunya, agraïda, oferia al sant d'Itàlia.
I era un cant ben catalanesc, i especialment ben vigatà.
E l poeta sabia de nadales i goigs la simfonia dels ocells; a més l'havia oïda tantes vegades a trenc d'alba! Hi hauria parat esment tantes
vegades quan es difon a la posta! No és molt, si li venia a la memòria
quan veia acudir els ocells a l'hora que Sant Francesc moria:
L i v é n e n a dar l'adéu
la perdiu i la calàndria.
la tórtora sospirant,
la merla tota endolada.

De camí. Sant Francesc s'asseu a l'ombra de les alzines de la Plana:
E l troba mi

pagis

dessota una alzina.

E l s raïms són gotes de mel, a la porxada d'una masia. Més enllà
e! convent és humil i tot blanc i petit:
el conveni é s tan petit
que una serment l'engarlanda.

I una cigala s'hi posa al pic del sol, i fa sentir-hi cl seu brunzir.
Tot hi és franciscà, i tot és d'aquest indret dc Catalunya. T é no sé
quina sobrietat ben d'aqueixa Plana, que hi fa que us sobti, com una
harmonia més profunda, un cant de rossinyol, i que la blavor del cel,
una reconada d'arbres, la línia de l'horitzó, el silenci mateix de vega-
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des us deixi embadalits. E n una horta de la Plana, diríeu que Sant
Francesc hi podia sentir aquella harpa angèlica. E n una horta com les
d'aquesta Plana, aleshores que Fra Pacífic no gosava cantar a la requesta que li'n feia Sant Francesc, per temor del dir de la gent, i tot
i tot d'una,
de no sentir-lo tocar
S a n t Francesc j a s'aconhorta
quan al peu del f i n e s t r ó
s'ou altra citarà dolça
sospirar amunt i avall
per entre els arbres de l'horta.
S e s refilades gentils
lo rossinyol les escolta,
per tornar-les-hi a cantar
quan el m ú s i c sia fora.

Això és una meravella. I mireu com aquella sobrietat és la contenció d'un sentiment que desbordaria; que es conté i per això encara es fa
sentir més plenament. De tant de plaer, ja és un plaer dolorós.
L a m ú s i c a é s per son mal
mel que hi cau de gota en gota,
i per son cor n'és un r i u :
apar que el cel s'hi aboca.
Quan obeir j a no el pot,
Francesc a l llit se recolza.

No és molt que un home com E n Soler i Miquel, amic i quasi mestre d'En Maragall, crític d'una sensibilitat aguda, es meravellés d'aquest fragment Terdaguerià tan sobri i tan intens. E s com un fresc del
Giotto.
Francesc al llit se recolza:
— D é u m e u , — e x c l a m a — D é u meu,
D é u meu i totes mes coses,
d e m a n í als homes consol,
lo demani on no es troba;
D la font per aigua aní,
quan tanta en la mar ne sobra;
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mes la mar m'ha vist scdent
i m'ha anegat dins ses ones!
D é u meu i tots mos amors.
D é u meu i totes mes coses!

I també aquelles festes populars, caramelles, nits de Nadal, albades
d'amor, el poeta ho recordava i se li repetia "amb major cant", en la
visió del pessebre de Greccio:
De Greccio en lo pessebre
davant l'Infant divi,
ronca la cornamusa,
sotia lo tambori,
la flauta hi espigneja,
la flauta i lo flautí.

Sant Francesc entra en aquesta alegria popular, hi entra—com ho
diré?—pobrament, perquè no té res; divinament, perquè és ell. No
té res:
L a pastorclla dolça
Francesc la vol seguir.
No té ferrets ni gralla,
gralla ni bandolí.

Però ell, que és Sant Francesc, que és el trobador de Déu,
no té ferrets ni gralla,
gralla ni b a n d o l í ;
cull dos bastons que troba
llançats vora el camí,
se'n posa un a l'espatlla,
a tall de violí,
passant l'altre per sobre
com un arquet d'or fi.
L o violí és de freixe,
l'arquet d'un brot de pi.

No sentiu quina aroma intensa de poesia del poble? No sentiu quina alegria imbuïda de rustiquesa, quina humilitat més flairosa de plan-
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tes del terrer, i, com encisada de la nit de Nadal? Quina simplicitat
més profunda! I E n Verdaguer quan sap contenir en unes poques paraules tant de sentiment, i una visió tan clara i justa i profunda, aleshores és quan és més el fill d'aquesta Plana.
Però aquest país i l'enamorament que el seu poeta en tenia, si bé
li donaren aquelles hores de serenitat, no ho foren tot pel pobre poeta.
En aquest món uns tenen un do, i altres en tenen un altre. E n Verdaguer no tingué encara aquella alegria que Sant Francesc tenia en
aquest món, mescla d'humilitat i d'embadaliment per la bellesa, sant i
poeta alhora, trobador de Déu i home imbuït de la gràcia divina.
Veureu avui en dia repetida l'apologia de la dolor. Molts elogien la
dolor, la cerquen, s'hi abandonen. " L a dolor, deia Léon Bloy, és la mateixa essència de la beutat en poesia". I suposava com una iHicitud
el plaer, com si el plaer s'hagués de pagar amb dolor" I^ón Bloy
desconeixia la llei o li dolia obeir-la humilment. S'havia imaginat una
llei nova; les línies del bé i el mal. de l'ordre, sovint se li confonen, i
només veia el plaer, qualsevulla que fos, d'una banda, i d'altra banda
la dolor redemptora, ineludible. "L'espècie humana, digué, està tan designada per sofrir, que la permisió donada a una sola parella d'ésser
feliç una hora. no és prou pagada amb el crit d'agonia d'un món".
(Jo havia de parlar-vos d'un escriptor cristià que exaltés així la dolor;
perquè en escriptors que obliden el cristianisme, sembla més lògic que
no trobin sinó desesperança en les coses purament humanes.)
I veureu sovint davant d'aquesta dolor exalçada, el plaer sense llei,
cercat en el desordre.
I en mig d'aquestes dues tendències, només humanes perquè ens
inclinem instintivament al desordre i a l'absurd, però igualment enemigues de l'equilibri humà; en mig d'aquestes dues follies, hi ha la
doctrina de l'Església, en què el diví i el sobrenatural no ofega la raó
sinó que la guia i la sublima. Sense plaer, diu Sant Tomàs, l'home no
podria viure 3; ca! que l'home cerqui tot plaer dins de l'ordre i de la llei;
perquè si no es darà molt fàcilmente a plaers fora de la llei i de l'ordre. L a
tristesa, diu Sant Francesc de Sales, és perillosa, pot ésser bona o pot
ésser dolenta, però la dolenta abunda més 4. L a dolor prou que ve, i
aleshores cal sofrir-la amb valentia, com un present de D é u ; però no
ens l'hem d'escollir; deixem que ens sigui donada; això és més sofert
i més valent. No cal que ningú la cerqui; ja diu bé el nostre poble:

a Sum. Theol. 2.e a.ae Q. X X X V . a 4'

Inlroduclion d la vie dévote. 4.ene partie. De la Irislesse.
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quan l'alegria é s a la sala,
]a la tristor p u j a l'escala.

L'alegria és l'economia de la dolor. Ella fa que puguem sofrir útilment; estalvia la dolor inútil. F a que quan vingui l'hora de resistir no
ens trobi fadigats, exhaurits. F a que no ens fem dolors de fantasia,
dóna aquella valentia de trobar poca cosa allò que aplanaria a molts;
ens fa més soferts. E n tot hem de cercar alegria; perquè les coses ens
siguin lleugeres; perquè el treball ens sigui comportívol; per poder
arribar més enllà i més enllà de l'esforç; perquè qui estima verament
1 esforç, l'estalvia; hem de tenir l'alegria dels valents. Una alegria franciscana.
Venint una vegada Sant Francesc de Perusa a Santa Maria dels Àngels amb
fra Lleó en temps d'hivern, atuït durament pel fred grandíssim que feia, cridà fra
Lleó el qual anava un poc endavant i féu així;—Fra Lleó, maldament els frares
menors en tota terra donin gran exemple de santedat i de bona edificació, però descriu i nota diligent que no és en això la perfecta alegria.—I caminant una mica Sant
Francesc cridà fort:—O fra Lleó, si el frare menor sabés totes les llengües i totes
les ciències i totes les escriptures assolint el profetitzar i revelar no solament les
qüestions venidores, més àdhuc els secrets de les ciències i de les ànimes, escriu
que no és en això la perfecta alegria.—Essent una mica més enllà Sant Francesc
clamà encara fortament:—O fra Lleó, ovelleta de Déu, encara que el frare menor
parlés amb llengua d'àngel i sabés el curs dels estels i les virtuts de les herbes i li
fossin revelats tots els tresors de la terra i conegués les virtuts dels ocells i dels
peixos i de tots els animals i dels hòmens i dels arbres i de les pedres i de les rails
i de les aigües, escriu que no és en això la perfecta alegria.—I avençant encara una
estona Sant Francesc clamà fort:—O fra Lleó, maldament el frare menor sabés
tan excelentment predicar que convertí's tots els infidels a la fe del Crist, escriu
que no està en això la perfecta alegria.—I durant aquesta manera de parlar ben bé
dues milles, fra Lleó, amb gran admiració, li demanà i digué:—Pare, jo et prego
en nom de Déu que tu em diguis a on és la perfecta alegria.—I Sant Francesc li
respongué:—Quan nosaltres arribarem a Santa Maria dels Àngels tan amarats de
ia pluja i arraulits de fred i enfangats de llot i afligits de fam, i tustarem la porta
del convent, i el porter vindrà aïrat i dirà:—Qui sou vosaltres?—I nosaltres direm:
—Som dos germans vostres—i ell dirà:—No dieu veritat, sinó que sou dos torsimanys que aneu enganyant la gent i arrabassant l'almoina dels pobres. Fugiu tot
d'una!—i no ens obrirà i ens farà estar al defora davall la neu i l'aigua amb el fred
i la fam fins a la nit, aleshores si nosaltres tantes injúries i tanta crueltat i tants
robutjaments sostenim pacientment sense alteració i sense murmurar d'ell, i pensem humilment i caritatívola que aquell porter verament ens conegui i que Déu el
faci parlar contra nosaltres, o fra Lleó, escriu que aqu! és la perfecta alegria. I si
nosaltres perseverem tustant, i ell ix a fora alterat i com a gallòfols importuns amb
vils paraules i bofetades ens llença tot dient:—Fugiu d'aquest indret, lladregots vilissims, aneu a l'hospital, que ací no n'haureu de menjar ni de racer—; si nosaltres
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això sostenim pacientment i amb alegria i bell amor, o fra Lleó, escriu que en
això és la perfecta alegria. I si nosaltres aixi mateix obligats per la fam i el
f-ed i la nit més encara tustem i clamem i preguem per Tamor de Déu amb gran
plor que ens obri i ens deixi entrar a dins, i ell més esvalotat digués: Aquests
són gallòfols importuns, ja se'n duran la paga que es mereixen—i iexís a fora
amb un bastó nuós i ens agafés per la caputxa i ens tirés a terra i ens revolqués
per la neu i ens batés amb tots els nusos d'aquell bastó, si nosaltres totes aquestes
coses sostinguéssim pacientment i amb alegria membrant le penes del Crist beneït,
les quals havem de sostenir per la seva amor, o fra Lleó, escriu que en això és la
perfecta alegria. I encara oeix la fi, fra Lleó. Sobre totes les mercès i dons de
l'Esperit Sant, concedides pel Crist als seus amics hi ha la de vèncer'es un mateix,
i de bon grat per l'amor del Crist sostenir penes, injúries, oprobis i dicteris; per
tal com de totes les altres mercès de Déu no ens en podem gloriar perquè no són
nostres sinó de Déu, per la qital cosa diu l'Apòstol: Quina cosa tens que no et
vingui de Déu, i si et ve d'EU perquè te'n glòries com si la tinguessis de tu mateix?—Mes per la creu de la tribulació i de l'aflicció ens podem gloriar per què
"això és nostre", i per això diu l'Apòstol: "Jo no em vull gloriar sinó en la creu
de Nostre Senyor Jesucrist" (*).
I en un altre capítol de les Floretes :
El meravellós servent i seguidor del Crist, això és, el senyor Sant Francesc, per
conformar-se perfectament al Crist en tota cosa (el que, segons diu l'Evangeli,
trameté els seus deixebles de dos en dos a totes aquelles ciutats i tocoms on calia
que anessin) després que a exemple del Crist hagué aplegats dotze companys, els envià pel món a predicar de dos en dos. I per donar-los primerament exemple de vera
obediència, començar a vianar, a l'exemple del Crist el qual començà primer les
obres que els ensenyaments. Havent donat senyalades als companys les altres parts
del món, ell prenent fra Masseu per companyia emprengué el cami qui menava envers la província francesa. I arribant un dia a una vila bé prou afamats, anaren, segons la regla, captant el pa per l'amor de Déu, i Sant Francesc anà per una banda
i fra Masseu per l'altra. Més per tal com Sant Francesc era home molt destruït i
petit de cos i per això judicat vil pobrissó entre els qui no el coneixien, no féu de
capta sinó força mocets i miquetes de pa sec. Mes fra Masseu per tal com era un
liomenàs de bell cos, hagué bé prous v bons trossassos i pa sencer. Enllestida que
fou la capta, ells se retiraren ensems fora vila en un indret, per menjar, a on era
una bella font i al costat hi havia una bella pedra molt ampla sobre la qual posà
cadascú les almoines que havia captades. I veient Sant Francesc que els trossos de
pa de fra Masseu eren més bells i més grans que els seus hagué sobirana joia, i
digué aixi:—O fra Masseu, nosaltres no en som pas dignes d'aquest tresor tan
gran!—I repetint ell aquestes paraules més vegades, respongué fra Masseu:—Pare.
com se pot dir tresor ací on hi ha tanta pobresa i mancament de les coses qui calen?
Aci no hi ha tovalles ni coltell ni tallador ni escudelles ni casa ni taula ni serventa.—Digué aleshores Sant Francesc:—Això és el que jo compto per gran tresor, no
haver-hi cap cosa aparellada per indústria humana; car això que veiem és apare* Floretes de Sant Francesc, cap. VIII. Versió de Josep Carner, pròleg del
Rud. P. Rupert M.' de Manresa O. N. Cap. Lluís Gili, Editor. Barcelona. 1909.
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Hat per la providència divina, aixi com se veu palesament en el pa que hem hagut
de la capta, en la taula de pedra tan bella i en la font tan clara, i per això jo vull
que nosaltres preguem Déu que cl tan noble tresor de la santa pobresa, que té per
servidor el mateix Déu, ens faci estimar de tot cor.—I dites aquestes paraules i feta
oració i presa la refecció corporal d'aquells trossos de pa i d'aquella aigua, s'aixecaren per caminar França endins..." '.
S'ha dit molt que les Floretes de Sant Francesc era un llibre idíl·lic,
alegre, candi. Però mireu quina mena de candidesa. E s alegre, però
amb l'alegria que domina la tribulació, no pas amb l'alegria que no l'ha
coneguda. Cal saber llegir aquells idil·lis. E n tots ells l'alegria i la serenitat i la tendresa hi és per damunt de les pitjors dureses del viure:
Essent una vegada Sant Francesc en gran malaltia dels ulls, Misser Ugoli, caidenal protector de l'orde, per gran tendresa que li menava li escriví que se n'anàs
amb ell a Rieti a on hi havia metges d'ulls de sobirana excel·lència. Sant Francesc,
rebuda la lletra del cardenal, se n'anà primerament a Sant Damià a on era Santa
Clara, devotíssima esposa de Crist, per donar-li algun conhortament i en acabat fer
via cap al cardenal: i essent all! Sant Francesc la nit següent empitjorà dels ulls, i
no veia mica de claredat, i com verament no podia anar-se'n, Santa Clara li féu amb
canyotes una cel·la tota mesquina dins la qual podia reposar millor. Però Sant
Francesc, tant pels dolors de la malaltia com pel neguit d'un gran nombre de ratolins, de cap de les maneres podia reposar de dia ni de nit; i passant endavant en la
seva pena i tribulació, començà a cogitar i a reconèixer que allò era un flagell de
Déu per sos pecats; i començà a retre mercès a Déu en el seu cor, i també clamorosament; i en acabat feia un crit i deia:—Senyor meu, jo m'he fet digne de
tot això i de coses ben pitjors. Senyor meu Jesucrist, bon pastor, qui la teva clemència envers els pecadors has mesa en diverses penalitats i angoixes corporals,
concedeix a aquesta ovelleta que per cap malaltia, angúnia ni dolor se desixi de tu.—
I feta aquesta oració, una veu del cel esdevingué dient-li: —Respon-me, Francesc : si tota la terra fos d'ord, i totes les mars i fontanes i rius fossin baume, i totes les muntanyes i quers fossin pedres precioses i trobesis un nou tresor que ting.iés tanta major nobilitat sobre aquestes coses com que la que l'or té sobre la terra,
i el baume sobre l'aigua, i les pedres precioses més que les muntanyes i els quers, i
te fos donat el nobilissim tresor per la teva malaltia, no n'hauries de romandre
joiós i benaventurat?—Respongué Sant Francesc:—Senyor, jo no sóc digne d'un
tresor de tanta vàlua.—I li digué la veu de Déu:—Alegra't, o Francesc, perquè aital tresor és el de la vida eterna, i jo te'l servo i des d'ara te n'investeixo, i aquesta
malaltia i aflicció és penyora d'aquell tresor benaventurat.—Aleshores Sant Francesc cridà el seu company amb grandissima joia d'una promesa tan gloriosa i digué:
—Anem envers el cardenal.—I conhortant abans Santa Clara amb paraules santes
i prenent-ne comiat humilment, se n'anà pel camí de Rieti '.
E n la vida de Sant Francesc hi trobeu, en mig de les meravelles
Floretes de Sant Francesc, cap. XIII. Trad. de Josep Carner.
Floretes de Sant Francesc, cap. XIX. Trad. de Josep Carner.
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més grans, un equilibri que és la més gran de totes. Alegria i dolor,
tribulació i consol, valentia i prudència, grandesa i humilitat. Ens el
descriu F r a Tomàs de Celano, qui el conegué; i diu que era afable en
la conversa, reposat en les obres, previsor en els consells, serè en la
intel·ligència, prompte al perdó, tardà en la ira, subtil en la discussió,
compassiu, discret. L a cara alegre, l'aspecte benigne. Que era diligent,
sense arrogància, treballador, humilíssim, que fàcilment s'avenia als
costums de tothom. Celano, en descriure'ns així el Sant, en fa l'elogi
que en podia fer millor. E l sobrenatural, com sempre, no rompia l'equilibri humà; el sublimava.
E n el nostre pobre viure, hem de rebutjar aquelles teories que ens
prometen els cims, sense passar les valls, que ens voldrien dur molt enlaire inhumanament, que rompen l'equilibri, la llei. Ben de la vora,
l'exemple de Sant Francesc és d'humilitat, i ell primer ens guiaria per
les valls humils. I deixant-nos-en guiar ens duu a aquest mateix món
que veiem, no a cap món de fantasia, i ens demana coses humils, de la
vida ordinària. Ens demana alegria en el viure, cortesia, amabilitat,
germanor. Potser, encara febles, no sentiríem la perfecta alegria, a
camp ras, una nit d'hivern nevada; però ens la demana vora la llar encesa. Sortim al camp. Veiem una estesa de cases entre el cultiu i a
les muntanyes; és la nostra terra. De moment en ella tenim molts deuics. Entre els fills de Catalunya, sembla que el Sant ens digui, caldria
que l'amor al país, aquesta obra de Déu, prengués un aire ben vostre.
No cal que us aparteu dels costums de la terra, ja us hi podeu avenir.
I pensant en aquesta Plana venen a la ploma aquelles paraules del
Bisbe Torres i Bages. H i veiem una estesa de cases, una vida familiar
lligada al país, beneïda per Déu. " E s la família, deia el vostre Bisbe,
la substància i base de l'organització social. L a decadència social suposa la decadència en la família; i quan aquesta és vigorosa, moral, unida
i intel·ligent, la societat no pot deixar de posseir excel·lents qualitats. L a
regeneració social, la reconstrucció social, ha de començar per la reconstrucció de la família; el treballar fora d'aquesta idea és treball
inútil."
" L'antiga casa catalana és un admirable exemplar de pau, fecund i
dolcíssim esperit de família. "L'antiga casa catalana no solament se
componia dels individus que provenien d'un mateix origen, sinó també
dels qui ajudaven i cooperaven al treball o art tradicional; se criaven
entre ells vincles, no solament per la materialitat dels interessos comuns,
sinó pels afectes que engendrava la continuïtat del tracte, existint, de
consegüent, no instituïda de cap llei, sinó originada pel principi cris-
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tià que informava un pais, la gent del qual és naturalment de seny i
d'esperit pràctic, una semblança de la gens romana amb reciprocitat
de serveis entre els qui la componien" '. I aquesta reciprocitat de serveis, que el gran Bisbe retreia, permet la forma més noble de la caritat, la manera més cristiana. L a caritat, diu Sant Tomàs, és voluntària de fet, i obligatòria de llei. I no per la llei civil, sinó per llei natural. Si els rics són només uns administradors de la riquesa, amb quina
prudència, amb quina delicadesa no han de donar al pobre allò que per
llei natural és del pobre! Quina vilesa, d'humiliar-lo per donar-li—si
és que li donen—allò que és seu. I és més fàcil de partir el pa en la convivència que cada dia duu serveis recíprocs, és més fàcil que la caritat floreixi naturalment, cristianament, ,gens vista, com cal que sigui
en la vida d'una masia catalana, que no pas en aquell allunyament del
pobre, que es fa més vistent quan li allarguem una petita moneda per
treure'ns-el de davant.
I aquells serveis recíprocs, aquella germanor de treball radiquen en
l'amor comú a la terra. Al pobre li allargàvem una moneda, i li negàvem el pa. Mentre li donàvem la moneda amb la punta dels dits, n'apartàvem la vista. L i neguem un lloc a casa nostra, un lloc a la taula.
Aquella moneda que li donàvem també prostituïa la terra. Proudhon ho
veia ben clar. "Ja no amem la terra com abans, diu, perquè l'habitaven,
perquè la cultivaven, perquè en rebien les emanacions, vivien de sa
substància, la rebien dels pares amb la sang, i la trametien de generació
en generació dins la raça, perquè hi prenien el cos, el temperament, els
instints, les idees, el caràcter, i no se'n podien separar sinó morint.
Avui dia estimem la terra com estimaríem un instrument, i encara
menys, com una inscripció de rendes per mitjà de la qual rebem cada
any, sobre la multitud, una certa quantitat. I aquell sentiment profund
de la natura, aquella amor a la terra que només la dóna la vida rústica,
s'és extingida. E n lloc d'ella hi ha una sensibilitat de convenció, particular a les societats decadents a qui la natura no es revela sinó en la novel·la, el saló, el teatre.
"L'home ja no ama la terra: propietari, la ven, la lloga, la divideix
per accions, la prostitueix, en trafica, en fa l'objecte d'especulacions;
cultivador, l'aturmenta, la viola, l'exhaureix, la sacrifica a la seva avidesa impacient, i mai no s'hi uneix" 2.
Aquest amor a la terra, i aquella caritat que neixien de les nostres
L a Tradició Catalana. Llibre primer, cap. X .
De la Juslice dons la Revolution el dans PBgUti, S-a ètude..
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tradicions es serven en aquesta Plana, i són avui l'arrel de la tradició
catalanesca de Sant Francesc. E n aquest amor a la terra i la bona caritat tradicional veiem les petjades de Sant Francesc a Catalunya.
I quan venim en aquesta Plana gentil i serena, a veure-les-hi, no
us he de dir si és amb recanqa i amb el desig de no oblidar-les, que us
diem: a reveure!
JOSEP

MARIA

CAPDEVILA

MARGINALS
L'ESTAT DOCENT I L'ESGLESIA DOCENT
( A propòsit d'algunes disposicions

italianes)

L

'ACTITUD de l'Estat italià en matèria d'ensenyament ens ha suggerit aquesta nota sobre la posició catòlica enfront de l'Estat
docent.
L a lluita no és d'avui. Les Corts de Càdiç no són tan antigues perquè ens en oblidem. Les reformes escolars italianes no fan sinó dur-nos
a la ploma algunes paraules de prelats espanyols dient la doctrina de
l'Esglèsia en defensa de la llibertat d'ensenyament. I la voldríem indicar als lectors que es preguntin quina deu ésser la doctrina catòlica
davant de l'estatisme que, en aquella matèria, impera avui a Rússia com
a Itàlia.
Tot el nostre ideal d'instrucció recolza en l'absoluta llibertat d'ensenyament, sense cap altra limitació que la imposada a tothom pel magisteri diví de l'Església Catòlica, la qual precisament per a exercir
aquest diví magisteri fou fundada i estesa per tot el món; i recolza en
l'absoluta llibertat d'aprendre en el lloc, temps i manera que hagin d'ésser de més profit a l'alumne, no segons el judici de l'Estat: és el pare
de família qui té un deure sagrat d'ensenyar, d'educar i d'instruir els
fills o de triar qui ho faci en representació d'ell i sota la seva responsabilitat l . Les lleis que conculcaren aquestes llibertats sagrades consti1 Vegeu les Conferències del P. Fèlix, del 1860, en les quals explica com
és el pare el sobirà de la familia, amb una sobirania incontestable pel seu
origen, independent pel seu fi i formidable per les seves responsabilitats; com
la seva jurisdicció no té cap més limitació que l'evident abús del poder, ni
l'exercici d'aquesta admet cap altra condició que el respecte als drets que
també el fill ha rebut del Senyor de pares i de fills; com el pare és per aquesta raó el primer mestre del seu fill, i posseeix amb la facultat d'ensenyar-li
el bo que ell sap, la de triar-li els mestres que li ensenyin el que ell no pot,
i com la Revolució, per deshonor de la humanitat, decreta la incapacitat dels
pares per educar llurs fills, i s'atribueix el sacerdoci universal de les ànimes
tot imposant en nom de la llibertat el seu ensenyament obligatori.
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tueixen "una extralimitació irracional, una mortal ferida a l'autoritat de
l'Església i una irritant violació dels drets dels qui han estat abandonats
a la tirania de l'error i de la immoralitat". Són paraules del mentíssim
Metropolità de Catalunya, Dr, Benet Vilamitjana 2, i és ell qui posà
jjer lema en aquella altra seva pastoral d'inauguració de pontificat en
l'arxidiòcesi tarragonina, per la qual rebé entusiastes lloances del Nunci
de S. S.: "Que ensenyi qui en sàpiga i vulgui, mentre ho faci bé" 3.
E l dret de l'ensenyament no el pot monopolitzar l'autoritat governativa, perquè l'ensenyar no és funció de l'autoritat, sinó de la ciència. L a
societat que té tota l'autoritat de magisteri és la santa Església Catòlica,
puix ella és doctrinal per naturalesa. Ho és perquè ho volgué el Crist,
son diví Fundador, quan, invocant "tota la potestat que se li havia donada en el cel i en la terra" (Mat. X X V I I I , 18), confià als seus apòstols la missió d'adoctrinar el món enter, ensenyant el que ell els havia
ensenyat" (Ibíd. 19-20); ho és perquè l'Església fou instituïda per continuar sobre la terra el Regne del Crist fins a la consumació dels segles, i,
essent aquest regne espiritual primàriament i per la seva naturalesa, l'Església no pot acomplir el seu fi sense el magisteri basat en la revelació
divina de la veritat. I , per bé que l'objecte immediat i directe del magisteri de l'Església són només les veritats sobrenaturals, també, per necessària conseqüència, han d'ésser-ho secundàriament i mediatament
moltes d'orde natural, car hi ha sovint estreta connexió entre les unes i
les altres, i, a més, en la divina relació es contenen, ultra les veritats
d'orde sobrenatural quant a l'objecte, les veritats naturals que reben
llur sobrenaturalitat de la manera d'adquirir-les nosaltres. I vet aquí
perquè l'Església, sense cap mena d'extralimitació en els seus drets, ans
en compliment de sagrats deures, condemna les lleis de la potestat civil
que s'oposen a la salut espiritual dels fidels, com s'esdevé en vàries
de les referents a l'ensenyament, promulgadaes en diferents Estats; i
vet aquí perquè, sense extralimitar-se gens, pot i deu l'Església exercir
la seva vigilància sobre les doctrines que han de rebre els seus fills, per
tal d'evitar les errors que podrien induir-los a esgarriaments en llur fe
o costums.
Bon xic menys respectable que l'eclesiàstic, és l'origen i fonament
del magisteri estatal de les nacions llatines: fou el més absorvent de
tots els monarques: el primer Napoleó. E l l creà, per decret de 10
de maig de 1806, VUniversité imperiale, "cos encarregat exclusivaDe la carta pastoral datada a Tarragona el 10 de gener de 1888.
Datada a Monserrat el primer de juny del 1879.
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ment de rensenyament i educació públiques dins tot l'Imperi". Abans
de complir-se dos anys, el 17 de març del 1808, restà defintivament
constituïda la Universitat Napoleònica, el gran Maitre de la qual, era,
eles d'aquell moment, el senyor oficial i absolut de les consciències de tots
els francesos 4. L'emperador devia fregar-se joiosament les mans de
veure's ja en camí d'assolir amb tota rapidesa el fi que s'havia proposat amb aquella creació, i que ell no s'amagà de fer públic: la napoleonització de les opinions polítiques i morals dels seus innombrables
súbdits. "Dans l'établissement d'un corps enseignant—digué textualment—mon but principal est d'avoir un moyen de diriger les opinions
polítiques et morales".
U n atemptat així, tan directe i violent contra els drets individuals i
socials; una gosadia així contra les lleis divines i humanes, no podia
deixar de trobar ressò en les funestes Corts de Càdiç on tantes cadenes
se'ns tiraren al coll i tan sòlidament se'ns en reblaren d'altres que ja
portàvem a les mans i als peus, entre elles aquesta del monopoli estatal
de l'ensenyament. I efectivament, hom decretà en aquelles Corts (art.
369 i segs.) la creació d'" una Dirección general de Estudiós, compuesta
de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estaria, bajo la dirección del Gobiemo, la inspección de la ensenanza pública". I uns
quants anys després, el dia 10 de juliol del 1821, fou donat a llum el
primer P l a n de la llarga sèrie dels d'Instrucció Pública que havien d'anar succeint-se, modificant-se i corregint-se indefinidament.
E l s qui maleïen el despotisme dels reis absoluts, es manifestaven orbament enamorats dels procediments d'aquells. Diguem-ho amb paraules del nostre eximi Doctor Torras i Bages: "Los que abominaban de
Luis X I V y de Felipe I I , ahora alegan como un honor seguir sus tradiciones, y precisamente en sus excesos, es decir, en aquellas aberraciones de abuso de autorídad que en los antiguos monarcas provenian de
que se les subían a la cabeza los humos de la soberbia que fàcilmente es
engendrada por el ejercicio del poder, y que en nuestros políticos proviene de irreflexiva antipatia al Cristianismo, cuyo espíritu de moderación y de libertad no saben soportar, engaiiados por la ilusión de ejercer un poder sin limites sobre los hombres; es decir, la misma ilusión
con distintas formas. Con 1a circunstancia agravante de que los monarcas pasados tenían fe cristiana y píedad verdadera que moderaba sus

* Això no vol dir que els catòlics no hagin d'intervenir en l'ensenyament
oficial quan l'Estat abusa. E l primer gran Maitre de la Universitat napoleònica
era M. de Fontanes, catòlic. Han d'intervenir i minvar des de dins i des de fora,
fins on els sigui possible, els abusos del poder civil.
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inclinaciones absorbentes, al paso que en ciertos politicos actuales..." 8Així fou engrapada pel liberalisme la llibertat de consciència, amb
c! ferm propòsit de fer-la morir escanyada 6. Així restà oficialment interdita o, almenys, molt limitada la lliliertat de fer bé 7, i així cregué
l'Estat omnipotent que podria plasmar al seu gust, crear-la, l'ànima nacional, com si, segons gràfica expressió del mateix Dr. Torras 8 "els
pobles es creessin a les oficines ministerials".
Repetim que l'Estat volia obrar per ell mateix sense cap interven-

ció tot i coneixent la que per les lleis té assignada l'Església en matèria d'instrucció 9, però no ignorant tampoc que aquesta concessió de
l'Estat, aquesta mena de benvolenqa envers l'Esglèsia. no té cap valor,
puix l'Estat ho dóna com vol, ho modifica quan li sembla bé i es desdiu
de tot el dia que li convé ,0. No és l'Estat qui ha de dir a l'Església el
que ella pot ensenyar, sinó que és l'Església qui diu a l'Estat que és
ella qui té conferida la missió docent per Jesucrist.
Considerem, doncs, si amb aquestes idees i principis els catòlics hem
d'ésser o no defensors de la subordinació de l'ensenyament a la política,
i de les refonnes escolars italianes, per exemple. I no solament és a
la Itàlia d'avui, sinó a la pseudo-democràcia francesa on l'estatisme docent contraria la llibertat cristiana. No és un mal europeu d'última hora.
1 a tot moment que es presenti hem de recordar la doctrina de l'Església,
tan clara en la lluita multisecular contra les temptatives cesaristes de
domini espiritual.
T. B E L L P U I G , Pvre.
' Los excesos del Eslado. cap. I V , Vich, 1906.
* " E l estado pretende formar los corazones y el espíritu de los ciudadanos:
esto siirnifica la muerte de la libcrtad de conciencia... Significa la tirania sobre
la conciencia. sÍRnifica la abolición de la libertad de conciencia. E l Cristianismo
trajo al mundo la libertad de conciencia, sustrajo ésta de la iurisdicción del César : ahora el César quiere otra vez dominar en los espiritus, y arruïna la noble
libertad que trajo Jesucristo". Dr. Torras i Bagès. Documents pastorals inèdits.
Obres completes, vol. I X , pp. 363-364' " E I monopojio de la escuela es el monopolio de la cultura, de la civilización. L a prohibición de hacer el bien es intolerable". Ibid., pàgina 365.
* Vegeu YExfosición dirigida al Ministerio de Instrucción pública sobre la
ensenanza del Catecisme en las escuetas, datada a Vich el 27 de novembre de
1902. (Obres completes, vol. V I I I , pàgs. 26 i segs.).
* Hi ha Tarticle Segon del Concordat del 1851, en el qual es promet que
"no se pondrà impedimento a los Obispos y demàs prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar por la pureza de la doctrina, de la fe y de las
costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud, en el ejercicio de este
cargo, aún en las escuelas públicas". Hi ha també la llei d'Instrucció pública
del 1857, amb els seus articles, segon, setè i d'altres, en el quals sura la mateixa idea, especialment en el 87, en el qual es dictamina que "la doctrina cristiana se estudiarà por el Catecismo que senale el prelado de la diòcesis", llei que
fou ratificada per un reial decret de 21 de novembre del 1902. N'hi ha d'altres
de diferents temps i països, però en cap no s'abandona el punt de mira bonapartista, el moyen de diriger les opinions polítiques et morales.
m Vegeu la circular del bisbe Vilamitjana. datada a Tortosa el 23 de juliol
M 'S78.
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E L S LÍMITS E D U C A T I U S D E L'ESCOLA

U

N escriptor català—Carles Soldevila—intentà fer una classificació
de les influències que operen sobre la joventut
i les senyalà
per ordre creixent d'eficàcia: l'escola, la familia i l'atmosfera creada
pels grans esperits.
Trobem bé, teòricament, la graduació establerta per l'eximi escriptor, però cal remarcar que els tres factors esmentats—escola, familia
i creació dels grans esperits—no obren ni quantitativament ni qualitativa de la mateixa manera. Dintre el pla normal de vida, la freqüentació escolar és m é s curta que la convivència amb la família, i aquesta
convivència és més breu que el període de plenitud social. Per altra
part, l'escola i la família obren paral·lelament i d'una manera complementària a la creació dels grans cs])erits. Els grans esperits es plantegen problemes de fins; parlen dels ideals morals, religiosos, filosòfics,
sociològics i polítics vers els quals cal empènyer les diverses manifestacions de l'activitat humana. L'escola i la família es plantegen problemes de mitjans: dels ideals proposats, escullen els que més els
convenen i llavors, si fan via racional, determinen els fenòmens físics,
fisiològics i psíquics que es troben en la naturalesa de l'individu, busquen les lleis que regeixen aquests fenòmens, i, finalment, assenyalen
i empren els mitjans pràctics que han de dur-los als fins acceptats. Podríem dir que els grans esperits tracten de satisfer les necessitats d'una
gran massa o de la Humanitat en general, mentre que l'escola i la família tracten de satisfer les de l'individu que més tard o més d'hora
serà integrat al món social. D'ací que l'infant arribat a adolescent, arribat a home, rebrà les influències més fortes, més violentes i més decissives, no a l'escola, no dintre la família, sinó del mitjà on ha de viure definitivament; quan els problemes que li plantejarà el món l'obligaran a posar en joc la seva potència, quan tindrà el màximum de
responsabilitat que atorga la completa llibertat d'obrar; en fi, quan caminarà i correrà tot sol pels llocs que li seran més plaents.
Si ens concretem a l'escola, la primera pregunta que vindrà a l'esperit és aquesta: No hi ha una forta desproporció entre els esforços
que per a ella són esmerçats i els resultats que dóna? Certament; el
L a Publicilal, 18 de febrer i 11 de març de 1925-

526

JOAN A L E G R E

rendiment no és proporcionat a l'esforç. I això no representa una pèrdua d'energies, una mala aplicació de forces? Hem de confesar, doncs,
(|ue l'escola no lia seguit ni segueix el cami que li correspon. Dues
tendències extremistes manifesten aquesta deducció. Avui, en plenai
cjxjca democràtica, quan la idea de llibertat i de dignitat és arreu resjiectada, trobem escoles muntades sobre un règim de coaccions externes que van contra fcaperit de responsabilitat individual, contra l'esperit crític i contra el de solidaritat efectiva que reclama la vida moderna. Un sociòleg en diu escoles del diable -. Són la perpetuació d'un anacronisme—herència funesta—, d'una teoria que considera l'escola abans
que els infants, que aquests són objectes de la seva propietat í, per
tant, que pot fer-ne el que més li plagui. Per a ella po es plantegen
problemes. L a seva inconsciència la porta a l'extrem de creure's posseïdora d'una deu de coneixements científics i guardadora de la veritat, la qual solament és ensenyada en parts proporcionals als qui saben
plegar i guardar les iniciatives pròpies, als qui saben rendir culte a la
ignorància, i als qui no Babén emocionaf-se davant un fenomen de la
naturalesa. E s caracteritzen aquestes escoles per una cosa: totes, absolutament totes tenen el seu sistema d'ensenyament; és el millor, el
més nou i el més infal·lible de tots els que s'han fet. Sí els mireu bé,
veureu que tots presenten una diferència en l'ordre, en la nomenclatura—d'ací els ve la glòria—però tots coincideixen en allò que no esmentem: en l'empirisme que els inspira. No són el tipus que. en general, abunda més; dintre la Península potser si, i nosaltres creiem que

* Adolf Ferrière. en cl seu llibre "Transformons TEcole", escriu: "Això
és una història vertadera. E l diable vingué un dia a la terra i constatà amb despit, que encara hi havia homes per creure en el bé. Com que al diable no li manca
finor d'esperit, ben aviat constatà que aquests hotnes_ presentaven alguns trets de
caràcter comuns: eren bons, perquè creien en el bé; eren feliços, perquè eren
bons, tenien calma i eren equilibrats, perquè eren feliços. E l diable, des del seu
punt de vista, arribà a la conclusió que. en el millor del món, no totes les coses
anaven pel millor camí, i pensà en mitjans de canviar-ho.
" L a infància és el pervindre de la raça, es digué; comencem per la infància."
I aparegué als homes sota els aspectes d'un home de Déu i d'un reformador
de la Societat.
"Déu. declarà, exigeix la mortificació de la carn. E s tracta de començar des
de la infància. I-a joia és pecat. Les rialles són blasfèmies. Els infants no han
de conèixer ni joia ni rialles. L'amor d'una mare és un perill: afemina l'ànima
del noi: cal que el fill sigui allunvat de la marc per tal que res no faci d'obstacle
a la seva comunió amb Déu. Caí que la joventut conegui la vida que és esforç.
Satureu-la dc treball (en llatí "tripalium", instrument de tortura), satureu-la
d'enuig. Que tot el que pugui despertar l'interès sigui desterrat: solament és
bo en si mateix cl treball desinteresat: si el plaer hi és introduït: esteu perduts!!!,"
Així parlà el diable. L a multitud s'inclinà fins tocar terra amb el front
"Volem salvar-nos!" cridà la multitud. "Què cal fer?".
"—Creeu l'escola."
I SOIT les indicacions del diable l'escola fou creada."
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obtenen només que resultats contraris a la manera de pensar i de sentir
tant del mestre com dels que li han confiat la tasca educativa.
Quan Rousseau en el seu Emili (1762) proclamà d'una manera definitiva que l'infant no havia d'ésser considerat exclusivament com una
ocasió que s'ofereix per a aplicar els preceptes educatius, sinó que
s'havia de pendre com la condició mateixa de les temptatives pedagògiques, com una font de problemes per resoldre; i Kant i Herbart en
el segle X I X , influïts per les seves idees demostraren la necessitat de
fonamentar la pedagogia sobre la psicologia i l'experimentació; quan
la pedagogia deixà d'ésser una ciència exclusivament filosòfica, les coses canviaren. E r a iniciada una etapa de reivindicació aue prenia com
a punt de sortida el reconeixement dels drets de l'infant. L'escola existeix perquè hi han infants, i ja no es creu posseïdora de la ciència, ans
be, creu que pot ser iniciadora del desvetllament de l'esperit científic:
no és una cosa inintel·ligible, sinó que vol ser una cosa oberta a tothom, com ho és qualsevol altre organisme que neix d'una necessitat
col·lectiva. E s dóna compte de la seva missió social i vol quedar-se en
el seu lloc just. E s planteja un sens fi de problemes que tracta de resoldre amb el concurs de la raó i la consciència. No perd el temps en
teories inútils i en investigacions que no li corresponen; ha reduït el
seu camp per tal d'intensificar la seva labor. E l tema és suggestiu i alguns, il·lusionats per les esperances que comporta tota novetat, han intentat fer-ne un motiu de revelació personal. Han rebutjat sistemàticament el que hi havia fet, i han dit: puix que l'art d'educar exigeix
una ciència prèvia en la qual juga un gran («per la psicologia del noi.
i els nois assisteixen a l'escola, convertim aquesta en un pseudo-laboratori de psicologia experimental. E l resultat no podia ésser pitjor:
els alumnes acaben la vida escolar fastiguejats i mal preparats i la
ciència de l'educació queda enriquida, per unes mans mercedàries, amb
quatre trucs que cap falta li fan i que més aviat la desacrediten. Aquestes escoles són considerades com el pol oposat de les que no tenien en
compte la i)ersonalitat de l'infant i que, teòricament, en feien el que
\olien; però, elles, preocujades exclusivament en determinar què és,
obliden el que ha de ser i no el preparen: fan una tasca que, d'estar
ben feta, no els correspon. Heus ací com el director de l'Institut Roussau, de Ginebra, destria la tasca del mestre, la del teòric de l'educació
i la del psicòleg 3: "Cal recordar, diu. que hi ha diferents tipus de
ciències de l'educació—és una ciència aplicada o, com diu Naville, una
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ciència de regles. Però pel fet que una ciència aplicada no sigui semblant ni a la història ni a la física, no deixa d'ésser menys ciència en
el sentit estricte del mot, i molt distinta de les branques en les quals
es ramifica la filosofia moral. Una ciència de regles reposa sempre so1 re una o vàries ciències de lleis, de les quals ella fa, com sol dir-se,
l'aplicació a un domini determinat.
Les ciències teòriques tracten d'establir lleis, relacions condicionalment necessàries entre dos fenòmens del mateix ordre. Quan aquests
fenòmens es succeeixen en el temps, l'un és anomenat causa i l'altre
efecte: "sempre i per tot, si tal condició és satisfeta, seguirà tal efecte". Ara bé; aquestes relacions necessàries entre dos fenòmens que la
ciència pura no fa més que reconèixer, la ciència aplicada les utilitza.
E l que el teòric constata com un efecte, el tècnic s'ho proposa com un f i ,
i les vies per obtenir aquest fi li són indicades per regles que, ben mirat, no són més que lleis invertides. E l que era una causa en la llei,
esdevé un mitjà en la regla: si voleu obtenir tal fi, empreu tal mitjà.
Les ciències de lleis que la ciència de l'educació explotarà, seran
la fisiologia en matèria d'educació física i sobre tot la psicologia i la
sociologia. Les lleis psicològiques proporcionaran la substància de les
regles pedagògiques. Si la nostra ciència de l'educació és molt jove,
és perquè la psicologia del noi sobre la qual es basa a cada pas, no
està més que en vies de constitució.
Uns exemples ens faran comprendre millor el que acabem de consignar.
L a psicologia, en estudiar la memòria, ha establert una llei curiosa
sobre l'espai que cal deixar entre les repeticions: si durant un lapse
de temps llegiu un cert nombre de vegades alguna cosa que voleu gravar en la vostra memòria, les lectures llargament espaiades determinaran un rcord més durable que l'acumulació sobre un mateix moment de
diverses repeticions successives. Heus ací una llei induïda per Ebbinghaus d'un cert nombre d'experiències de laboratori. U n mestre d'escola que es proposi fer saber bé als seus alumnes els trossos que cal
apendre de memòria, en deduirà una regla: per tal d'obtenir un record
durable, farem de manera que els alumnes llegeixin el que han d'apendre deixant el major espai possible entre les lectures. Si un d'ells ha de
llegir i repetir trenta vegades la faula que recitarà dintre quinze dies.
que la repeteixi cada dia una vegada al matí i una vegada a la tarda, i
no quinze vegades al moment que el mestre dóna el treball i quinze vegades al moment de recitar-la."
U n altre exemple: " E n matèria de psicologia moral, jo crec—diu
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P. Bovet—haver establert que el sentiment del deure suposa sempre
realitzada una doble condició: per tal que davant d'un acte que s'ha
de complir, jo tingui un sentiment d'obligació, cal que hagi rebut una ordre precisa concebuda en termes generals, una "consigna" i que aquesta consigna hagi estat donada per algú que m'inspiri un sentiment especial, sigui de temor o d'afecció. D'aquesta llei que relaciona un efecte a les seves causes en treurem, si ho creiem oportú, una regla: si volem que els nostres nois tinguin el sentiment del deure, arrangem-nos
de manera que les tasques que voldríem que emprenguessin els siguin
proposades en forma de consignes per les persones que tenen prestigi
damunt d'ells."
D'aquestes paraules deduim que la ciència aplicada de l'educació
no és una ciència que es proposa l'estudi de fins, ni solament el fi últim de l'educació; que el mestre no és qui ha de determinar les lleis
psicològiques; i que si la ciència de l'educació és encara novella, no pot
prescindir-se en absolut de la tradició. L a ciència de l'educació, amb
l'ajuda del moralista, del sociòleg etc, escollirà uns fins immediats—els
millors si pot ser—i tenint en compte la naturalesa dels infants, determinarà els mitjans per a obtenir-los. E l mestre serà l'expert obrer
de l'escola que seguirà pas a pas els resultats de la psicologia aplicada;
i mentre aquests li manquen haurà de moure's dintre el camp de la
sana tradició, de la tradició que per naturalesa estableix una selecció,
uns principis que són acceptats com a certs sempre que un cas concret
no demostra el contrari.
Algú ha dit que a Catalunya aquestes idees no volen ésser conegudes i que es fan esforços per tal que l'escola no tingui una concepció
clara del fi que s'ha de proposar. Nosaltres, més aviat, volem creure
que es compleixen aquelles paraules de M. Levy Bruhl, les quals diuen
que les formes de l'activitat humana arriben tant més tard a l'etapa racional, quant més fort i més imperiós és l'interès que les mou. No
som un poble prou madur i ens deixem convèncer fàcilment amb uns
paperets de colors i amb unes ratlles enigmàtiques. I és que "la pràctica, per a esdevenir racional, ha de despendre's d'un conjunt molt complexe de creences, costums i, per tant, de sentiments i de passions que
la seva antiguetat fa particularment tenaços". Tenim una tradició que
per semblar moderns no volem reconèixer. Per això arribem a conclusions absurdes. Volem apreciar la valor d'uns resultats obtinguts, volem judicar si els productes de les nostres escoles responen sí o no, i
en quina mesura a un fi que no ens havem proposat clarament.
Quant vuit mil escoles tractin de convertir l'infant en una valor 904
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cial o com diu Guye, en un transformador d'energies naturals en energies socials, quan la tasca anònima de deu mil mestres vagi encaminada a un fi concret, quan no es perdi el temps en descobrir el que de
temps ja és conegut, quan cadascú ocupi el lloc que per les seves aptituds li correspon, llavors podrem dir que l'escola tindrà la importància
que avui el seu fracàs continuat ens priva de donar-li.
JOAN

ALEGRE

JOGUINES

C

ÍEUEN alguns que la infantesa és una edat envejable, però els qui així
ho diuen o no reflexionen o no són sincers; i aquesta és la hipòtesi
més versemblant; han estat infants i bé deuen tenir memòria.

No cal sinó reflexionar per compendre el contrari; Déu no hauria
pas fet l'home de faisó que tot adquirint la plenitud empitjorés de condició. Si observem, veurem que els infants pateixen una subjecció molt
més gran que no pas els adults; contínuament són manejats per voluntat
d'altri; per ells no ha desaparegut l'esclavatge; per ells existeix un dret
(«nal arbitrari í un dret processal mancat de tot recurs d'apel·lació en el
qual no és admès aquell principi que ningú no pot ésser jutge en causa
pròpia, perquè el pare ho é s en tot desacord que hi hagi entre ell í els
seus fills; ni el principi que ningú no pot ésser condemnat sense haver estat escoltat i vençut en judici, perquè el jutjador, sense testimonis ni superiors, no concorda amb aquestes normes. Tot això i més encara pateix
la infantesa a part de totes les contrarietats i angúnies que provenen de la
seva insuficiència física. Amb raó, Quevedo, refractari a la rutina i a la
fcció, rebutjava horroritzat la hipòtesi que hom pogués tomar a la infantesa.
U n dels turments que pateix la infantesa és la necessitat que té d'ocupar el temps; bé disposa el pla diví de la Naturalesa que els infants dormin molt. L e s hores que dormen les tenen de menys per avorrir-se, i avorrir-se és la gran pena de la infantesa.
Contra l'avorriment dels infants, el mateix que contra el dels adults,
hi ha només aquests dos remeis: treballar i jugar; però, aquests remeis
no assoleixen en l'edat plena i en l'edat infantívola la mateixa extensió;
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els adults tenen com el joc més plaent el joc de les idees que és la conversa amb els seus iguals; però aquest joc només és possible, i per tant
només és agradable, quan tots els jugadors de la partida aporten gran
provisió de idees; els infants, com més petits són, en tenen menys afluència ; per això no conversen; els seus diàlegs tenen per fi satisfer necessitats, no comunicar pensaments.
No els plau als infants omplir el temps amb treball, fora que el treball tingui per ells l'atractiu del joc; i tampoc no els plauen els jocs si no
els veuen revestits d'una norma de seriositat, com si fossin un treball;
per això als més petits els desagraden les trampes en el joc, perquè aleshores el joc perd formalitat.
E l joc és el darrer reducte de la llibertat dels infants; no és lliure de
privacions, i fins no deixar-los jugar és una sanció penal amb la qual pares
o pedagogs llueixen amb poc esforç llur jurisdicció sobre fills o educands;
però cal estulteria per imposar a un noi una mena de joc o per obligar-lo a
jugar quan no en té ganes.
Per tot això convé de reconèixer una ampla llibertat al joc dels infants,
però al mateix temps cal també guardar-los de jocs perillosos; i entre els
que són així el perill prové algunes vegades de part de l'acció, d'altres de
part de la joguina.
Hi ha una pedagogia de la joguina, però tan sols la coneixen bé els venedors d'aqueixa mercaderia, i encara tan sols en coneixen l'aspecte que
els pot reportar guany. Quan hom els demana una cosa determinada i no
veuen prop l'infant consumidor, pregunten abans de tot quina edat té l'infant i un cop la saben ofereixen sempre joguines adequades.
Una altra pedagogia més espiritual clasifica les joguines segons les qualitats ; alguns infants admeten i practiquen jocs de paciència que altres infants trencarien irats al primer entrebanc; i d'altres es complauen en els
de força física, i d'altres en els dagilitat, i d'altres en els de representació;
heus ací on han d'exercir els educands l'encert de donar a cada caràcter
joguina adequada.
Sembla que les figures d'éssers vivents, principalment homes i animals
no ofereixen risc, perquè en elles no hi ha mecanisme ni misteri, sinó mera
representació exempta de perill físic i àdhuc de fadiga de tota mena. Però
en aqueixes figures s'hi contenen perills espirituals que per això mateix cal
evitar amb més cura que no pas els del cos.
Cal fer prèvia excepció de les nenes; formades per ésser productores de la vida, tendeixen, per instint, a conservar tota cosa vivent; nascudes per la maternitat, ni els cal la figura humana per formar el mite d'una
criatura de poc temps; i fingeixen a llur caprici amb un embolic de draps.
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un infant de bolquers. Per això les figures d'éssers vivents mai no perillen
en mans de nenes.
Però la infantesa masculina és cruel; cruel de vegades per curiositat,
de vegades per enuig, potser per desamor; per un noi la joguina representativa d'un ésser vivent, més que no pas una representació és un instrument ; serà capaç d'utilitzar com a palanca un arbret, com a falca un soldat
de plom, com a maça o martell un figura humana si pesa prou. Un ninot,
un cavall de cartó, un ratolí mecànic o un conill que toca els platerets, posats en mans de nois, són candidats a ésser estropellats barroerament, o,
potser, a ésser oblidats desdenyosament. Aleshores la cosa simbolitzada pateix tot allò que li toca patir al símbol; és ésser cruel i és habituar-se a la
crueltat destroçar sense més ni més un ninot, tirar potes en l'aire un cavall
de cartó; el qui no s'esborrona de plomar una au de joguina porta en ell
mateix alguna cosa de turmentador d'ocells vius.
De totes les representacions de la figura humana en joguina, la menys
exposada a ésser maltractada és la dels soldats de plom; però tenen aquestes joguines un altre inconvenient major: ensenyen a estimar el poder sense el sacrifici, i la guerra pel seu espectacle vistós; per ací és per on comencen de vegades els tirans i els homes cruels.
Precisa, doncs, analitzar molt abans de donar una joguina a un infant,
la valor espiritual d'aquesta joguina; algunes contenen, amagades en llur
simplicitat, incitacions a una mala formació moral.
U n cas pitjor que tots aquests és que la joguina sigui l'infant mateix.
Sembla que això no pugui ésser, que sigui un absurd.
No és absurd, és realitat: els veieu pels carrers en comparsa, i encara
que els veieu tot sols, per llur disfressa de joguina humana els coneixereu.
Pares i pedagogs, no permeteu semblant cosa!
JOAN MONEVA I PUYOL
Catedràtic de la Universitat de Saragossa

CRÒNIQUES D E L'ESTRANGER

UN G R A N ESFORÇ RELIGIÓS
E L CRIST A L E S BARRIADES ROGES D E PARIS

t< A L volt de París hi ha una Xina", deia pel 1899 un clergue de la
-^^·
diòcesi de París al seu arquebisbe, el Cardenal Richard; i alguns anys més tard. aquest darrer hi feia eco, tot afegint: "No deixarem de repetir-ho: la diòcesi de París és un país de Missions. Nosaltres donem per a l'obra de la Propagació de la Fe, i d'una faisó general,
per a la conversió dels infidels, i fem bé puix no hi ha res més gran.
als ulls de Déu que la salvació de les ànimes. Però, és que no tenen
una ànima, aquests obrers de les barriades de París?" Quan el clergue
parisenc emprava l'expressió X i n a , només pensava en el paganisme senyor de les ànimes; arribà la guerra amb els seus terribles sotracs, i una
organització revolucionària, el comunisme, aglutinà totes les cobejances, tots els odis socials que una misèria immerescuda fa néixer. Les
fàbriques han sortit com els bolets en les barriades parisenques, les vivendes mesquines s'han multiplicat; bandejats de la gran ciutat per la
crisi d'estatges, atrets per la capital, en la qual esperaven trobar un treball remunerador, arribaren els homes, les dones, les famílies, presa
fàcil del bolxevisme. L'antic cinyell de jardins, de prats, de camps, que
fa cinquanta anys encara tancava París, esdevingué "la barriada roja",
on sobtosament pot bramular la revolta, i trobar, la revolució, els adeptes més ferotges.
I en aquestes barriades, una sola força es dreça contra la revolució;
contra la revolta dels esperits, un sol ensenyament, el que—indigent
entre els indigents, pobre entre els pobres—porta el sacerdot de Jesucríst.
De vint anys ençà, des que, denunciat el Concordat, a França
no hi ha necessitat de l'autorització per a obrir capelles i erigir parròquies, hom ha acomplert un treball immens, que dues xifres ens permetran de mesurar. De 1801 a 1901, és a dir. del Concordat a la
separació, la diòcesi de París augmentà amb 29 parròquies noves; de
1901 a 1926, la mateixa diòcesi ha estat dotada de 33 noves esglésies
parroquials i de 58 centres religiosos, anomenats també capelles de socors 1.
1 Similars a les nostres tinències parroquials. (N. de la k.).
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País de missió—dèiem—són tots aquests poblats de barriada, tots
aquests amuntegaments de barraques miserables, aquestes distribucions
fetes sens ordre que formen entorn de la capital un cinturó la profunditat del qual en alguns indrets arriba a 12 quilòmetres. Aquest diàleg que un dia s'entaulà entre el Cardenal Amette i un clergue de la
seva diòcesi, s'ha repetit cent vegades:
—Bon amic. diu el Cardenal, us he fet cridar per dir-vos que sou
nomenat administrador a la M a l t o u r n é c . . .
— L a Maltournée?... Bon presagi de ministeri... on és, però, aquest
país?
Cal agafar un mapa. estendre'l sobre la taula del Cardenal... L a
punxa del talla-paper es posa a les portes de París... s'allunya... corre cap a l'Est, fins a la vora del mapa...
—Veieu?... L a porta de Vincennes, Vincennes, Fontenay sous
Pois... L a Maltournée... H i ha un tramvia i tot.
— A h ! I una església?
—Encara no.
—Una rectoria?
— V ó s la construireu.
— E l s solars?
—Magnífics.
—Ben factors?
— L a Providència.
— E l s medis?
— L a meva benedicció.
I el clergue accepta, puix cap vicari d'una rica parròquia parisenca,
Sant Agustí, Sant Honoré d'Eylau, Santa Clotilde, etc, no hauria refusat de canviar la vida dolça i tranquila d'aquestes grans parròquies
pel dur i magnífic apostolat de la barriada. Se n'hi va. Un dia arriba
al país, en el qual no són ben definits ni àdhuc els límits de la seva parròquia. Cerca un redós, que moltes de vegades no serà més que una
cambra sense llar ni foc, tan esquifida que la roba í els llibres amb ell
enduts, s'han de quedar a les caixes. Cerca cares amigues al seu entorn. Les jovenetes que van a la fàbrica, criden en veure'l: "Ah, mireu, un capellà!" I es passen la mà pels cabells, per tal de tocar-se
les agulles. Els infants dubten d'apropar-se: alguns fugen. Havien
vist tan poques vegades una sotana!
I ara, com s'operarà el contacte? Déu apareix com un pobre; aquestes esglésies naixents tenen l'aspecte d'establies. Una llarga cabana de
posts: heus aquí tot el que fou d'antuvi, el 1912, a tres quarts de la
Magdalena, l'església des Grésillons; i alguns mesos més tard, per
abrigar els primers combregants, llurs famílies i llur Déu, hom improvisava una tenda al costat d'aquesta cabana. Sota aquesta tenda, en
la qual servien de reclinatori les protuberàncies del terreny mal rebossades amb un herbatge escàs, s'immolava el Crist. Les Grésillons tenen
avui una església de pedra, i tot a l'entorn un rudiment de ciutat par-
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roquial, patronats, dispensaris, treballadors per a dones, secretariat per
a les famílies, escola ménagère, taller d'enquadernació; i des de 1912
s'han duplicat els baptismes; de 50 primeres comunions el 1912, han
pujat a 83; els diversos patronats apleguen cada diumenge de 250 a
300 infants, i a l'associació de les mares de família, hom ha pogut trobar 20 adoratrius per a cada divendres. E l 1912, no res ; avui s'és desvetllada i organitzada una vida piadosa.
E l primer lloc del culte als Pavillons sous Bois fou el menjador
d'una barraca, en la qual el rector s'havia pogut establir. E n aquesta
contrada hi havia una població molt prolífica: en cap altra banda del
departament del Sena no eren tan fecundes les famílies; i tot això
creixia, es multiplicava, s'agombolava a quasi tres quilòmetres de Bondy, la parròquia oficial. Tres quilòmetres és lluny per anar a cercar el
baptisme, i molts eren els infants de L e s Pavillons als quals era estalviat aquest viatge. E l 1908 hi arribà un capellà. "Ni gendarmes, ni
capellans al nostre poble", havia dit l'ajuntament, que era revolucionari. Però, M. Briand, aleshores Ministre de Cultes, responia amb enginy a un diputat que s'admirava de veure l'església vivent encara:
"Vós vàreu votar la llei de Separació que garanteix el lliure exercici
del culte. No hi ha medi legal, doncs, d'allunyar aquest capellà dels
Pavillons. ni d'allunyar-ne la seva missa". "Jo celebro la missa—escrivia el sacerdot—dins un menjador; ben estretes hi caben 25 persones, si posen els infants sobre les espatlles, cosa molestosa a l'elevació.
Molts em diuen en sortir: —No tomarem pas; no som pas anxoves!"
Aquests foren els començaments, i durant l'any 1908, aquest sacerdot
solament pogué administrar 28 baptismes i assistir a 8 moribunds. Tres
anys més tard, 45 agonitzants acceptaven el seu ajut espiritual, i la
xifra anual dels baptismes s'apropava al centenar. L'ajuntament revolucionari, per enervar el seu coratge, havia fet que els mateixos noms
dels carrers li mostressin una hostilitat: per arribar a l'església s'havia de passar pel carrer de Chevalier de la Barre. I en aquest carrer,
que es volia manifestar malvolent, s'incriviren, el 1909, onze primers
combregants; el 1912, seixanta, i el doble, més de 100, el 1925. E l
carrer de Chevalier de la Barre esdevenia cada cop més animat; els
seguicis nupcials hi circulaven també amb major freqüència: de 150
matrimonis celebrats als Pavillons l'any 1920, 63 passaren per l'església.
No som pas anxoves! Aquesta exclamació devia haver ressonat a
les orelles del rector dels Pavillons com un símptoma d'èxit. Puix en
llur caça d'ànimes no tots els seus confrares tenien la mateixa sort:
25 persones a la missa inaugural! L a vida parroquial de Kremlin Bicebre s'obrí en un cobert amb una missa a la qual assistien quatre persones, i feia d'escolà un minyó d'onze anys no batejat. Quan el rector
de la parròquia nova de Clichy volgué establir una missa per a homes,
n'hi comparegueren tres; el diumenge següent només en quedava un
que pregà el sacerdot de no molestar-se més. Aquest, però, es mantigué
en el seu propòsit, i ara un petit nucli d'homes forma a Clichy una
Confraria del Sant Sagrament.
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E l reverend pare Lhande, en els articles tan prodigiosament commovedors que fa poc ha publicat sobre la vida religiosa als suburbis
parisencs, cita aquests fets que s'han de conèixer: "Cal visitar el reverend Osty, vicari de Puteaux i encarregat de la Folie, barri d'aquest
suburbi de Paris, un diumenge o un dijous mentre presideix les recreacions dels seus trinxeraires. Quina esplendor èpica en tota aquella draperia! Pantalons foradats a ambdós hemisferis, sabates envernissades
i... esbotzades, gorres de jockey, bombins deslluïts, cortines de barraca de quadros roigs serveixen ara de faldilles!... Quin bigarrament de
races en aquestes fesomies! E l s uns roigs, pigats color marron com
els morros d'un perdiguer, els altres rossos amb ulls negres com un
carbó, aquests bruns amb ulls blaus, ascetes demacrats, emmarcats per
una cabellera com una selva verge, d'altres flanquejats per dues patilles a les galtes, tots d'una incondícia més aviat somrient. I tot això
s'agita, furga, roda pel fang negre entorn d'una pilota gastada, mentre
tl capellà passeja de l'una a l'altra tanca la seva cara rossa i tranquila
de lozerès.
— U s costa molt de reunir aquests marrecs, senyor rector?
— O h , reunir-los, no gaire! N'hi ha prou amb "obrir" un pati i dirlos: "Entreu, que jugareu!" Però abrigar-los, sí... Mireu. Aquest local
que anava prou bé, oi?, me'l tomaran a prendre a fi d'any. N'estic molt
apenat. L'arquebisbat hi té una mica de terra per a la futura església,
però el propietri s'ha reservat l'usdefruit de la meitat. Després, això no
és això. Una mica més enllà, (guaiteu pels forats de la tanca) hi hauria
un terreny magnífic per canviar amb l'altre; però s'hi haurien d'afegir
100,000 francs... Ah, si poguessin donar-me'ls. On aniré jo ara?
—No teniu recursos?
—Jo tenia alguna coseta, però tot s'ho han endut aquests lloguers.
Entre setmana vaig a captar a París, a casa dels industrials. L'un em
dóna 5 francs, l'altre 20... Si en manquen de bitllets per aplegar els vint
milt francs que em costen els patronats i la colònia de vacances!
— I els vostres feligresos?
E l capellà obre els braços amb un gest que vol encloure tot l'horitzó.
—Mireu: drapaires, terrissers, treballadors. E l s primers, sobretot,
són belles persones. Cap de llurs infants se m'ha escapat del baptisme.
La primera comunió, ja és més difícil, perquè des dels deu anys, els
galifardeus surten de matinada, a les tres, a cercar desferres amb llurs
pares a París. Quan tornen, la tria dels draps els reté fins a migdia.
Però jo n'agafo molts més tard. als catorze i quinze anys. Aleshores,
ells deixen triar als petits; ells poden venir, són lliures.
—Però, a aquesta edat, no són viciosos ja?
—No; grossers, s í ; molt grossers. Penseu que tot això, noies, minyons, pare, mare, joves, vells, tots donnen sobre la mateixa màrfega.
sobre el mateix munt de draps. Què voleu amagar-los de la vida? Ells
mateixos no s'amaguen de res. Tinc prou treball a inculcar-los les conveniències més rudimentàries. Però, després de tot, no, no ho són pas
de viciosos. I el dia de la primera comunió tenen l'aire prou gentil amb
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els vestits que nosaltres els deixem per aquest dia, dels quals tenim
per a totes les talles.
—Senyor rector, no veig cap cobert. Què féu de la canalleta, quan
plou?
— L e s nenes van al convent. Per als nois, tinc un billar. Veniu-lo
a veure.
Pugem les quatre posts bellugadisses d'un empostissat inversemblant.
Allà hi ha una sala de tres metres quadrats, de parets escrostonades, sense altres obertures que la porta per il·luminar l'interior. A l mig, en efecte,
un billar, les bandes del qual, a guisa de record, serven algunes filagarses
de drap verd. Ni cadires, ni banc. E l mobiliari consisteix en un rellotge
de pèndul llarg, que havia perdut l'esmalt de l'esfera, menys en un trosset entre les nou i les onze.
— I que va!—deia el clergue, tot cofoi.
— A h , i com sabeu conèixer l'hora?
— J a hi estem acostumats.
Jo que m'acosto discretament a una porta:
— E m sembla que vostè viu aquí, oi?
— S í . . . , fins que el sostre em caurà al damunt..., que no serà difícil
que passi.
E l capellà gira una balda. Heu-nos en una cambreta, les finestres de
la qual tenen cartrons en lloc de vidres. Munts de llibres ocupen les tres
quartes parts de l'espai. A l mig una estufeta (valent animal!) roncant
amb tota la força, prova d'escalfar, a través dels cartrons bombats dels
enquadraments, tant el pati, el passadís, el barri, com la sala mateixa:
— L a meva cambra.
Jo miro estupefacte el meu interlocutor. E l l , amb un aire d'abnegació, em diu, tot tancant la porta:
— A mi les comoditats no m'interessen."
Qui no s'agenollaria davant de tals apòstols?

* **
A i x ò mateix amb algunes variants podria repetir-se per totes les parròquies que ha vist néixer la barriada parisenca, a les Fontanelles, a
Nanterre, a Rosaire, a Saint Auen, a Notre Dame Auxiliatrice de Clichy; als Quatre Chemins, a Pantin, a Villemonble i a Pavillons sous
Bois, a Polangis, a la península de Saint Maur, a Sainte Lucie des Moulineaux i en dotzenes d'altres llocs.
I totes les activitats catòliques s'han trobat reunides per atraure a
Déu aquestes ànimes que l'ignoraven o l'havien oblidat: els clergues seculars sense esglésies, sense rectoria i sense llar que no tenen ni un
cobert per aixoplugar llur mare; els sacerdots comunitaris o regulars
que per aquests desheretats han dit adéu a llur família de la terra; les
filles de Sant Vicents de Paul; les germanetes de l'Assumpció, les servents dels pobres, la Sceur Etienne dels drapaires de Clichy, la Soeur Marie dels drapaires de Vanves, la Soeur Felicité dels drapaires de Malakof f ; les dames de caritat; les dames visitadores; les dames catequistes;
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les jovenetes dels patronats de Saint Honoré d'Eylau, de Saint Philippe du Roule, de Saint Augustin i de Chaillot, els passos de les quals,
pels durs camins dels afores, són beneïts pels àngels; i els cinquanta dos
filòsofs i retòrics de Sainte Croix de Neully; els deixebles del curs Saint
Louis de Monceau; els congregants de Sant Lluís i Sant Ignasi; els
innombrables estudiants dels col·legis i grans escoles de París, que sacrifiquen llurs dijous per vigilar les evolucions recreatives de llurs germans pobres dels afores i compartir llurs jocs.
I així, lentament, Déu ha penetrat en aquest roig cinyell que li semblava tancat per l'odi, la ignorància o l'extrema misèria. H a passat el
clergue. L a sala miserable en la qual alternava l'administració del Sant
Sagrament amb les pel·lícules cinematogràfiques, esdevingué una capella neta i clara. Ben aviat aquesta fou massa petita; després fou eixamplada; toma a ésser aviat altra vegada estreta, i ara s'aixeca una església de pedra, rematada per un campanar coronat per la creu, en el
qual canten les campanes. E l país pagà en deu anys ha esdevingut cristià. A Ivry-sur-Seine, anomenada encara "Ivry la Rouge", "Ivry la Communiste", l'any 1925, sobre 614 nou nats, 596 reberen el baptisme. A
la crida de la primera Comunió solament han mancat 81 minyons i 39
noies. E l s matrimonis cristians, que el 1905 no existien, assoleixen el
54 per cent de la població, i els enterraments religiosos, ignorats també en aquella data, el 1925 són de 68 per cent.
Al país veí, es produí el mateix fenomen. E l Cardenal Amette acabava de beneir la capella oberta de nou. E r a el 16 de novembre de 1911.
Aquell any hi hagué 57 primeres Comunions i algunes dotzenes de
baptismes. Alguns anys més tard, foren 120 les primeres Comunions
i 180 els baptismes. E l 1912, hom comptà alguns centenars de Comunions d'adults; el 1924, arribaren a 6475.
E l progrés de les obres segueix. L a parròquia del Petit-Ivry avui
compta amb dos patronats, un obrador, una escola domèstica, dues colònies de vacances, una Unió parroquial, una Conferència de Sant V i centa de Paul, un Dispensari de la Mutualitat maternal, un grup de la
Ligue Patriotique des F r a n ç a i s e s , un altre de les Dames de Caritat. E l s
obrers originaris de la Savoia tenen llur societat amical, i els italians
la llur. Demés, hi ha robers, biblioteca i diverses confraries.
E l P. Lhande, S. J . , conta 2 aquest estrany espectacle. Durant les
darreres vagues, els obrers desfilaven en manifestació, tot cantant la
intermuional. S'escaigué a passar l'abbé Boissieu, llur rector. Sobtosament uns vaguistes deixen les fileres per tal d'estrènyer-li la m à ;
després se'n tomen a llurs files i recomencen de bell nou la trista tornada de l'himne revolucionari.
•

•

•

Citem ara algunes altres xifres que per si soles donaran la vera mesura del magnífic esforç acomplert pels arquebisbes i els sacerdots de
'

Articles del R. P. Lhande a la revista Etudcs, durant l'any 1926.
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la diòcesi de París. E l Cardenal Richard, l'endemà mateix de la Separació, fou l'iniciador d'aquest treball apostòlic. L a seva crida: " L a diòcesi de París és una terra de missió", ressona com un mot d'ordre.
E l gran constructor és el Cardenal Amette. Ja en 1912, es pot calcular que les noves parròquies i les noves tinències, fundades durant els
deu anys del seu episcopat, aplegaven en conjunt unes 650.000 ànimes;
més ànimes que no hi ha a la ciutat de Marsella, o al cantó de Zürich, a
Suïssa. Imaginem-nos aquest cantó, aquella ciutat, privats de la proximitat de tot santuari, privats de la presència dels clergues. Admiraríem
la iniciativa episcopal que en dos mil dies, de 1906 a 1912 toma a instal·lar Déu en aquest conglomerat humà. Aquest és exactament el prodigi que sabé obrar a París el Cardenal Amette. I l'esforç ha perdurat,
puix que la diòcesi de París que en 1905 només comptava amb 147
parròquies o capelles, actualment compta amb 195, amb 41 tinènciffi. I
cada any, el Cardenal Dubois, que en 1920 succeí el Cardenal Amette,
beneeix algun nou santuari, instal·la en algun lloc desheretat el generós desvetllament d'un nou rector.
Les estadístiques assenyalen els resultats de tals esforços. A l departament del Sena, hi ha ara una parròquia per cada 25,000 habitants,
per terme mig; hi ha 1,335 capellans, o sigui, un per cada 3,929 habitants. E n 1905 hi havia encara parròquies de 121.000 ànimes i eren
nombroses les qui en comptaven 70,000; el nombre de clergues era de
765. Ara, a les barriades, es compta una parròquia de 73,000 habitants;

3 de 35,000, 8 de 30,000, 6 de 25,000, 13 de 15,000, 17 de 10,000, 30

de 5,000, 13 de 1,000. I fins i tot, una de 270 habitants. E l s quadros
comparatius de naixements i baptismes, per al període de 1906 a 1916,
donen una proporció de 54 per cent de baptismes. De 1916 a 1919, s'assoleix el 63 per cent; en 1923, s'arriba al 72 per cent. D'aquestes xifres globals s'han de deduir els adeptes de les altres religions, els fills
de lliurepensadors constatats, els infants d'aquestes llars nòmades, que
avui són ací, demà allí, de sojorn incert, d'incerta destinació, com són
incerts els autors de llurs dies.
A la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino, al cor de París, a la riba
esquerra del Sena, es registren no menys de 8,000 comunions pasquals,
sobre 12,000 habitants; però la parròquia més abandonada, Sainte L u cíe des Moulineaux, en el suburbi, en registra aproximadament 2,900
sobre 12,500 habitants. Les Comunions solemnes pugen al 72 per cent
en les parròquies riques, al 68 per cent en les mitjanes i al 55 per cent
en les pobres. F a poc que citava les xifres de baptismes i comunions a
Ivry, que passa per una ciutadeHa del bolxevisme a les barriades; tornem a París, muntem a Ménilmontant, que hom ha anomenat el quarter general dels anarquistes, allí mateix on, el 1871, fou afusellat amb
els altres ostatges, Mgr. Darboy, Arquebisbe de París, i ens assabentarem que aquests anys darrers hi han florit 5 vocacions de Carmelites, i s'hi han declarat 27 vocacions eclesiàstiques.
Fins en aquests llocs on s'ha refugiat la misèria dels homes, tan ppiganitzats que semblava que mai ha havia de penetrar la divinitat. Déu
ens mostra com hi troba ànimes disposades a la total immolació.

540

VÍCTOR

BUCAILLE

"Ací es veu tot, àdhuc allò que el bon Déu no veu". Pintat per
una mà barroera i impia, a les portes d'un cabaret, a la punta extrema
de Is barriada Nord-Est, a Bobigny, aquest avis, que llegia amb horror i tristesa el jove sacerdot encarregat de la parròquia, és fals en sa
desesperació orgullosa. Déu sap !a ignorància d'aquestes ànimes; Déu
veu llurs bones voluntats, inconegudes. N'hi ha hagut prou que alguns
clergues de cor apostòlic compareguessin en mig d'elles, predicant-los
la caritat, l'almoina, la fe, perquè altre cop aquestes ànimes, com les de
llurs avantpassats, s'inclinin davant sa Majestat sobirana que és tota
misericòrdia i tota justícia.
VÍCTOR

BUCAILLE

Conseller municipal de P a r í s
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SCINTILLAE

FIDEI

ADVENT

SOTA el

ras fred la llavor va formant-se,
terra morada color de l'advent.
Passen els vents i el silenci del vent
vibra sonor de desig i esperança.
D'una gran pau es dilata l'anhel
on es recull el repòs de l'anyada.
O nit, que escoltes: s'atansa l'albada
que et porta el Crist com rosada del cel.

NADAL
Somrís del món, marbres, ras i nueses
abans que els anys coronés el Nadal;
i el bleix feliç de les veles esteses,
respir efímer del gaudi carnal.
Damunt la platja dormien deesses:
cales d'or, cossos rosats, llum igual.
Plor del món, profunda cosa que amares
els anys, d'ençà del gran plor de Nadal.
E l nou missatge ens el porten les mares
amb el combat que elles fan, més cabal,
perquè altres llums eren joies més clares
només amb llàgrimes dins un portal.
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EPIGRAMA

DELS

SANTS

INNOCENTS

Flors dels màrtirs, roserar:
si el martiri us va esfullar
a la falda de la mare;
a la falda de l'altar,
joc de Déu que el goig amara,
triomfeu damunt de l'ara.

EPIFANIA
D'enllà dels anys un sol crit deia: Vina!,
i un plor d'infant ha respost a la veu.
Passa l'estel que el miracle endevina.
Déu toma als homes la cam com trofeu,
i els Reis adoren la glòria divina.

LA LLAR DE DEU
Igual com a les rondalles:
—Truc, truc, (i no cal tustar)
Trobem taula amb estovalles;
damunt de la taula el Pa.
Vindran, de les romanalles,
àngels i ocells a picar.
Igual com a les rondalles:
el qui no hi creu no hi serà.

AMOR, E T E R N A

LLEI

Amor callat i ressonant alhora,
i llum vivent de tu la caritat.
Secret discret l'ombra de tu a la vora
ombra i claror, vestit i nudilat.

LES BELLES LLETRES

Maria, penitent, als peus de Crist,
desfeia els seus cabells com l'ombra pia.
Perquè el despullament no li fos vist,
del Crist crucificat tota es vestia.
I a l'alba tremolosa de la Fe,
discreció d'amor fou no trobar-hi
sinó el Sepulcre nu, llum i mercè
del Crist que la vestia en el Calvari.

DISTIC ANGÈLIC
L'ordre del cel concerta l'harmonia
del pas dels àngels com sa cortesia.

EXPERIÈNCIA

MUNDANA

E l triomf demanaves, jovenesa,
i una corona t'és donada
efímera i mortal. L i fan llaçada
el pensament i la tristesa.

PROFESSIÓ
Sembra del gra, gest de la mort, pruïja
d'entusiasme i d'harmonia. Val
cada home per la Fe, joiosa tija
de l'immortal conreu primaveral.
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LES RONDALLES DE NADAL

C

ADA any, al retorn de Nadal, tornem a sentir-nos infants.
Arran de les festes nadalenques, que esclaten al cor de l'hivern com unes flors d'eterna primavera, sentim un inefable plaer d'aUarar-nos religiosament i remembrar un dia aquelles rondalles i cançons del temps, que bressolaven la nostra infantesa. 1 és bo de constatar com per a elles no ens fem vells, perquè tenen la virtut de saber
rejovenir el nostre esperit.
Les generacions han anat envellint, tot creant la tradició, i la tradició ha romàs sempre jovençana, perquè de cada gènera en serva només la il·lusió primera, però no la decepció caduca.
I mai és percebuda tan jovençana la tradició com arran de la commemoració anyal del gran misteri de l'Encarnació del Fill de Déu.

Recordem de bell nou les tendres nadales i les rondalles ingènues
de Jesús Infant, i digueu-me: on ha sabut copsar el nostre poble
tanta de bellesa? E l nostre poble és prou impressionable per saber bastir castells de llegenda damunt els tossals més prominents de la Història, i quin de més prominent que el Misteri del Fill de Déu fet home
en les puríssimes entranyes d'una Verge?
Reconeixem la capacitat creatriu de la fantasia del nostre poble,
però cal reconèixer també que hi ha molt d'importació i d'assimilació.
E n primer lloc cal veure l'empremta que l'esperit evangèlic hi ha
deixat, perquè us meravella de constatar els ajustats perfils espirituals i idiosincràtics que aquestes tradicions nadalenques ens fan dels
personatges que hi caplleven, i us meravella, encara més, de veure com
en mig d'exòtiques elucubracions, fulguren espurnes bíbliques, detalls,
per exemple, de profecies messiàniques, cantats al peu de la lletra.
Però la marca més forta que duen és la que hi han deixat els evangelis apòcrifs, aquests antiquíssims documents literaris, dels quals, alguns—diem per boca de l'abat Freppel en son curs d'erudició sagrada L e s P è r e s apostòliques et leur époque—no són més que adulteracions
dels evangelis canònics, arranjades pels antics heresiarques, i altres no
són més que poemes o glosses de tradicions orientals.
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L a influència que rebé la nostra tradició d'aquests pseudo-evangelis
és tal, que si aquests es perdessin, podríem reconstruir molts dels passatges llurs amb narracions populars de casa nostra, algunes de les
quals diríeu que són perfectes calcacions.
Com a casos veritablement paral·lels, citem, per exemple, la tradició
de la palmera que inclina les seves branques, per fer assolidor son fruit
a la Sagrada Família, lassada i agullonada de pruent, en la seva fugida a Egipte, cosa que relata el capítol vint de l'Evangeli del pseudo
Mateu; la de l'Infant Jesús que, jugant amb altres infants de la seva
da a Egipte, cosa que relata el capítol vint de l'Evangeli del pseudo
evangeli i reproduït per l'evangeli dit de Tomàs; la de l'elecció de Josep per espòs de la Verge, en florir-li miraculosament la vara, que conta el proto-evangeli de Sant Jaume i el pseudo Mateu, amb la sola diferència que, segons aquests pseudo-evangelis, no és una flor el que
surt de la vara, com en la nostra tradició, sinó que és un colom que
vola pel temple.
I així podríem anar anotant molts d'altres casos paral·lels en conjunt o en detall. Citem només aquests, per no allargar inútilment aquest
breu assaig d'estudi folklòric i per ésser les tradicions esmentades les
més populars i més paral·leles ensems, a passatges dels citats pseudoevangelis de la Infantesa de Jesús.
Així com han influït aquests pseudo-evangelis en les tradicions nadalenques, hi ha d'altres pseudo-evangelis, que refereixen altres fases
de la vida de Jesús, que han influït també en altres branques de la
nostra rondallística religiosa o, per més precisió, diguem-ne bíblica.
E s clar que tenim moltes rondalles d'aquestes a les quals fora difícil trobar liliació, però ja les distingireu per la seva rustiquesa; diríeu que són més de casa. E n aquestes us fa l'efecte que veieu passar
Nostre Senyor pels camps de l'Empordà o de la Selva—posem per cas
—com qualsevol altre predicador o missioner, i que Sant Pere és un
home que vosaltres heu vist moltes vegades. Aquestes rondalles s'assemblen a aquells pessebres on les figures porten mocador del cap i barretina, i els soldats vesteixen a la manera de l'últim reemplaç, al revés
d'altres rondalles que, a semblança dels pessebres de més pretensió,
gasten una topografia i una indumentària més estudiades.
I mireu quina particularitat, la musa popular aurèola els actes dels
sants i les persones seves d'uns símbols i d'unes accions simbòliques que
són veritables síntesis de lliçons teològiques i místiques. Sant Pere, de
tort o de través, el veureu sortir en les rondalles amb les seves claus,
les claus que han d'obrir el cel, d'on Sant Pere és el porter: veus ací el
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poder de les claus. L a Mare de Deu fila. Sant Josep serra: veus ací
les virtuts casolanes dels singulars esposos, bellament representades per
la serra i la filosa.
Per cloure aquest petit assaig d'estudi folklòric i i)er corroborar
la nostra asserció, farem notar que el fet d'influir aquestes tradicions
orientals en la nostra rondallistica ha donat llevat a la iconografia, a la
pintura i a la poesia per a les creacions llurs.
Aixi les nostres cançons de Nadal serven dels pseudo-evangelis de
ia Infantesa de Jesús, ultra tota altra característica, aquella frescor i
ingenuïtat i aquella exaltació i meravellament de totes les coses, àdhuc
les inanimades, davant el gran Misteri del Naixement del Messies, cosa
que ens recorda també molts de passatges d'Isaïes, presos en el seu
sentit més literal.
E s clar que els pseudo-evangelis no han estat les úniques deus que
han abeurat la nostra rondallistica nadalenca, però sí les més abundoses i les que poden guiar més el recercador estudiós, en escandallar
aquesta esi)onerosa branca del folklore pairal.
C A M I L G E I S . pvre.
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ELS LLIBRES
En aquesta secció es faran recensions critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

OFRENA RURAL, per Guerau de Liost. Edicions " L a Mirada". (Sabadell. 1926).
Segons ja han observat diversos critics. el món es presenta sovint a aquest
pc-eta com una simple matèria per a l'exercici de l'humor i de l'activitat imaginativa; la natura li ofereix la seva vasta parada multicolor perquè ell. per dir-ho
tina mica a l'estil de Schiller, pugui jugar amb l'aparença de les coses. Altres
vegades, però, entre el guspireig de les imatges ens sorprèn una íntima contracció
de l'instint. La natura no és ja un motiu per al joc amable i joiós; esdevé misteriosa i inquietant, plena de replecs ombrívols. Un dolç afecte, una emoció meravellosament delicada, expressada amb mots sobris i purs. és, encara, altres vegades el lligam que uneix el poeta amb el món. Ja no hi juga fantasiosament ni
l'esguarda amb por subtil—alhora atracció i angúnia—. La natura no és aquell
monstre torturat que retreia el comentarista: és una presència amable que acompanya el poeta i li somriu dolçament.
Deixant de banda cl sentiment religiós de la natura, que es manifesta en el
magnífic Crist forestal, o l'expressió d'una inquietud bellament superada que trobem en el poema Tria, (un dels millors del llibre i molt característic de la sensualitat lúcida del poeta en contacte :imb la seva pura ardència espiritual), per
quin dels tres camins que descrivíem obté un major guany la poesia de Guerau
de Liost? E s innegable que el seu joc imaginatiu arriba a finors subtilíssimes, i
que enriqueix meravellosament el sentit de les coses amb l'ajut d'analogies i concordàncies sorprenents. Imatges com la del nuvolet, comparat a una
petjada d'isard malinal
que el :odiac travessa d'un salt,
0 com la d'aquell deliciós Contrallum situarien Guerau de Liost entre els primers
creadors imaginatius de la nostra lírica si els seus altres llibres, sobretot els
Somnis, no ho haguessin fet. Però no sempre, en aquesta actitud, la seva
poesia te aquell aplom gràcil i indefallent que li observem quan les seves
relacions amb la natura són més en termes d'emoció que en termes de fantasia
(ens referim concretament al contingut d'Ofrena rural) o, almenys, quan la fantasia pren una certa coloració de sentiment o, altres vegades, d'emoció física. No
sempre en aquella regió on les coses dansen en formes canviants i policromes al
simple conjur imaginatiu, les descripcions i les imatges tenen l'aire d'una aguda
1 lluminosa revelació. E n canvi, quan descriu les fonts montsenyenques, amb la
veu trèmula d'entusiasme o d'enyor, o quan destria les impressions nocturnes i
ens presenta els personatges que intervenen en el drama misteriós de ta Nit,
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Guerau de Liost arriba a un grau d'evocació i de "compenetració" amb la natura—el mot és d'En Montoliu—completament extraordinaris.
Com una saba, lletós,
l'atsur ens envolta.
De la boirina un mos
s'hi estova, màgica mòlta.
Les carenes són, d'atzur,
l'eteri pòsit.
A l nupcial conjur
cada ombra té un propòsit.
I els astres, focs follets
del cementiri de les animetes,
ens eticomanen calfreds
i fugen de puntetes.
D'aquesta mescla d'emoció, d'imaginació i d'instint la poesia de Guerau de
Liost adquireix una densitat gairebé única en les nostres lletres. Les imatges
fixen impressions que coneixíem vagament en llur forma mig inconscient i imprecisa. E l s mots, els ritmes tenen un aire alhora concret i suggestiu, com la
presència viva de les coses. Són un eco clar d'aquell logos infinit de la natura
que, com deia Coleridge, "era en el començament, i era amb la cosa representada i era la cosa representada". Les imatges hi són substancials i, com si diguéssim, inevitables, lligades amb el procés evocador.
Si comparem aquestes imatges (o, àdhuc, les descripcions on l'emoció és més asscrenada i més destriada d'altres elements), amb algunes de les imatges nades d'una
simple embriaguesa imaginativa, la tria no serà pas difícil. Entre els versos de L a nií
que esmentàvem, i aquests altres que clouen Orfebreria estelar:
1, més etillà, en el vellut de la nit,
són, els estels i la lluna,
com la vaixella d'argent a l'armari brunyit
d'un transatlàntic que prerva fortuna.
Quan hi serà xocolata servit
excel·liria el tassó de la dona més bruna.
observem de seguida una diferència d'ajust, de vitalitat poètica. Aquests darrers
responen a un estat contemplatiu més aviat deseixit, on el poeta no es confon
pas, en certa manera, amb la cosa evocada. Les imatges hi tenen un valor decoratiu; són un luxe una mica exterior i no revelen pas una veritable compenetració lírica.
Enlloc, potser, com en la segona part del poema L a nova amor, que podria dur
per lema, transcendint-los, aquells mots meravellosos de Leopardi:
.../ giorni tuoi
Furo, mio dolce amor. Passasli. Ad altri
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// passar per la terra oggi è sortito
E l'abitar quesli odorali colli,
enlloc, potser, la compenetració a què E n Montoliu al·ludia troba una expressió
tan delicada, tan pura i transparent. E n un poeta especialment ric d'imaginació
i d'humor, l'emoció sembla adquirir, per contrast, una profunditat més suggestiva.
Ja hem vist com, vora els colors de la fantasia, el sentiment i l'instint lluen amb
unalitats més càlides; vora els somriures de l'humor, l'enyor tàcit, la tristesa
reclosa, es tornen punyents. E n els versos que clouen el poema, el ritme, adés
knt, adés ràpid, té un no sé què de bleix inquiet, els epitets adquireixen una
força única d'evocació, la natura brilla en un moment de màxima puresa, la dolor i la serenitat, l'enyorança i el conhort es fonen en una sola unitat resplendent:
Jo també fui marit.
de la plaça del poble fugia, esmunyit,
cap a casa, a muntanya.
I darrera el turó convingut
la meva amor acut,
la petita muller de fèrtil entranya.
Ara sóc al turó.
No veig senyal de mà ni mocador;
l'estelada només i la carena,
i l'alsina de vora el camí
ferrenya i pura,
i una alba de lluna plena.
I m'estreny la natura,
adorant de ginesta i romaní,
amor de nova mena
humida piament de sereni.
I no se'n falta gaire
de si caic dolçament,
com si la rústica flaire
m'enterbolís el pensament.
O càustic aire,
beat alè de Margarida absent!
No hi ha dubte que aquests versos poden posar-se al costat dels que ens ofereix la lírica universal en els seus moments més alts i més purs.—M. MANENT.

JUBILEU, per J . M . López-Jicó. (Op. X I X ) . Barcelona, 1926.
Tothom s'ha adonat de la connexió que existeix entre aquest llibre i l'anterior d'En López-Picó, Invocació Secular. E n l'un, cantava Adam; en l'altre,
canta Francesc, el nou "Adam d'Assis". Tots dos llibres són un testimoni del
noble esforç d'una ànima complexa i torturada, per cantar l'actitud humana i la
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visió del món abans de tota inquietud, o superada tota inquietud: en la frescor
primària de la cceació, o en el renovellament arborat del franciscanisme.
E l primer cant d'aquest poema té la inconnexió, l'agitació, el neguit d'un pesombrc. Ens dóna una imatge vívida i angoixosa de l'ànima sense Déu, lliurada a
la recerca o al desengany:
Les ombres mudes, flonjo el vent s'emporla,
fum roig, fum blanc, desvarieiy endins.
Silenci d'horitzons de febre morta,
esgarrifança nua dels camins.
Però, cap a la fi, el cant ja s'il·lumina. L'evocació d'aquell abisme de tenebra
es clou amb una paraula irisada i joiosa, que suggereix abismes de claredat.
El cant a Itàlia, que després, és una visió retallada i rica, on la història i el
paisatge s'harmonitzen en perspectives de bells colors. Es un exemple típic del sinletisme enumeratiu d'aquest poeta, enel qual el concepte abstracte i la visió concreta
sovint s'acompanyen i es reforcen mútuament:
Serenitat amarga del paisatge,
fertilitat esquerpa: roca i verd.
Però el cant a Sant Francesc que clou el llibre és encara més ple de llum.
Del caos interior del primer cant, havíem passat a un món de formes belles i harmonioses, però exteriors; ara la llum resplendeix al món, però també dins de
l'ànima:
Francesc, després d'Adam, aquell qui posa
als noms que digué Adam un adjectiu
i el món torna amorós per cada cosa
mt la lloania de l'amor somriu.
El mestratge joiós de Sant Francesc, la seva ardor de caritat en oposició a
h set de llum merament intel·lectual que ha turmentat l'ànima moderna, són cantats en uns versos tan enternits, tan esponjosos com permet la idiosincràsia poètica d'En López-Picó.
El pensament de l'autor no sempre es transfigura en poesia, no sempre—i en
a'XÒ recorda Ausiàs March—sap esberlar l'escorça conceptual. I, no obstant, sabem que quan s'encarna en imatges clares i vives pot arribar a molt belles realitzacions. Aixi en aquella inoblidable estrofa d'Invocació Secular:
Nits nupcials: l'albada s'insinua
com l'herba que ha florit de serení.
Salut, Adam, que esguardes Eva nua
com si es fongués l'estrella del mati.
Això són, és clar, el que Valéry anomenaria "meravelles excepcionals". Però,
encara que els versos d'En López-Picó no siguin sempre interessants com a poesia, sovint són interessants com a pensament.

LLIBRES & REVISTES

551

L a dicció personalissima daquest poeta—pocs com ell tenen Un inconfusiblement "un estil"—sembla despullar, en part, les paraules de llur sentit habitual,
sobretot de llur musicalitat habitual. Mots com "rosada", "alba", "matí", posats
en un vers d'En Carner o en un vers d'En López-Picó representen, indubtablement, matisos i valors diferents. En la poesia d'aquest darrer les paraules tenen
una gravetat essencial, un contorn rígid i acusat, sobretot quan s'encaixen dins
l'aplom segur de l'hcndecasíHab. Àdhuc aquells mots d'una sonoritat més alada,
d'un dring més dolç i fi, que poden ser inserits en un ritme àgil i enriquir-lo amb
l'ur presència musical, en els versos d'En López-Picó semblen perdre aquesta capacitat de fluïdesa, aquest principi íntim de dissolució. Cada paraula es destaca en
I?, seva sonoritat individual i separada, com si li repugnés de cedir l'indret que
ocupa en el vers, com si li requés de desaparèixer en la successió mètrica. Són
paraules nues—l'epítet és car al poeta—rígides, plenes de caires vius.
Rarament hom pot dir, com deia adés un crític comentant l'obra de Mallarmé,
que els versos d'En I.ópez-Picó siguin "idees que han trobat llur música". E l seu
pensament no es dissol ni es transfigura gaire musicalment, no esdevé brillant i
mòbil com el cel en una gota de rosada: troba una expressió sòlida i multicairada,
com un diamant. La poesia d'En López-Picó ens suggereix més aviat l'austera bellesa
d'una sentència gravada damunt el marbre que l'impuls lliure d'una cançó. E l s seus
veí sos, per dir-ho amb mots d'ell mateix, tenen l'aplom i l'austeritat d'una "memòria
confiada a la pedra". Si en ells hi ha una música, és una música greu, com la
música arquitectònica d'un pòrtic romà. Però és un senyal de riquesa per a la
lírica catalana, de posseir, al costat d'una poesia que pot conviure bellament amb
t' cant, aquesta poesia que pot conviure dignament amb el marbre.—M. MANEST.

EGLOGUES I ALTKES POEMES, per Joan M.a Feixos, P v r e . Pròleg de Joaquim R u y r a . - Estampa Viader, Sant Feliu de Guíxols,

1926.

Darrerament la nostra poesia ha vist esflorades per la mort diverses personalitats desaparegudes en el veritable moment crític de llur formació. E l cas present,
dt Mossèn Feixas, n'és un. Un altre és el de Joan Badia. Un terç. Ramon M. Juna.dclla. Veu's aquí tres temperaments ben distints, però alhora profundament poètics que no pogueren arribar a cristal·litzar llur obra, i ens han deixat només el despuntar incipient i fulgurant de llur joveníssima notorietat. (Perquè dels dos darrers
encar no ha estat editada la producció lírica? Què esperen els seus amics?).
Joan Badia era un poeta crític: somreia a la gràcia urbana i faceciosa de Josep
Carner, i vivia una vida de pensament. Ramon M. Juncadella dramatitzava l'esclat adolescent, amb una pregonesa càlida i bategant, que l'agermanaria amb el car
Mateu Janés. Mossèn Joan M.* Feixas és el poeta natural, que en podríem dir, en
ld doble accepció del mot. Tenia el do: només li mancava la limitació, vencedora
é'una excessiva facúndia imaginativa i d'una massa fàcil suggestivitat. Aquesta limitació ha hagut d'imposar-se, dissortadament, després de la mort. Car, malgrat les
duescentes pàgines del recull, i el criteri laxe de la tria, la tasca d'eliminació d'originals i la de destriar-los prèviament, ha estat copiosa.
Mossèn Feixas visqué, com tants d'altres, amatentment els Jocs Florals forans;
intervingué en entitats i en festes; li calgué d'acudir a requeriments premiosos. Tot
això posant la pròpia valor lírica a llur servei. Volem dir que, malgrat de bande-
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j.-.r-ne molta anècdota, en Egloyucs i altres poemes hi ha encara molts moments
de manca de maduresa.
Realment ço que d'antuvi distingí í caracteritzà Mossèn Feixas. fou la seva
personal interpretació de les lliçons virgilianes. Tals interpretacions, tot i la rudimentària solució que donen al problema de la equivalència rítmica, són la veritable prova de com era autènticament poeta llur autor. Cal llegir totes aquestes èglogues, i apreciar amb quina fluïdesa cascadejant, amb quina folgada abundància verbal, sempre florida i viva, li rajen plens els versos, dintre una canalització tan estricta. Essent eminentment perillosa i retòrica la fórmula emprada pel poeta, el ripi
i la expressió buida hi són molt menys abundosos del que podríem esperar. I una
alenada onejant, perfumada d'aromes copsades en la font primitiva, apar que infeüffi la tirallonga dels versos, superant-ne la monotonia, i mantenint l'interès del
lector amb l'encís difícil d'una frescor verament eglogal, ben llunyana de rancíejar
i dc fer tuf de restauració freda de l'ambient.
L'ull de Mossèn Feixas veu la natura d'una manera tan flonjament sensorial, té
una plenitud de visió tan rica en colors, matisos i suggestions, que el recórrer al
mite dels interlocutors Hegendaris o a la personificació del paisatge, sols li és un
mitjà o pretext accidental per a fer parlar directament la naturalesa, veritable protagonista. Servar aquesta sensació, amb franquesa i triomf, en unes condicions tan
poc propícies, creiem—repetim—que és la prova millor per acreditar la condició de
pceta del nostre autor.
És curiós el procés d'acostament i adaptació als clàssics, en forma versificada,
a través de la nostra literatura. Després de Cabanyes, coneixem, per gentil deferència d'uns amics vigatans, les temptatives de J . Duran i Espanya, que pròximament veuran la llum a la ciutat d'Ausona: sorprèn que ja en 1884, i seguint les
petjades de l'iHustre vilanoví, hi hagués qui espontàniament, a títol d'assaig jovenívol, recolzés en recursos rítmics, prescindint de la rima, les seves creacions; l'obra de Duran i Espanya, baldamcnt seleccionada, no pot oferir avui sinó un interès
històric, però té moments de positiu interès documental, i àdhuc líric.
No parlarem dels posteriors assaigs diversos, dispersos en l'obra de cada autor.
Hem esmentat el cas anterior, com un singular precedent només. De sàfics incorrectes, tota la producció del nostre renaixement, d'adés, i fins d'ara, n'està plena. E l
mestratge d'En Costa, l'any 1906 (aparició A'Horacianes) fou, doncs, una lliçó definitiva i un pas de gegant, que no serà superat segurament. Aquell llibre, que s'honorà d'editar L a IHustració Catalana, pot comptar-se entre la mitja dotzena d'obres
cabdals de la nostra literatura moderna. E l s Himnes Homèrics de Maragall, degueten ésser posteriors, o, si més no, simultanis, a Ics primeres realitzacions de l'estudiós Carles Riba, qui en les festes literàries de Barcelona i Girona s'havia endut
màximes distincions amb interpretacions d'aquest ordre, vers els anys 1910 i 1912.
I. finalment, un poc abans encara de Mossèn Feixas, un altre clergue jove malaguanyat. Mossèn Xavier Carbó, adaptava l'exàmetre de les produccions virgilianes
al nostre verb en el mateix sentit que E n Riba. E l nostre poeta degué probablement
sentir-se estimulat per l'intent d'aquest darrer autor, llavors company seu dc Seminari a Girona, i es degué, així, llançar, amb més febre i persistència, a compondre
les seves Eglogucs, i a cercar-hi un istil caracteritzant.
Sabem, avui, dels esforços del Doctor Llovera, tan plens sobretot de ciència i
delit, i de les tan promeses realitzacions de l'Agustí Esclasans, que hauria d'.icuitar-se a revelar. Sabem, últimament, d'un altre jovenissim sacerdot vigatà—avui
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dut, per merescut privilegi, a un alt centre d'estudis històrics de Roma—Mossèn
Eduard Junyent, qui es proposa, amb una solidíssima basc de coneixença i d'experiències clàssiques, recrear, dins la severa elegància d'aquestes formes—tal com ens
les aportà Costa i Llobera—la riquesa magna i la bellesa profunda d'imatges i de
temes de les suggestions bíbliques:—fons hebreu i forma romanitzant. (Per on el
procés d'aquesta tradició fins avui començaria i acabaria a Vich).
Però Mossèn Feixas, no es limità a les Eglogucs, sinó que escrivi, demés, "altres poemes". E n aquests, per virtut del fenomen que inicialment constatàvem, les
reminiscències abunden; en algun d'ells ens recotda fins i tot més d'un autor (en
Lo cabanya vella: Mossèn Ramon Garriga, Joan Alcover, Miquel S. Oliver); en
d'altres manlleva només la suggestió del tema, de la forma o del caient d'algun vers.
Però aquestes reminiscències són a punt de fondre's, tant com de desaparèixer la
duresa del vers i la inhabilitat dc la construcció de la frase o de l'estrofa, que de
vegades s'hi senten.
Malgrat això, en els versos de Mossèn Feixas es percep, d'una manera
giirebé sensible—dins les possibilitats del poeta—, el pas de la inspiració. H i ha
estrofes, hi ha moments, que tenen un encís indescriptible, i en els quals hi ha una
tal fusió d'elements, una beHesa tan viva, que us arruixa el cor amb un rou finíssim, i us encomana una serena delícia, un gaudi excepcional de repòs contemplatiu.
No cal dir que les visions pirenenques o muntanyanes s'aparellen a les de Joan
M." Guasch i Mossèn Anton Navarro,—dintre la indispensable filiació maragalliana, que percep l'encantament del paisatge amb una beatitud espectant, la qual és
ensems moviment de l'esperit per copsar-lo amb esguard pur.
Per acabar d'al·ludir les altres col·leccions del llibre, citarem els versos d'Any
Nou de la tercera part; i les composicions del Glossari de Pietat adreçades a la
Verge del Collell i a la Verge de les Olletes. La segona d'elles té un flaire de devoció rural i una unció camperola, que fa costat—tot sentint-hi la suggestió—als millors moments de la millor poesia (A Sant Antoni dc Gener) del ja esmentat autor
de L a balada de l'hiz·ern.
No fóra just de cloure aquesta nota sense fer l'elogi dels qui han fet l'aplec d'aquest llibre. Una de les més excelses proves d'amistat que en l'ordre literari puguin
donar-se, és aquest acte de fidelitat pòstuma, de completar la realització fallida de
l'artista, lliurant al món l'ofrena que el poeta hi duia com una càlida il·lusió.
Ducs voltes s'ha repetit aquesta prova d'amistat, en el cas d'aquest autor, la qual
cosa palesa que Mossèn Feixas sobradament la mereixia: primer, en ocasió de celebrar la seva Primera Missa, avinentesa en la qual els seus condeixebles editaren
ei recull inicial. Gemmes, reproduït i distribuït en aquest segon volum; i, ara, en
aquest homenatge, eixit de Sant Feliu de Guíxols, darrera residència del poeta, i
acomplert per un estol generós d'amics. Al davant d'aquests em cal situar el nom
de Camil Geis, veritable ordenador i fautor de la compilació, qui n'ha presidit i
vetllat la confecció acurada, amb amorós detallisme: d'ell és el mèrit, abans que
dc lots.
L'impressor Viader ha acreditat una volta més els seus obradors.—O. SALTOR.
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EXALTACIONS I PAISATGES, per d ' E n r i c Bosch i Viola, pròleg de G a briel A l o m a r . Llibreria

Catalònia.

Barcelona,

1926.

Un llibre de poesies d'un empordanès amb un pròleg de l'Alomar ens fa pressentir una ofrena de llum.
I és així. Us passa davant dels ulls aquell pais clar vora la mar serena. "Tot
I.egint les composicions d'En Bosch i Viola, no sé estar-me—diu l'Alomar—de
vcure-les sorgir com a productes naturals d'aqueixa contrada empordanesa que
recordo com una imatge familiar protectora i benèfica". Però el poeta sembla
que us doni les seves visions collides a moments i aplegades després sense polir, amb les paraules sobreres i tots els defectes de la negligència. Té un do de
visió poètica, percep l'harmonia però ens l'ofereix amb mescles impures. Té com
una humilitat de bon amic que, un cop agraïda, no la hi voldríem; ell és més que
no el seu llibre: ell és allò millor que tenen les seves poesies, i per tant havia
d'agafar les eines de taller i havia de polir les seves visions fins a fer de la fornia poètica un cristall que transparentes amb més puresa la seva fantasia. Havia
de treure'n tota superfluïtat, depurar bé cl ritme propi, i baldamcnt li restessin ben d'ell només que algunes estrofes i algunes línies melòdiques, ja era
el que en volíem. Calia adequar les formes al sentit que havien d'exprimir. Així.
per un record infantivol casolà dels volts de Sant Feliu de Guíxols, per exemple, dissuna l'estrofa amplíssima de quatre alexandrins:
Ca E n Toni me delecta i a ca E n Pey m'és propícia
la ombra benamada dels tarongers florits;
la Costa d'En Cirera té singular delícia
i d'En Rabell els boscos me plauen als sentits.
So hi haguera estat més escaient el redoli que emprava E n Ruyra per celebrar
la festa major de Blanes, o bé unes cobletes alades?
Calia a més que depurés el lèxic i parés esment a diftongar bé, cosa que als
poetes nostres sembla que els costi un xic d'apendre.
La seva mena de poesia, clara, plàstica, serena, li reclama una forma nítida.
Només escriu en els moments de més serenitat; retreu la llarga nit de dolors
només quan, ja passada, li retorna l'alegria en son "punt dolç":
Després de llarga nit sense esperança
la joia de mon viure té un punt dolç.
Siga'm donat fruir d'ailal gaubança
fins que la terra em converteixi en pols.
Sap els indrets escollits pel repòs i l'ensomni, la font al peu de la coma:
Quasi arran de la riera,
al peu de la comalada,
una font mig amagada
canta hivern i primavera.
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O bell recer escondil,
o fresca font regalada,
tu calmes mon esperit
bo i cantant de dia i nit,
de plàcids llorers voltada.
Els dies en què el sol vibra damunt la terra empordanesa, brillen en la seva
paraula:
P.ls a dos dits d'a vila
i ací ja tot és pau.
Perceps ací, d'aquesta mar tranquila
un murmuri suau
de ressaca cantant sota el cel blau
Muntanya amunt s'enfila
un clap de pins avellutats i esvelts.
I anotem també l'elegia per la mort del seu amic, el músic Carreta: després
d'evocar-hi les coses de la terra: el vent i les muntanyes, el sol, la mar i la plana, els ocells i la tenora dels pastors, diu:
Qui a tots us dava
lloc escaient i, paternal, glossava
en la seva estroncada simfonia,
sentirs i anhels, que endevinava
on el misteri, avar, els escondia:
per sempre ens ha deixat.
bon amic traspassat, quan em colpeixi
ta inquietud que a voltes ens aplana,
pensaré en tu, i el teu record vivent
cm dirà, per consol, que no els absent...
Hi ha en tot el seu llibre, com diu bé l'Alomar, aquella franca cordialitat empordanesa. Diríeu que fins les negligències tenen un aire d'amistat confiada i que
no vol artificis. I no hem de respondre-hi sinó amb la mateixa cordialitat que el

llibre inspira.—JOSEP MARIA CAPDEVILA.

EL PSICOANÀLISI i APLICACIONS PRACTIQUES DEL PSICO-ANALISI, pel
doctor E n r i c M i r a ("Monografies mèdiques". Juny i juliol, 1926).
Freud ha estat un dels millors psicòlegs contemporanis. Amb la bandera del
psico anàlisi ha encuriosit el món intel·lectual ajudant a convertir la psicologia
en ciència teórico-pràctica d'extensives aplicacions a la pedagogia, a la medicina, etc. L a divulgació que el Doctor Mira ha intentat fer de les teories freudianes l'ha duta a terme amb un èxit inesperat. En poc espai procurarem d'esquematitzar les dues monografies.
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Bleiier, el neuròleg hipnotitzador de Viena, guaria els malalts funcionals del sistema nerviós rememoritzant els traumatismes psíquics no assimilats que, bategant des del subconscient, mouen l'activitat psíquica del conscient. Freud, informat del mètode, vol comprovar-ho i es persuadeix que els histèrics sofreixen
de reminiscències controlades per una oposició, una rmfMrv, com ell en diu. constituïda per les nostres creences, per la moral, per l'estètica, els costums, ctc. Les
coses que la censura no deixa passar a la consciència, passen a la subconsciència.
Segons Freud, la subconsciència està tota amarada de la libido sexual, única causa, segons ell, dels xocs psíquics. E l principi del determinisme psíquic o sigui:
l'enllaç necessari de tot acte, que podria semblar-nos aïllat, amb un pretèrit i un
futur, i la seva interpretació és el primer element de què es val Freud per bastir
c' seu psico-anàlisi. I.a transferència afectiva, o sigui la conversió d'una idea
refusada per la censura, en símbol de la ment subconscient, junt amb la potència dinàmica dels processos mentals, determinen l'activitat inconscient del nostre
psiquisme. E l principi de la censura evita la inconscient monstruositat arreconada
en forma de complexes, el dinamisme dels quals fa que es deformin i s'escapin
entre les malles de la censura, de la qual cosa Freud en diu el mimetisme dels
complexes.
L a intel·ligència, enganyant-se ella mateixa és víctima del mimetisme dels complexes, i aquests, valent-se de la intel·ligència, surten a la consciència realitzant
cl procés de racionalització. L a infància, segons Freud, és la que crea la vida
psíquica posterior del subjecte i tot, absolutament lot: actes, instints, desigs, etc,
tot és fill de la libido sexnalis. I fins les manifestacions que ni de lluny semblen
libidinoses, ho són en el fons, segons Freud, però transformades en altres concepcions, és a dir sublimades. E l narcisisme (segons mitologia Narcisus era enamorat de si mateix), és a dir, l'auto-erotisme, va fent estada en òrgans i formes
d'Stints en passar els anys de la infància: primer la boca. després el ces, segueix
la uretra, la vista, l'exhibició, seguint un període de latència durant el qual es
rebutja cap a la inconsciència aquell pervers polimorfe. Més tard, la libido s'objectiva: en el noi, amb l'amor a la mare i odi al pare exigida per la libido (complex d'Edip); i al revés: en la noia, amor al pare i odi a la mare (complex d'Electra).
No és d'estranyar que neixessin a l'entorn de Freud altres teories psico-analítiques que segurament Freud ha classificat de covardes, puix, seguint la teoria freudiana, deu dir-se Freud que un mimetisme dissimulador ha elegit els
efectes de la afectivitat libidinosa per sortir a la llum de la discussió. Aquestes
teories són les de Jung i Adler, els quals han moralitzat, també genialment, les
concepcions del pan-sexualisme.
1 com s'explora l'esperit? Mitjançant les proves, dites d'interrogatori i pressió, associacions determinades, associacions lliures, que junt amb els procediments
psico-mecànics, (electra-cardiògrafs, neumògrafs. i altres apareHs) posen d'una
manera gràfica en evidència els estímuls que freguen o toquen els complexes. Els
somnis, que són, segons Freud. la descàrrega del potencial psíquic comprimit per
la censura, en estat de vigília, és el remei catàrtic que ens allibera del que indigesta l'esperit. Per això diu que la justa interpretació dels somnis constitueix la
via règia del psico-alalista.
A continuació, el Doctor Mira transcriu textualment la simbolització onírica
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interpretada per Freud, que resulta simpàtica per la valentia i sinceritat, però
horrible per l'aparença de monstruosa absurditat.
E n la segona monografia explica la tècnica general del psico-anàlisi exposant
les normes que són base d'orientació i interpretació d'imatges oníriques. Un dels
procediments que considera, més útils és el psico-diagnòslic de Rorsvach, que consisteix a presentar a l'examinat una sèrie de tricomies que serveixen per despertar l'afectivitat del psico-analitzat i anotar com ho veu, quan i què hi veu.
Les aplicacions mèdiques del psico-anàlisi resulten la part més migrada de l'obra,
puix en pocs casos es pot plantejar la utilitat de la terapèutica psico-analítica.
L a libido sexualis, l'obsessió de Freud, creà a la seva terminologia el terme
Iransfert psico-analític: vol dir que el pacient troba element libidinós en la persona del psico-analitzant.
L a immensa extensió en què el psico-anàlisi pot apresar els múltiples rams
de l'activitat humana, n'han fet un element de gran vàlua per la psicologia, sociologia, història, art, literatura, etc. Al final, el doctor Mira exposa la seva opinió del psico-anàlisi. L i reconeix una alta valor positiva i de gran utilitat a l'emsems de rebutjar l'exageració del pan-sexualisme.—AMADEU VILA.

IMMUNITAT I VACÜNOTERAPIA PREVENTIVA, pel Dr. Pere Domingo ("Monografies mèdiques". Agost i setembre).
Digna germana de les anteriors, la darrera monografia mèdica no ha defraudat l'interès amb què s'esperava la seva aparició, puix el Dr. Domingo és considerat merescudament com un expert experimentador dels misteris del laboratori. Divideix el seu treball en dues parts: la immunitat en general, i la vacunació en particular.
A la primera, com a factor de malaltia infecciosa descriu la bactèria patògena
en les dues qualitats de virulència dividint-les en bactèries de virulència constant
i circumstancial, fent ressaltar el paral·lelisme entre virulència i poder antigènic
o sigui estimulador de la formació d'anticossos útils. Com altra qualitat de bactèria cita el poder toxogen o creador de toxines. Descriu la classificació de Nicolle, Cesari i Jouan en neurotoxines a escara humida i a escara seca. Acaba
aquest interessant capitol amb l'estudi de les agressines com a primera toxina o
toxina d'atac paralitzadora de les reaccions de defensa. Com a altre factor de
malaltia infecciosa estudia la reacció de l'organisme fent un interessant repàs de
l'acció fagositària dels leucòcits, de la producció d'anticossos dividint-los en anticossos de les cèl·lules, dels plasmes i de les toxines. E n un capítol claríssim, potser el millor de l'obra, exposa les naturals reserves sobre Texacta valor de cada
una de les teories de la immunitat, des de la primitiva de Pasteur, fins a la moderníssima de Ramon Turró, passant revista a les de Methnichoff, Fodor, E r lich, i les últimes de Besredka, i Herelle. Estudia després les diferents vacunes
de microbis atenuats, vacunes scnsibilitzanes, toxines i antitoxines, seroteràpia
preventiva; exposa llurs indicacions i contraindicacions d'una manera precisa i
dóna regles per la seva dosificació, mostrant-se partidari de l'aplicació de grans
dosis.
E n la segona part exposa en detall i d'una manera molt útil al pràctic, cada
una de les vacunacions en particular: l'antivariòlica, l'antiràbica, etc. E n l'antiti-
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fica i antimelitocòcica. es mostra partidari de la vacunació per os amb vacunes
Kqnida biliades. Defensa la vacunació polivalent en el cadarn i en el grip, a
base de neumococs. estractococs Pfeifer. micrococus catarralis, fundant-se en llur
patogènia.
En l'anticoqucluchosa, cita com a digna de tenir-se en compte l'aplicació local a les fosses nasals. Contra la febra del fenc. després d'estudiar els mètodes
de despertar la sensibilitat, preconitza el mètode local. Encertadament crida l'atenció sobre els trebaHs de Calmette, vacuna antituberculosa; no com a cosa definitiva, però si esperançadora. Fa un estudi de la reacció de Shic i de les conclusions per les aplicacions de la vacuna antidiftèrica. E l miHor mètode d'immunització preventiva contra el xarrampió i l'escarlatina creu que és el de Riestchel.
Després de parlar ràpidament de l'aplicació de la immunologia en veterinària,
acaba aquest interessant treball fent presents els mitjans de profilaxi venèria. E n
resum, mereix ésser felicitat el Doctor Domingo per la senzillesa i claredat amb
què ha desenrotllat el tema de la present monografia.—DR. PERE PUJOL.

GUIFRÉ / , per Antoni Rovira i Virgili. "Col·lecció Popular Barcino".
Barcelona, 1926.
Els primers volums de caràcter històric que han aparegut dintre la Col·lecció
Popular Barcino, no desdiuen de l'interès que aquesta sèrie d'opuscles ha presentat des del seu començament. Són excel·lents monografies sobre dues figures eminents de la nostra història: Guifré I i Jaume I .
L'estudi biogràfic del fundador de la casa comtal de Barcelona ha estat escrit
per Antoni Rovira i Virgili. E l nom de l'iHustre historiador és ja una bona
garantia de la perfecció d'aquest treball; i si es té en compte que les qüestions
relacionades amb Guifré I han estat particularment estudiades per ell, no sols
cn la seva magna Hislòria de Catalunya, sinó també en alguns articles especials
posteriors, hom podrà comprendre fàcilment amb quanta competència ha estat
redactat el dit estudi. Per altra part. la netedat i precisió característiques de l'estil d'En Rovira, el seu excel·lent mètode expositiu, la seva claretat en la visió
del quadre general del tema, donen atractiu a la lectura d'aquest opuscle. Després d'explicar l'origen i evolució de la Marca Hispànica en el segle I X , tracta
l'autor detingudament de la nissaga de Guifré I, examinant les diverses hipòtesis
genealògiques proposades fins ara pei historiadors i erudits diversos. E n Rovira
rehabilita la opinió dels benedictins autors de l'Histoire du Langucdoc, els quals
creien que Guifré I seria nét del comte Borrell d'Ausona. L a filiació: AznarGali, Sunifred d'Urgell, Guifré el Pilós, defensada per Calmette, resta, doncs,
rebutjada; no cal preocupar-se més de la suposada ascendència aragonesa de Guifré I , i, probablement, cal anar a buscar cap a Carcassona els orígens de la família comtal barcelonesa.
L'estudi de la llegenda de Guifré I porta després E n Rovira a determinar
que en el fons d'ella es pot trobar algun element històric, sobretot en quant ens
presenta, dintre una narració anecdòtica més o menys fabulosa, símptomes de la
rivalitat que existí a la nostra terra entre els nobles francs (que ací eren estrangers baixats del nord) i els gods (que aleshores podien considerar-se com a gent
del pais).
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Els principals fets històrics de Guifré I, de què tenim noticia: el seu impuls
vigorós a l'obra de la reconquista i de repoblació del territori, la seva actuació
ctm a restaurador de la vida moral del país, l'afortunada acumulació de comtats
en la seva persona (que vingué a ser com una anticipació de la unitat catalana
que més endavant havia de realitzar-se). Ics circumstàncies de la seva mort i la
distribució dc la seva herència entre els fills, són exposats en afortunada síntesi.
L a qüestió tan debatuda de l'època en que començà la independència comtal
del nostre país, és tractada amb cert deteniment; un cop passades en revista les
opinions emeses anteriorment per diversos erudits, E n Rovira, tot adherint-se a
la tesi de Calmette, afirma que Guifré I no arribà a ésser comte independent, ni
dc dret ni de fet. " L a independència comtal catalana—diu molt justament—no va
ésser filla d'una disposició o concessió reial, ni nasqué en un moment determinat, sota Guifré I o sota Borrell I I . Fou el resultat d'una evolució històrica la
qual va ésser empesa en certs moments pels fets polítics i militars. Les crisis
dinàstiques de França van contribuir molt a aquest resultat".
E n els darrers capítols, E n Rovira presenta la semblança física i espiritual de
Guifré I i fa la seva glorificació, tot cercant els rastres de la llegenda heroicopopular que respecte d'ell hagués pogut existir.—F. VALLS I TARERNER.

JAUME /, per Ferran Soldevida. "Col·lecció Popular Barcino". Barcelona, 1926.
En la biografia de Jaume I , E n Ferran Soldevila, després de donar algunes
indicacions respecte l'ascendència i la naixença del Conqueridor i d'exposar un
resum del seu regnat, presenta una semblança física del dit monarca i fa conèixer, a continuació, en una sèrie de capítols interessantíssims, els principals aspectes de la seva personalitat. Jaume I hi apareix estudiat successivament com a
cristià, com a català, com a cabdill, com a cavaller, com a monarca, com a polític, com a legislador, com a impulsor del comerç i com a cronista. Són tols
aquests capitols altament atractius; les característiques principals de la personalitat del nostre gran rei hi són admirablement dibuixades, sempre segons les
dades històriques més segures. Així també el capítol referent a les amors de
Jaume L
Es certament aquesta obra de la Col·lecció Barcino una biografia popular en
el noble sentit d'aquest adjectiu, per quant tothom la llegirà amb gust indubtablement de tan ben construïda i tan pulcrament redactada com està. Es a l'abast
de qualsevol persona instruïda; però no s'abaixa a cap nivell plebeu, sinó que
el seu estil i tot el seu contingut mantenen sempre aquella preada distinció i alhora aquella harmònica coherència que caracteritzen les monografies i els articles d'En Ferran Soldevila. Sòlidament documentat, no abusa de la seva erudició, sinó que exposa amb elegant naturalitat. Els darrers capitols sobre la figura de Jaume I en la literatura i sobre el seu record en els seus pobles, clouen dignament aquesta bella biografia del més popular dels nostres antics reis.—F. VALLS
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SERMONS DE SANT AGUSTÍ, trad. de Joaquim Balcells. "Col·lecció Sant
Jordi". "Editorial Barcino". Barcelona, 1926.
Responem a la finalitat d'aquesta col·lecció, en aquest volum s'han aplegat en
rna forma que fos llegivola i clara alguns sermons de Sant Agustí que són
ben adients als nostres dies. Les riqueses i l'ús que calia fer-ne, l'amor als pobres, elogis a l'amor i la pau, són els temes que ha escollit el traductor. No cal
dir com ha d'ésser útil la paraula encesa, profunda i generosa de Sant Agustí.
L'estil d'aquests sermons és concís, lapidari. Diu les coses sense donar-hi voltes,
les diu directament i breument, mesclant-hi les sentències i mots de l'Escriptura.
No insinua, 110 es desplega en corbes oratòries, sinó que argumenta en poques
paraules, i obre vastíssims horitzons de llum al pensament. L a generositat del seu
esperit, que tan i tan bé s'adiu amb la generositat de l'Església, s'hi espandeix a
cada pàgina. L'amor, diu amb l'Església, convé que s'estengui als enemics. Per
això també diu que caldria mansuetud àdhuc envers els enemics de la mateixa
l'.sglésia. " Que ningú no desitgi baralla amb ningú més, diu, que ningú no vulgui
ara ni per la seva mateixa fe provocar una lluita, no fos cl cas que de la lluita
en nasqués una guspira, no fos el cas que aquesta avinentesa donés ocasió a
aquells que la cerquen. E n una paraula, escolta la injúria, aguanta, dissimula,
passa de llarg. Recorda't que cal guarir. Mireu com són de suaus els metges amb
aquells als quals curen, àdhuc amb aquells que els parlen amb acritud. Escolteu
la injúria, prepareu cl medicament i no torneu injúria per injúria... Suporteu,
us ho prego, germans meus. "Però és que no el puc suportar", diu, "perquè
blasma l'Església". "Això cabalment et prega l'Església, que el suportis perquè
blasma l'Església"... Perquè, quants són els que blasmen el teu Déu? I tu ho
sents i E l l no? T u n'estàs assabentat i E l l no ho sap? I malgrat això. E l l "fa
eixir el sol sobre els bons i els malvats i fa ploure sobre els justos i els injustos" Mat. V , 45)... Ets amant de la pau? Doncs, que la teva voluntat escaigui
a la de la teva escollida. " I què haig de fer?" No et manca tasca: deixa les baralles, i apel·la als precs i no vulguis fer callar a crits aquell que crida, ans prega per ell. Així com ara vols parlar-li portant-li la contra, vulgues parlar a Déu
en favor d'ell. No et dic pas que callis, sinó que escullis millor cl lloc on et cal
parlar, i amb qui cal que parlis sense dir paraules, closa la boca i clamant amb
e! cor. AHà on ell no et vegi, allà has d'ésser-li profitós!"
Sembla que sentim Sant Francesc de Sales. E s que les doctrines de l'Església
sempre són estades les mateixes.
Completa aquesta obreta una nota biogràfica, una nota bibliogràfica i un pròleg del traductor on es veu, sota una forma simple, com la Col·lecció exigia, la
ciència de l'eminent llatinista i professor de la Universitat de Barcelona.—/. L . M.

BIBLIOTECA "HORITZONS".—No podem sinó saludar amb tota la satisfacció
l'anunci d'aquesta Biblioteca que publicaran les Congregacions Marianes, a iniciativa i sota l'organització més directa de la de Barcelona.
Els dalers intel·lectuals de la nostra generació—diu el prospecte—comencen de
fer-nos viure moments de plenitud. La incorporació dels clàssics grecs i llatins,
la triple versió de la Bíblia i les edicions dels nostres clàssics palesen que la nostra cultura assoleix la maduresa. Més encara: aquest desig d'intcHectualitat con-
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quista el gran públic, i veiem actualment en les mans de tothom revistes vulgaritzadores, llibres científics i novel·les inquietes.
Nosaltres, com la Congregació Mariana, també creiem que aquest és un gran
moment, que cal aprofitar; que, a desgrat de les aparences materialistes de l'època, hom sent, com poques vegades, la fretura de les coses de l'esperit. E s un
fenomen avui universal, a tots els pobles vius s'observa; i nosaltres bé ens pensem ésser un d'aquest pobles.—L.

LES REVISTES
Les re traduccions i reduccions
d'altri fetes en aquesta secció,
tenen només caràcter documental;
la inserció d'elles no implica
doncs, conformitat plena amb llur
contingut.

PER UNA MAJOR EFICÀCIA DE LA FILOSOFIA CRISTIANA, per el Rnd. P.
Miguel d'Esplugues, 0. M . C. a Criterion, fase. 6 (juliol-novembre
1926).
L'autor exposa la qüestió següent: com és ijue la philosophia perennis no arriba a donar els fruits que caldria esperar de l'ampla organització del seu estudi? I l'autor respon a aquesta pregunta d'una manera que vé a exposar les causes que sempre han impedit, poc o molt, l'eficàcia de la veritat filosòfica.
I-a primera és el mateix viure modern advers a la filosofia cristiana, i n'estudia particularment "l'ambient de materialisme, espès i abassegador" i la minva
de les valors intel·lectuals fins arribar a una degradació de l'esperit. "Naturals o
pervertides, les funcions animals s'enduen riu avall el bo i millor de la vida dels
l'omes. Llurs preocupacions, en la immensa majoria, àdhuc dels intel·lectualment
capacitats per fer-ho, no són pas d'espaiar-se en el coneixement de tota cosa en
ses causes supremes sinó de cibis et venereis o d'idealitats a un nivell semblant".
Indica després la pèrdua de la disciplina contemplativa, les disbauxes sexuals i
aquella meta-psiquica que es confon gairebé amb l'esperitisme, enteladora de l'única antropologia solvent i positiva. A més encara la veritable filosofia és atacada per l'estatisme modern des dels ministeris d'Instrucció pública, per les religions positives, enemigues de l'Església i pel periodisme.
Després d'aquestes causes externes tan poderoses, l'autor denuncia les causes
internes, els mancaments en què sovint incorren els mateixos cultivadors de la
jhilosophia perennis. Indica "la preferència per les qüestions insolubles o massa
abstruses o massa alambinades". La filosofia cal que sigui útil; cal que sigui
humil servent de la veritat. "Com a garantia del seu apostolat, deia Sant Pau:
No ens prediquem nosaltres mateixos sinó Jesucrist crucificat (I Cor. I , 23). Vet
ací el que fa tot aquell qui està posseït de veritable esperit filosòfic: ensenya coses, no s'ensenya ell mateix.
"Ensenyar coses és, com va fer Sant Tomàs, despenjar de llur sublimitat i
extreure de Hur pregonesa les veritats més difícils—i més essencials i més profitoses—per mostrar-les planeres com fórmules de Catecisme. Les Summes de
l'Aquinenc en l'essencial són això.
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"Ensenyar-se si mateix, és entelar a còpia de terenyincs de la ment i de laberíntiques subtileses, o la sobirana resplendor de les Summes o la resplendor encara més sobirana de l'Evangeli i de l'Univers vistos amb llum directa per bé que
dr la mà de la Santa Mare Església, guiadora divina en l'exploració d'ambdós
móns.
"No em dol reconèixer que és forta, generalment, la temptació contrària. Qui
s'habitua a enfilar-se per segons quins indrets, a passar i repassar maromes damunt l'abisme, és moralment impossible que algun cop no s'hi vulgui fer veure. Quin artista, per genial que sigui, algun cop no és victima del virtuosisme?
"Però el deure del filòsof cristià no és el virtuosisme de les idees, )M és fer
d'acròbata de la ment, no és de mostrar-se xic o gran alpinista de l'esperit, sinó
dalletar maternalment amb l'essència pura de la cristiana filosofia feta pròpia
carn i sang els pànwls que demanen pa i no hi ha qui els en parteixi (Thren.
I V . 4)-"
L'autor dóna una gran importància nociva a allò que anomena "filosofia sense esperit filosòfic", la filosofia d'aquells que posseint la veritat poc o molt, hi
mesclen llur humor i vanitat, es tanquen en llurs pretensions i lleven a la veritat
t( ta força difusiva. Aquest aspecte és tan delicat i l'autor l'exposa amb tanta de
mestria, que val més reproduir-ne algun fragment:
"Filosofia sense esperit filosòfic. A veure'n breument les principals facetes.
"Com per una mena de dret diví, quasi individualment ens creiem representats i dispositaris de tota la veritat, filosòfica o no filosòfica.
"I sense prou aeriació, sense el degut moviment, la veritat, hipotèticament estancada en nosaltres, perd la primera de les seves eficàcies: el ser sanejadora.
Mes, pot ser-ho d'altri si no ho és en nosaltres?
"A més a més, la plaça de la comprensió de l'error i de la cordialitat cristiana envers les víctimes de l'error, sovint és ocupada per la vanitat o per l'orgull.
No som com els altres homes, i menys com certs puhlícans, g'ósin o no gosin
alçar els ulls al cel.
"La fierté presumptuosa de la veritat no deixa situar-nos cordialment en els
punts de vista d'aquells que creiem errats; és a dir, en les condicions especials de
temperament, formació, hàbits, medi espiritual i àdhuc posicions o interessos que
poden haver emmenat pian piano cap a les concepcions més en contradicció amb
el sentit comú, i retenir en elles tirànicament les intel·ligències.
"Els miratges prodigiosos de l'error no ens diuen res a penes, baldament l'experiència interna ens acusi a nosaltres mateixos de la suma facilitat amb què en
sem víctimes...
"Aquell clos d'una obsessionant adhesió als propis punts de mira que tan sovint a nosaltres mateixos ens converteix en espills de vulgars contradiccions, no
ens acut que en d'altres pugui tenir eficàcies obstaculitzadores de la veritat. I si
ens acut, en prescindim.
"Són les dues mesures amb tanta de finor psicològica exposades en la Vida
Devota de Sant Francesc de Sales '. I el fet d'usar-les sovint en el terreny de la
veritat filosòfica, fa pensar que la veritat filosòfica ho és segur en ella mateixa,
però no quad nos.
Aprenem-ho de Sant Agusti: Les paraules que us he dites, esperit i xiida són

1926.

La

cortesia cristiana, pàg. 111. "Col·lecció

Popular Barcino", Barcelona,
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Què rol dir es ferit i Xtliàf V ol dir que s'han d'entendre espiritualment. Les heu
enteses espiritualmentf lisperit i vida són. Les heu enteses carnalment' Encara
elles són esperit i --ida. més per a vosaltres no ho són '.
"Altrament, si fos plena la possessió de la veritat, ens donaria una magnanimitat sens limits, feta d'humilitat, de respecte i de comprensió."
"Balmes dividia Ics intel·ligències en magatzems i fàbriques. Un filòsof de
rai;a no és un magatzem ni una biblioteca. (Menys encara un cementiri). Un
filòsof de debò, és un pensador per compte propi, un revisador intel·ligent dels
seus idearis i dels d'altri.
"Es amador de la sophia aquell qui es planteja i replanteja a si mateix per
tots els caires cl problema de la veritat. Si és humil i pel camí 110 s'extravia,
l'acord amb la Revelació cristiana vindrà infal·liblement perquè la veritat natural no pot ésser contrària a la veritat revelada.
"Es filòsof qui corre amb daler a la recerca de la veritat en totes les seves manifestacions, es trobi on es trobi. I no oblida mai els esforços dels humans en la
investigació de la veritat dins totes les formes de la veritat.
"Ésser filòsof encara exigeix veure clar que la diversitat de conclusions i de
fruits en la recerca filosòfica, no és un obstacle a la germanor que imposa la
identitat de tasques i d'objectius, mentre tinguin per base una inicial imparcialitat i positiva honestedat en l'esforç per l'esclariment dels magnes problemes de
l'univers, objectiu de la filosofia.
"Veure clares aques coses i procedir en conseqüència: vet aci, potser, l'aspecte primordial del veritable esperit filosòfic. Més que amor a la veritat—i molt
menys l'urc antipàtic de mants apoderats d'ella—etimològicament la filosofia és
amor a la saviesa."

LA RESISTENCE A LA TYRANNIE, per Paul Dudoy a "Etudes", de París,
novembre, 1926.
Article interessant perquè sense filosofies, amb la sola exposició de fets mundialment coneguts, ensenya on pot menar un poder sense el fre de les normals
institucions politiqus, però, de més a més, perquè posa de manifest, una vegada
més, quina cs la posició catòlica enfront els drets de l'home.
Per haver-los proclamats amb una formulació exaltada la revolució francesa,
i per haver-se'n, després, fet campió el sector més extremadament esquerrista de
IÓ societat, encara hi ha terres en les quals els elements que s'anomenen conservadors, els quals precisament es tenen com el primer puntal de la catolicitat, consideren la defensa dels drets de l'home poc menys que periHosa per l'ordre social,
i, sobretot, una heretgia disfressada dins el religiós.
L'aportació de Paul Dudoy a una de Jcs revistes de major prestigi dins l'ideologia catòlica és un bell contrast per a la esporuguida miopia d'aquests elements;
els drets de l'home són, ni més ni menys, que la base de tot l'ordre cristià, perquè la Hibertat és condició indispensable per a la responsabilitat
E n tractar-se—diu Dudoy—de les coses que s'esdevenen a Mèxic sota la dictadura de Calles, la premsa no catòlica s'esmuny en un estudiat silenci: per
aquesta conspiració de mutisme, arriba a fer l'efecte que el país viu en una mena
Com. in Joan, 27. Migne, P. L . vol. 35. col. 1618.
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de lassitud, i tant les víctimes com els perseguidors, en una treva de cansament
I encara apareix la situació concretada en una mena de conformisme dels perseguits, explicat per llur impotència material contra les disposicions dictatorials.
La realitat és ben diversa: els Bisbes mexicans han fet sentir la seva veu
serenament i enèrgica en una Memòria, o diríem aquí, Pastoral; els incidents
d'exilis i empresonaments de la clerecia, de la clausura d'escoles, de la intervenció prohibitiva de l'Estat, són ja coneguts: el que no ho és tant, és la befa amb
la qual els ha coronats el Parlament organitzat dictatorialment per servir de
dúctil tapadora de les decíssions Calles; per unanimitat, menys un vot, ha acordat que els Bisbes signants de la Pastoral no tenen personalitat per a parlar, i
que, per tant. no han d'ésser escoltats.
Els catòlics dels Estats Units, que veuen d'aprop la persecució, s'han declarat
resoltament partidaris de l'intervenció nordamericana a Mèxic: tot seguit, els laicistes, s'han abraonat contra la idea, traient a relluir els escarafalls diplomàtics
que solen servir de còmoda fugida als governs quan no volen actuar: però l ' A r quebisbe de Baltimore, en una magnifica i valenta crida, ha contestat que si els
Estats Units haguessin practicat semi-'·e la no-intervenció, ni el general Huerta
hauria estat expulsat de Mèxic, ni el general Oregon hauria pogut netejar d'escamots carrancistes la Sonora.
Seguidament, l'organització anomenada dels Caballers de Colomb, la que un
parell d'anys enrera va ésser solemnialment rebuda al Vaticà per Pius X I , publicava un manifest, el to del qual pot endevinar-se en el següent paràgraf:
Volem que arribi als nostres conciutadans un mot d'advertiment. Que no sia
permesa, a la porta dels Estats Units, la russificació de Mèxic. L a filosofia soviètica regna per les autoritats militars que governen Mèxic *. Es negat als ministres de qualsevulla confessió el dret d'exercir el seu ministeri... Es prohibida o
mutilada la llibertat de premsa, de petició, de reunió: és suprimida la llibertat
d'ensenyament: és introduïda la intolerància, és justificada l'expropiació i la confiscació de la propietat... En un mot, la llibertat, el dret i la justícia han estat
assassinades per la dictadura roja que regna a Mèxic.
El manifest acaba demanant al govern una intervenció directa en defensa dels
drets de l'home, negats als mexicans.
L'endemà, la Confederació americana del Treball, va iniciar una campanya
coincident per a conseguir que sigui imposat el respecte a la llibertat humana:
Volem—diu el document inicial—que els ideals de llibertat de consciència i de
democràcia, siguin possibles als nostres germans, els malaurats que viuen més
avall del Rio Grande.
El document, però, més alliçonador, és la Pastoral col·lectiva dels noranta clos
Bisbes dels Estats Units, de la qual han estat ponents l'Arquebisbe de Sant Pau,
i el de Sant Lluís, i els Bisbes de Cleveland i de Oklahoma.
Heus aquí un dels seus fragments:
En aquests temps de persecucions severes, els bisbes dels Estats Units, reunits
1 En aquesta República, la família és un mite. La idea de Déu consisteix an el
menvspreu de tota religió.
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en assemblea us trameten el testimoni de llur simpatia afectuosa, a vosaltres i al
vostre heroic poble.
Sapigueu que seguim amb el màxim interès la vostra magnifica lluita contra
la tirania del vostre govern.
Que aplaudim la vostra moderació i la vostra fermesa; que admirem la prudència del poble mexicà.
Vosaltres doneu, al món, l'exemple del veritable esperit dels màrtirs, disposats a sostenir, per la causa de Crist, tots els sofriments.
Vosaltres sou, a Mèxic, els campions de les llibertats civils i religioses.
Vosaltres defenseu els drets de l'home contra la força armada.
L a lluita no pot ésser Harga; potser donarà màrtirs a l'Església. No acabarà, però, sinó amb la victòria de la llibertat i de la justícia.
Es de desitjar que aquestes paraules de l'episcopat nordamericà tinguin l'eficàcia de què són mereixedores.

EL BOLXEVISM DECAU?, per Vladimir Sobolewski en Vita e pensiero, de
Milà, octubre de 1926.
Sembla que hi ha un estancament en l'activitat bolxevista interior de Rússia
i de propaganda a l'estranger. Les esperances que donava el bolxevisme es van
esvanint de dia en dia.
Lluites intestines.—Després de la mort de Lenin, després de desaparegut el
seu gran prestigi personal, la burocràcia es sentí com una força en les crisis
del país i s'oposà a Trotzki prenent una actitud de resistència dominada per
Trotzki de seguida.
"Certament, el malestar burocràtic era vell. Ja sabem que a Rússia el partit
luilxevic té el monopoli de la legalitat bé que no tingui més de sis cents mil
membres. Els divuit mil funcionaris són l'instrument que hauria de formar l'opinió, i depèn completament del Comitè central, o millor, del Polilhuro (de set
membres) qui ho decideix tot, sobiranament. Mes a son torn, durant la malaltia
dc Lenin, el Polilhuro era dominat per la Iroika (trinitat): Stalin, Zinovief i K a menef, el primer dels quals era i és el veritable senyor de la Rússia, i el segon
era el propulsor, fins algun temps ha, del moviment bolxevic a l'estranger. E n cara Lenin vivia i Stalin havia provat de destronar-lo. Malaltís el dictador havia demanat, amb l'ajuda de Trotzki, que el comissariat del control obrer i pagès presidit per Stalin sigues reorganitzat, mes Stalin s'hi oposà i un cert Kuibycef provà d'enganyar a Lenin estampant per ell sol un número únic de la Pradva, on figurés l'article que tota Rússia, en canvi, havia d'ignorar. Avui, l'enginyós Kuybicef és el comissari del poble en aquell control i Stalin, de qui Lenin escriví en el seu testament: "Jo crec que la impulsivitat irreflexiva i burocràtica de Stalin tindrà fatals conseqüències", és al cap de la burocràcia del
partit.
"La pau dins de la Iroika, després de mort Lenin, era evidentment impossible.
A la Conferència del partit, de fi del 1925, tota la delegació del Soviet a Leningrad, amb Zinovief de president, passava a l'oposició al·legant l'abandó de la revolució mundial. Tót, deia Zinovief, ha cedit al nepman i al kulak, és a dir, al
nou capitalista i al pagès enriquit."
L'economia soiiètica.—Les lluites es compliquen. Però hi havia alguna cosa
mes que lluites de persones i tendències. Lenin havia somniat la independència
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econòmica d'una Rússia vivint de les mateixes riqueses del paí's, repartides en un r è gim comunista. En 1021 ja veia el fracàs del seu projecte. "Rússia, país agrícola, amb vint milions de petites propietats, no es podia organitzar segons el
mètode comunista".
Ara els bolxevics celebren llur esforç del punt de vista econòmic. P e r ò les
ciutats industrials com Leningrad, es despoblen, i la majoria dels establiments
passen a mans alemanyes. Retorna l'economia burgesa. Bukarin, un dels "purs",
reprèn la paraula de Guizot: " Enriquiu-vos!". Els pagesos pobres tenen el seu
tros de terra, però depenen, per Hur pobresa, encara més dels pagesos rics que si
no hi hagués la llei comunista, com ho confessa Bukarin. Les mines d'or que
els resten a Lena, són en mans angleses: Lena Goldfieds. El manganès del Caucas
és en poder de Herriman, el rei dels ferrocarrils americans. N o és un perill per
un estat proletari tenir la indústria en mans estrangeres?
L a immoralitat i la protesta de la gent pobra del camp.—A més dels mals
símptomes de les discòrdies intestines i de les dificultats econòmiques, n'hi ha un
de pitjor: la desmoralització que l'Estat porta al país, i la protesta de la gent
del camp, amb un bon sentit social que l'Estat no tenia. En el Congrés de 1924
encara repetien: "cap revolució no podrà reeixir bé mentre existeixi la família
i l'esperit familiar... Cal destruir la família". " L a família, deia Anna Kolontai,
avui ambaixadora dels Soviets al Mèxic del semibolxevic Calles, està ben lluny
d'ésser necessària a l'individu i a l'Estat. Només és un destorb que aparta els
treballadors inútilment d'ocupacions més productives i molt més serioses". E l
codi rus de 1917 responia a aquesta ideologia; només reconeix legítim el matrinioni civil (art. 52), i encara això es considera, segons el comentari oficial de
Rostowsky, com una cosa transitòria que desapareixeria el dia que l'Estat es
pogués encarregar de tots els infants nascuts; aleshores els pares no caldria ni
que registressin llur unió. Pel divorci només cal un altre registre (art. 86, 87 i
88). La llei considera l'avort com una operació quirúrgica. I en poc temps els
casos d'avort es multipliquen. La immoralitat, amb el crim i l'aband» de les mares amb els infants, s'estenen i els rics del camp (kulak) conviuen amb les jornaleres i les deixen a la fi de l'estació dels treballs agrícoles. Cada dia hi ha més
dones amb llurs infants abandonades, mentre els homes van a l'atzar; i la dona
abandonada sense mitjans, amb el fill al braç, esdevé capaç de qualsevulla acció.
A l'últim s'alça la protesta dels pagesos que tenen més bon sentit que no els
homes de l'Estat bolxevic; i el març de 1926, l'Estat, esporuguit, recula acollintse, per no semblar que claudica, en una frase d'Engels: " E l senyal d'una civilitat qui comença és l'establiment definitiu de la família monògama".
Fracàs a l'Occident; expansió cap a l'Orient.—EI fracàs econòmic polític i
moral del bolxevisme n'ha aturada la influència a tota Europa. Però, constituït
per esdevenir un partit internacional, el front únic proletari en la lluita de classes, no hi renuncia fàcilment. Desenganyat de l'Occident, intenta estendre's cap
a l'Orient. Avui, la Xina és el seu camp d'acció, i allà es lliga amb el desig
d'expulsar-ne els europeus que la volien colonitzar. " I encara, diu l'articulista,
potser no sigui llunyà el dia que l'Europa s'haurà de penedir d'haver arruïnada
Tobra civilitzadora i pacífica de les missions substituint-la per la prepotència dels
conqueridors, per l'avidesa dels financiers i per la immoralitat del comerç."
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L'OBRA FILOSÒFICA DE RAMON TURRÓ. per Joan Tiquets, publicat a
Criterion, F a s . 6. Juliol-setembre, 1926.
E l problema del coneixement és el problema filosòfic que E n Turró estudià
amb preferència. L a teoria turroniana de la certesa, de l'error, de les causes que
objectiven el coneixement, el senyor Tusquets l'exposa d'una manera clarissima
i completa, i en fa una critica molt justa.
L a teoria del coneixement sustentada per E n Turró, té un gran interès pel
psicòleg, si la considerem com una sèrie d'experiments i com una història de les
primeres coneixences de l'infant: " E l sentit de la fam, tan poc estudiat fins avui,
excita actualment l'interès de tots els psicòlegs mercès a les descobertes del mestre català, i amb això ja n'hi hauria prou per a la glòria d'un filòsof. Però, ultra les experiències de la fam, hi ha les de l'espai tàctil, i les de la correcció
d'errors, i les curioses observacions de psicologia infantil i popular i encara, com
a escreix, referències escollides als experiments similars de Pawlow, Helmohlz,
Muller, Ribot, etc. Més d'un cop espurneja sota les experiències de Turró la
guspira de la genialitat".
En Turró, estudiant les sensacions primeres de la fam i del tacte, intenta
explicar l'origen dels nostres primers conceptes, la certesa que en tenim, i el
sentit d'objectivitat que té la intel·ligència. Però E n Turró, volent donar un sentit metafísic a la seva teoria, si no volem dir estretament que és errònia, hem de
dir que és incompleta. En Turró afirma que la fam s'acusa a la consciència com
a manca d'alguna cosa; però, per més que ho sentim, i com ho sabem, si no és
per alguna cosa més que per la fam, si no és per la intel·ligència? " L a idea de
realitat la posseeixen només les criatures intel·lectuals i procedeix o de la intel·ligència mateixa, com volia Kant, o de l'abstracció intel·ligent, segons demostren els escolàstics. Però mai no la trobarem en els semi-raciocinis instintius, si
no els fecundem amb una intel·ligència d'ordre diversíssim i ultra-sensible". " E l
mateix cal dir del concepte d'espai. Admeto que ens orientem, dins l'espai, per
mitjà de les sensacions kinestèssiques i tàctils: però aixecar el mapa de l'espai
no equival pas a construir l'espai. Si l'espai no fos quelcom de per si—forma
apriorística o qualitat objectiva—no ho discutirem ara—com ens hi podríem oriental?" La mateixa qüestió pel concepte de causa. "Si interpretem el paral·lelisme
perfecte que existeix entre la realitat i la satisfacció de la fam, atribuint a la
realitat el predicat de causa, és perquè ja posseïm, a priori o posteriori, la idea
de faitrar".
Les seves teories estètiques es troben principalment als articles de la Revista
de Catalunya, que estava publicant quan mori; i en un article que el Doctor
l.eandre Cervera reprodueix en la seva biografia publicada dins la col·lecció Quaderns Blaus. E n qüestions religioses. E n Turró, qui primer només prenia la Fe
com un consol davant la impotència de la raó, després es decantava de més en
més "a atorgar que la noble fe dels seus pares era, segons la matisada expressió de Sant Pau, un raonable assentiment".
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UNA PUBLICACIÓ MOLT ENCERTADA: "EXERCITATORIUM".—Any I . número I, octubre-novembre de 1926, Seminari de Barcelona.
Hem de celebrar cx loto corde l'aparició d'aquesta novella publicació que s'inaugura ben reeixidament amb un número ple d'interès, per les "proves" que
conté, que donen prou motiu a concebre llargues esperances. E s tracta d'una publicació trilingüe, a base de llatí, català i castellà. Quin és el seu objecte? Copiem el que en diu la mateixa revista:
" E l titol, paraula llatina i rúbrica d'una celebrat llibre d'ascètica, VExercitatori escrit a Montserrat pel P. Cisneros, nebot del gran Cardenal, Regent del
Regne d'Espanya, indica d'una manera precisa l'objectiu d'aquesta publicació escolar: entrenar els alumnes en treballs d'índole científica i literària sota la immediata direcció de llurs professors."
Per la nostra banda, ens sembla molt encertada la publicació d'aquest "Exercitatorium".

CATALONIA MONÀSTICA, recull de documents i estudis referents a monestirs catalans. - Monestir de Montserrat.
Heus aquí una altra publicació preadissima que s'anuncia. Caldrà ponderar
l'alta exemplaritat d'aquests Benedictins de la Morcneta, que aixequen aquest
gran pilar de cultura amb llurs publicacions de primer ordre? Caldrà fer esment dels superbs "Analecta Montserratina"; d'obres com "Introducció a la Pakografia Gregoriana" del P. Sunyol, monument insigne tan aviat publicat com
admirat a tot arreu del món; ni de la "Bíblia de Montserrat", amb què una de
les eminències reconegudes en escripturística, el P. Ubach, enriqueix i amb quina mesuraI el tresor dels nostres llibres? Però això no és prou. Ara vindrà " C a talonia Monàstica", mena de super-revista, aperiòdica, d'alts estudis i de llargues
investigacions i aportació de documents per a la història dels orígens i descabddlament del monaquisme a la nostra terra. Augurem un nou èxit. La nostra
cultura està d'enhorabona.
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V I D A R E L I G I O S A I MORAL
E L VATICÀ I L"'ACCIÓ FRANOESA".—L'Osservatore

Romano del

dia 14 de novembre publica en lloc preferent una nota oficiosa en la
qual rectifica unes instruccions del Bisbe de Montauban sobre la conducta a seguir pels catòlics sobre YAcció Francesca. E n traduïm els
paràgrafs principals:
"Sota el nom à'Acció Francesa es comprèn: Primer. E l partit, i,
per consegüent, l'escola política que li fa parió, i la Lliga d'Acció Francesa, que n'és l'emanació orgànica; Segon. E l diari.
"Quant al partit, la Santa S è u no l'ha condemnat com a tal, això
és, en quant tendeix a l'establiment de la monarquia. E l Sant Pare ha
dit expressament que reconeix als catòlics, en qüestions de mera política, la justa llibertat. Sa Santetat, però, reprova principalment: o) que
hom posi la religió al servei del partit (política abans que tot); b) que la
política del partit s'inspiri en principis aliens a ta doctrina i a la moral catòliques.
"Quant a la Lliga d'Acció Francesa, la Santa Seu deplora que una
joventut tan nombrosa i tan generosa, es trobi sota la direcció i la influència d'uns dirigents en els escrits dels quals ha vingut a mancar
la fe catòlica, la justa subordinació de la política a la religió, i, per això
mateix, el resi)ecte a la moral catòlica.
"Quant al diari, no ha estat pronunciat formal judici de condemnació, però el pensament exposat moltes vegades pel Sant Pare als Bisbes de França, és que, tal com aquest diari és avui, portant a la capçalera el nom dels dos directors Maurras i Daudet, és tal que un bon
pare de família no ha de veure'l en mans dels seus fills, ni un Rector de
Seminari en les dels seminaristes, ni un Rector no pot tolerar que es
distribueixi a les portes de l'església."

L'ESGLÉSIA NO ESTA AL SERVEI DELS PARTITS.—L·'Osservatore Romano ha dit una vegada més. parlant de VAction Française. que l'Església
110 havia de servir d'instrument a cap partit polític.
E s difícil que la raó no es desvïi. Voleu cosa més simple per un
catòlic que les relacions de l'Església amb la política civil ? L'Església
vol la llibertat en les coses civils condicionada per l'obediència en tot allò
que sigui d'ordre moral i d'ordre religiós.
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Qui no recorda d'ahir l'integrisme espanyol? Doncs, avui un cas
anàleg és el de VAcció Francesa.
Comença un partit polític defensant l'Església. Fins aquí no fa més
que complir un deure. Després ve que, dissimuladament, equipara la
defensa política del partit i la defensa de l'Església. L a cosa, però, és
més humana que sospitosa. De seguida qui ataca el partit, ataca implícitament "els defensors de l'Església". I de seguida us diuen que els
atacs al partit són atacs indirectes a l'Eglésia. D'aquesta sospita de malvolença per l'Església, j a ve la denúncia d'heretgia contra qui ataqui
el partit. I últimament qui no és del partit, no és dins de l'Església.
E s el camí que veiem seguir repetidament. Comencen per posar el
partit polític al servei de l'Església i acabarien per posar l'Església—si
fos possible—al servei d'una política. Comencen volent seguir la guia
de l'Església, i no s'hi aturen com deurien, sinó que acaben volent-li
fer de guia.
Vigilem, doncs, a no confondre l'Església en un partit, ni en una
escola artística, ni en una escola filosòfica. E s a dir: vigilem a no confondre l'Església amb nosaltres mateixos: no hi guanyaria res, no
faríem sinó carregar-li les nostres estretors, les nostres mesquineses.
I, en canvi, nosaltres perdríem la guia de l'Església que ens és tan necessària.
E n lloc d'adoctrinar l'Església, cal apendre-hi humilment. Cal apendre de la seva amplitud, de la seva llibertat en les coses opinables, de
la seva racionalitat diàfana, de la seva amor acollidora.
No la confonguem mai amb el nostre partit ni amb la nostra art
ni les nostres aficionetes, al capdavall, com a nostres, potser esquifides
i volanderes.

CONSAGRACIÓ EPISCOPAL DE SIS SACERDOTS XINESOS.—Com recordaran els nostres lectors, en el fascicle del mes d'octubre donàrem compte
de les Lletres Apostòliques adreçades pel Sant Pare als Prelats de la
Xina en les quals vindicava l'Església Catòlica de l'acusació calumniosa
d'estar al servei dels Governs europeus i ajudar llur espandiment colonial.
Tota l'actuació de la Santa Seu en aquelles terres demostra que la
cioctrina exposada en les esmentades Lletres no són paraules vanes.
L'any 1922 fou tramès a Xina amb el càrrec de Delegat Apostòlic, Mgr.
Cels Constantini, el qual posà tot seguit mans a l'obra inspirant-se en
un report presentat a la Santa Seu per Mgr. Guébriant, Superior general de la Congregació francesa de les Missions Estrangeres. A 20 de
gener de 1924 va disposar S. S. Pius X I que tots els Prelats de la Xina
es reunissin en Concili plenari sota la presidència del Delegat Apostòlic.
Com explica el Sant Pare en l'Al·locució Consistorial de 24 de març del
mateix any el motiu de la reunió era la necessitat de donar als afers
una ordenació més adequada. Es celebrà el Concili a Xangai pel mes de
maig, i hom hi estudià els mitjans d'intensificar la unió missionera mo-
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dificant l'organització interior fins on calgués per adaptar-la a les presents circumstàncies.
Parlant dels acords d'aquest primer Concili plenari de l'Església
xinesa diu el Sant Pare en l'AUocució Consistorial de 18 de gener de
1925: "Avui ja podem preveure l'increment que prendrà el catolicisme
en aquelles regions a conseqüència de la nova ordenació de les coses",
la part més important de la qual és el foment de la clerecia indígena.
A IO de maig d'enguany fou erigit el Vicariat Apostòlic de
Suanhwafu, desmembrat del de Peking i encomanat a la cura pastoral
cie la clarecia del país sense intervenció de missioners europeus.
E l Sant Pare ha sancionat aquesta nova orientació conferint la dignitat episcopal a sis sacerdots xinesos, i ha volgut donar-hi més importància fent-los venir a Roma, per donar-los ell mateix la consagració
episcopal, cosa que es fa rares vegades. E l dia 28 d'octubre, festa dels
Sants Apòstols Simó i Tadeu. tingué lloc aquesta cerimònia a l'altar
dc la Càtedra de Sant Pere de la Basílica Vaticana, en presencia del
Sacre Col·legi, del cos diplomàtic, i de nombrós concurs de fidels. Entre
ells hi havia, en tribuna reservada, una delegació xinesa de la qual formàveu part dos germans d'un dels nous Bisbes, i nombrosos estudiants
vinguts expressament de Paris i de Bèlgica.
E n més de trescents anys que té la missió de la Xina, és aquesta la
segona vegada que rep la consagració episcopal un sacerdot fill d'aquelles terres. Fou el primer Mgr. Zo de l'Ordre de Frares Predicadors
(que era precisament el primer sacerdot i religiós indígena); en una persecució foren expulsats els missioners europeus, i sols ell, que no era
estranger, pogué romandre entre els seus compatricis recent convertits.
E l Sant Pare Climent X recompensà els seus treballs apostòlics nomenant-lo Vicari Apostòlic de Nankin, l'any 1685. D'aleshores ençà cap
més jdnès no havia assolit la dignitat episcopal.
E s un greu que, mercès al règim concordatori, els catòlics d'algunes nacions europees sien de pitjor condició que els catòlics xinesos.

CULTURA GENERAL
L'ENTUSIASME, SAL DE L'ANIMA.—El dia 14 de novembre, la Societat Artística i Literària, de Mataró, inaugurava el curs 1926-1927 de
les seves tasques, amb una bellissima conferència del mestre Amadeu
Vives. L a premsa diària ja en féu complida ressenya. Això no obstant, creiem bé de recollir els dos paràgrafs que segueixen, per llur especial eloqüència i significació, i com homenatge, també, a l'egregi mú-

sic de L'Emigrant.

Extraiem de la ressenya:
"De la inelegància de l'egoisme i de l'elegància de l'entusiame" ens
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parla, deliciosament i saborosament, en el capítol tretzè. Comenta una
famosa dita d'un "dandy" anglès, i arriba a la conseqüència que la
santedat és la suprema i definitiva elegància. Nosaltres—diu—amb inflexible lògica deduïm, de la definició del "dandy" anglès, que l'home
més elegant del món ha estat San Francesc d'Assis. No vol dir això
que Sant Francesc sia el més sant de tots els sants; tal afirmació no
la pot fer cap home. L'agafa a ell en representació de tots, per a glorificar-lo, amb motiu del seu centenari, i perquè es vegi com la més alta
i divina superació de l'elegància, es pot donar en un home que vestia
amb tela de sac, i s'havia emmaridat amb madona Pobresa."
1 aquests altres mots cap al final:
"S'ha dit magníficament que la bellesa era la resplendor de la veritat. Doncs bé: ço que és per als ulls la resplendor, és la sal per al paladar. Quan llegeixo que Jesús va dir als apòstols: —Vosaltres sou la
sal de món—em sembla sempre, en aquestes paraules, entrellucar-hi
com un sentit de resplendor. E n Maragall, que tan forta complaença
sentia pel mot "resplendor", no hauria deixat de trobar la sal resplendent. L a sal que té la lluminositat del sol, preserva el món, en el mar.
de tota corrupció. L a sal té, de sempre, en la religió i en la poesia, un
valor de símbol i sempre un sentit de puresa i de gràcia.
"Per la sal, les coses deixen d'ésser fades i adquireixen com una
eflorescència, com una frisança, com una esgarrifança. Molts en dirien
superació, nosaltres en direm senzillament entusiasme. Per això diem
que l'entusiasme és la sal de l'ànima. Les ànimes sense fretura d'entusiasme, es tornen també fades, i les coses fades i sense sal es corrompen i moren. I qui diu coses diu homes, i qui diu homes diu ciutats i
pobles i nacions. Les possibilitats de salvació d'un poble s'han d'amidar per les reserves d'entusiasme que hi hagi en el cor dels seus fills.
"Per això us dic i us repeteixo ara, per acabar, que l'entusiasme és
la sal de l'ànima."

UNS MOTS D'AMIC A EN PUIG I FERRETER.—Abans d'emprendre resoltament els caminí de França, E n Puig i Ferreter explica als lectors
de la Revista de Catalunya les seves crisis d'adolescent.
Capítols verament interessants, on les passions, els ensomnis, les
exaltacions i depressions d'esperit són exposades amb un llenguatge tan
afortunadament nu i clar, que davant l'espectacle de l'ànima en lluita
a penes es percep el so material de la paraula. Ideal de prosa neta i
intensa poques vegades assolit en la nostra llengua.
Però l'amic Puig ens permetrà que li fem una observació, que ens
pertoca de fer a nosaltres. Al fascicle d'octubre, pàg. 373, diu que el
confessor del seu pare va rompre el secret sagramental, revelant un
projecte de reparació proposat al confessionari.
Com que la matèria és delicada, i sabem l'amic Puig i Ferreter
molt respectuós en matèria religiosa, només li volem fer notar: 1) que
potser no és exacte que li ho proposés en confessió, 2) que àdhuc així,
podia molt ben ésser que autoritzés el confessor a dir-ho a la persona
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interessada, i 3) que aquesta hipòtesi creix de versemblança, si tenim en
compte que, pel que sembla deduir-se de la narració, el capellà era
l'encarregat de mitjançar per al tractament de l'afer.
L'amic Puig i Ferreter potser no s'ha donat compte de l'enorme
gravetat que té aquesta acusació contra un clergue, ni que sigui desconegut. Afortunadament hi ha una gran escrupolositat en aquesta matèria, i quan un clergue defalleix—homo sum, etc.—perd tots els respectes, abans d'aquest. Esperem que l'amic Puig esmenarà aquest passatge
quan editarà el llibre sencer.

MOVIMENT INTERNACIONAL
L'ESDEVENIDOR DE L'EUROPA.—Es pot dir unànime el parer quant
al caràcter de transició del període assenyalat per la post-guerra, especialment per a l'Europa. Per això sovintegen els treballs sobre el tema
que acabem d'enunciar.
L'Europa és democratitzada: del Volga fins a Gibraltar i de les muntanyes de l'Escòcia fins al Corn d'Or, el principi democràtic és reconegut i la constitució dels diversos països s'hi és conformada. Així escriu
Reinhold Seeberg, en Deutsche Rundschau, de Berlín.
E l nacionalisme s'ha descabdellat durant aquests darrers cinquanta
anys al mateix temps que la democràcia. H a tingut una influència de
les més profundes en la història interna i externa tant de les nacions
més grans com de les més petites. Palesà una puixança extraordinària
durant la gran guerra. E n aquestes condicions, pot hom esperar que s'esvaeixi quietament davant la democràcia? No és gaire creïble, si hom
considera com és d'apassionant el nacionalisme en quasi tots els pobles
de l'Europa. L a mateixa idea es descabdella amb la mateixa força a
l'Orient.
A l costat de la democràcia i del socialisme, el nacionalisme també
és un fenomen mundial. Fins i tot els jueus, que per raons ben comprensibles parlaven de la igualtat democràtica dels homes, no s'han pogut sostraure al desig d'invocar públicament llurs fortes aspiracions nacionalistes.
E l perill que amenaça el nacionalisme, almenys a Alemanya, no és en
la superioritat intel·lectual dels seus enemics, sinó en la inclinació de
mants partidaris seus a donar-li una forma purament ideològica, la
qual cosa comporta o bé somnis reaccionaris o bé somnis d'un esdevenidor esclatant. E l nacionalisme no arribarà a crear res de positiu més
que participant d'una manera activa a la vida democràtica actualment
en vigor
E l fracàs del marxisme a Occident és innegable—diu Seeberg, del
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qual extractem els conceptes sobresortints—. E s possible, però, que una
bona part dels electors socialistes dels diversos països votin temps a venir pel règim comunista. Admesa i tot aquesta possibilitat, la victòria
del comunisme sobre les democràcies no en resta assegurada. Primer de
tot, cal no oblidar que les circumstàncies de civilització de l'Occident
són diferents de les de l'imperi rus. E l socialisme hi ha estat sempre
més democratitzat i desrevolucionaritzat.
E l nacionalisme és completament penetrat per la història. Per ell, el
poble és una unitat orgànica, movent-se en el sistema fortament organitzat de les seves diverses funcions vitals. E l comunisme posa sobre
un mateix pla totes les tasques i totes les aspiracions; quan ell salvaguarda els drets nacionals, no ho fa per respecte a llur significació,
sinó que els accepta amb tota llur absurditat. E l nacionalisme vol un govemament que realitzi i representi la voluntat comuna del poble; el comunisme existeix i pervé del fet de la dictadura obrera. E l nacionalisme es basa com a conseqüència de la justícia social que l'inspira, sobre la llibertat de les persones i de la propietat privada; el comunisme,
inspirat per un dogmatisme orb, considera la destrucció de la propietat privada com una de les columnes de l'Estat futur i destrueix així
el fonament de tota llibertat i el descabdellament de tota civilització humana. E l nacionalisme ha heretat drets i deures dels avis; el comunisme menysprea els avis i llur obra i vol, en l'ingenu dogmatisme de la
seva mitja-cultura, bastir d'avui a demà un món novell. E l nacionalisme
reconeix un ideal, té una religió i es mou sobre el terreny d'una filosofia fonamentada damunt la història; el comunisme, essencialment materialista, és l'enemic fanàtic de tota religió i l'adversari de tota política
de fonament moral.
Si admetem la hipòtesi d'un nacionalisme implantant-se vertaderament pertot, en serà conseqüència inevitable que les fronteres dels E s tats no podran ésser desplaçades seguint el bell voler de les constel·lacions de puixances polítiques, sinó seguint els orígens nacionals i la forma de civilització dels pobles... Però l'imperialisme és sovint la conseqüència del nacionalisme... Un moviment així enclou una amenaça permanent per a la pau mundial... Doncs, el nacionalisme no ha de caure
mai a oprimir d'altres pobles... Que hom pensi, per exemple, en les províncies bàltiques d'altres temps i en l'antiga Alsacià. D'ençà que hom
emprengué la desnacionalització d'aquests grups, l'espectre de l'irredemptisme ha envaït el món. E s que un gran Estat guanya vertaderament alguna cosa a fer parlar la seva llengua a alguns milers més d'individus contra llur voluntat i a tenir-los incorporats per la violència?...
Cal remarcar que la unió soviètica ha deixat a cadascun dels seus pobles el seu caràcter propi en el si del gran imperi.
Tal és la nostra manera de
d'això que serà, perquè ja és.
pau tranquila, d'una benanança
"treball, pa i pau". Percebem
tuals qui pretenen dominar els
ran asprius trabucaments en la

veure l'esdevenidor de l'Europa. Parlem
L'espectacle que albirem no és el d'una
que rutlla, de reconciliació dels pobles,
la lluita violenta dels principis intel·lectemps d'ara. Aquests principis provocavida política dels pobles... E n forma de
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revolucions o de guerres, o en fornia de conflictes morals aguts i de
punyents passions? Aneu-ho a saber.
Si pregunteu què cal que féssim en aquesta situació, la resposta és
la següent: creure en el triomf de la veritat i del bé, comportar-se cadascú en conseqüència segons la seva professió i els seus mitjans.
L'ALTA DE I.A SANTA SEU.—La consagració dels primers bisbes xinesos ha tingut un ressò veritablement per tot el món. Per això creiem
oportú de recollir ací, ultra la crònica corresponent a la secció de Vida
religiosa i moral, el següent comentari ben explícit i ben "dessinteressat", anàvem a dir "laic", que podeu ara llegir.
E l dia 28 d'octubre s'escaigué a la basílica de Sant Pere de Roma
una cerimònia singular: la consagració de sis bisbes xinesos. Aquesta
consagració és no sols un esdeveniment remarcable en la història de
l'Església Catòlica, ans també en la de les relacions de l'Occident amb
l'Extrem Orient. Tinguem present que si encara no hi ha relacions diplomàtiques entre el Vaticà i la república xinesa, un delegat apostòlic.
Monsenyor Constantini, ja hi era enviat l'any 1922. Al segle X V I I hom
fundava la congregació de Propaganda, destinada a formar a l'Orient
un clergat indígena. E r a reservat a Pius X I , anomenat sovint el Papa
de les missions, de consagrar al cap de tres segles els primers bisbes xinesos i de donar així a l'església catòlica de la Xina un caràcter essencialment nacional.
L a magnificència de la cerimònia de Sant Pere, la importància,
diem la mateixa propaganda que el papa ha volgut que se li donés, <no
ens diuen ben clar quina és l'única política que les potències han d'adoptar per a reeixir en la Xina? Una política d'influència moral i intel·lectual, una política de col·laboració, sempre combinada amb l'clement
nacional.
Aquest és el comentari extret, traduït gairebé a la lletra, del que
en diu Roger Lévy. a L'Europe Nouvelle.
LA FALLIDA DE LA DEMOCRÀCIA.—De la fallida o, si tant no, de
l'eclipsi de la democràcia que d'un quant de temps ençà sembla que
s'observa (més aparent que no real) en mants indrets, hom parla sovint,
sota la pressió de les circumstàncies. No és estrany que el fet de les
dictadures en països com Espanya, Itàlia, Rússia, engendrin aquest estat ambient. Àdhuc no és cap cosa peregrina el parer d'aquells que veuen
en la situació actual de la Bèlgica i fins i tot de la França una situació com si diguéssim de "democràcia restringida", originada dels
"plens poders" que tenen certes comissions o organismes. Ben entès,
però, que aquests "plens poders" els tenen, precisament, per legal votació parlamentària, és a dir "per delegació o representació", i encara
reduïts a un aspecte de la vida del país: el financier i l'econòmic. I ja
no esmentem els casos tèrbols, poc destriats encara, de Polònia i de
Mèxic. Tot plegat contribueix al manteniment d'aqueixa antipàtica atmosfera de la "desfeta" o "bancarrota de la democràcia".
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En correlació amb aquest ambient, ens apar suggestiu el que publica
Austin Hopkinson, en r"English Review" del mes d'agost, quant a la,
segons ell, desaparició de la vella aristocràcia anglesa. E s plany d'aquesta desaparició, però no se'n desespera. Hom pot esperar, diu, que
una novella i més vasta aristocràcia es creï en la indústria i salvi l'Anglaterra de la degradació i del caos que tard o d'hora s'imposen als pobles la constitució ix)litica dels quals reposa damunt un simple càlcul
d'habitants sense esment per a allò que són les veritables valors. E l
modern sistema industrial anglès ja és prou madur per inculcar una
tradició de serveis a aquells qui dirigeixen la seva realització. Anglaterra ja posseeix grans empreses de manufactures i mines els directors
de les quals, conscientment o no, són esdevinguts aristòcrates, qui prenen llurs fàbriques o llurs mines com principals governats pel principi
segons el qual el poder de manar no és justificat sinó per la voluntat
de servir. D'aquesta manera pot nàixer i espandir-se una veritable aristocràcia industrial.
L'experiència ha demostrat la falsetat de la teoria que sosté que el
progrés no és sinó la resultant dels interessos d'uns quants. L a tasca
urgent a fer pels conservadors en matèria política és de preparar les
coses de manera que a la caiguda de la democràcia—que és imminent,
diu Hopkinson, a tots els pobles on encara la caiguda no s'és produïda—no segueixi una dictadura de la mena pitjor, com la de Rússia,
sinó més aviat un règim de vertaders aristòcrates que esdevinguin governants per fer-se servidors. .
La fallida de la democràcia en política ens obliga a preguntar-nos
de quins mitjans podem valer-nos per descartar la misèria i la fam que
necessàriament han de caure sobre el país, si el país arriba a posar el
control del capital a la ventura d'un vot democràtic.
Heus aqui algunes coses de les que diu Hopkinson. Sigui com sigui, la seva argumentació i tot el sistema de les seves previsions semblen basar-se damunt el fet de la caiguda, de la fallida de la democràcia, i de la democràcia política, que és la verament tal. Els tanmateix colpidor que una veu així surti de la per tothom proclamada democràtica Anglaterra.
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Miscel·lània Mensual
LA

CONFEDERACIÓ

INTERNACIONAL

DELS SINDICATS CHISTIANS.—Amb motiu
de la passada vaga anglesa, un dels moviments socials més formidables dels
últims temps, a Colònia es reuní el Consell d'aquesta confederació amb els representants de les Internacionals professionals cristianes dels minaires, carrilaires i altres dels transports. Fou
presa una resolució de la qual extraiem
els següents conceptes:
Recolzant en les dades que posseeix,
l'oficina de la confederació constata que
els minaires anglesos es troben en estat
de legítima defensa contra la reducció
de salaris i la prolongació de la jornada
de treball.
Tot lamentant la gran extensió del
conflicte a Anglaterra, l'oficina de la

Confederació estima que tots els països
tenen l'obligació mural de garantir condicions de vida convenients i humanes
a tots els obrers i de prendre les mesures conduents a impedir els conflictes importants que tenen repercussions en la
vida econòmica i social dels altres països,
sobretot amb l'organització d'institucions de conciliació i arbitratge.
La creixent concentració del capital internacional .exigeix, per al bé general
dels pobles, la conclusió de convencions
econòmiques internacionals entre els E s tats, en col·laboració amb els treballadors.
Així mateix els sindicats han d'estrényer llurs relacions internacionals.

CONGRÉS CATÒLIC SOCIAL ALS ESTATS UNITS.—Durant els dies 25 i 26
1
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Préstecs a propietaris
de finques rústegues i
urbanes.

Préstecs especials per
a construcció de cases,
tallers, fàbriques, etc.
///

INTERÈS A N Y A L
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•

Per Informes i detalls gratuïts
dirigir-se al Delegat a
Catalu ya

? P E R E SAYÉ
Balmes, 123-Telefon 2318 G.-BARCELONA
de juny es deu haver celebrat aquest
congrés catòlic, el programa del qual era
sobre la qüestió industrial. L'orientació
del Congrés volta entorn de l'encíclica
famosa de Lleó X I I I "Rerum Novarum". Els temes debatuts es refereixen
al salari mínim, drets i limitació de la
propietat privada, col·laboració del capital i del treball, la dona en la indústria,
etc.

UN FILL DE WISSE ABANDONA EL JUDAISME. — Jacques Watermann Wisse,
fill del gran rabí dels Estats Units, cap
del Judaisme liberal i president de l'associació per als fons de la restauració de
la Terra Santa ha abandonat la religió
jueva.

UNA

ALTRA UNIVERSITAT DE BENE-

DICTINS.—A Salzburg ha estat inaugurat el col·legi, universitat de Sant Pere
dels Benedictins. F a de bon constatar
aquest expandiment constant, secular, del
IV
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Placa de Catalunya, 17, pral.
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De 10 a t I de 4 a «

S

Telèf. 38«1 A,

gloriós ordre, el qual entre nosaltr
compta el Montserrat, tan estimat.

ELS

CAPS - DE - BROT : CHESTERTON.

JOERGENSEN.—Dues figures cabdals, dos
escriptors cims. l'un d'Anglaterra, l'altre de Dinamarca fi alhora figures de
relleu mundial) són significats per llur
conversió al catolicisme, i per llur devoció especial a Sant Francesc d'Assís,
Joergensen ha passat per França, ha estat oït amb emoció a París, ha donat unes
notables conferències a la Facultat de
Teologia Catòlica de la Universitat d'Strasburg. sobre la vida i la santedat de
Sant Francesc d'Assís. Es sabut que
Chesterton és tamtbé autor d'una "Vida
de Sant Francesc" bellísima (traduïda a
l'espanyol per Marian Manent: publicació de l'Editorial Poliglota). Chesterton ha passat uns dies entre nosaltres.
Sembla que es proposa d'escriure una
"Vida" de Sant Dominic, el Sant del
Rosari, la devoció més popular de Catalunya. H a demanat "documentació" a al-
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gú d'aci. Indubtablement el "Llibre d'Or
del Rosari" (d'En Valer! Serra, publicació monumental de l'Oliva de Vilanova) farà un primer paper entre la bibliografia més selecta de tot el món.

l'art i la moral. Verament la qüestió no
es pot dir que sigui una nqvytat: ja abans
d'ara, en anys jrassats, ací i allà, havia
estat debatuda la qüestió. Tanmateix,
d'això a dir tot simplement que es tracta d'un tema "lassat a la història", per
rentar-se'n les mans, hi ha encara un xic
CüNGRKS UF. I.A REIALESA DE CRIST.
massa de pressa, el mode és massa expeInstituïda per S. S. Pius X I la festa de ditiu. Pot haver passat a la història, però
pot haver tornat, como tot se'n va i torJesucrist-Rei, per la memorable encíclica
na.
A París hi ha un gran debat plantejat
amb la qual cloïa l'Any Sant, un dels acsobre
la "novel·la catòlica", que té mants
tes de més relleu celebrats jx;! mon crispunts
de contacte amb el petit debat d'atià, el constituí el Congrés celebrat el
ci. A París també, iniciada pel Figaró, és
maig darrer a la Universitat Catòlica de
oberta una enquesta sobre les relacions
Milà, on assistiren un miler de congresde la Ciència i de la Religió: heus aquí
sistes clergues i laics. Hi sobressortí el
un altre tema "passat a la història" didiscurs pronunciat pel P. Agustí Gemelli
ríem seguint el criteri al qual ens refesobre els fonaments de la reialesa divina
rim .Només que Paris, i el Figaró, i els
de Jesucrist.
savis que prenen ])art a l'enquesta, tot
plegat potser faria dubtar els qui, tal vegada per comoditat, semblen d'adoptar
L'ART I LA MORAL... LA RELIGIÓ I LA actituds expeditives, les quals sí que han
CIEIÍCIA.—Es damunt la taula d'un cert
"passat a la història", avui!
temps ençà, a casa nostra, la qüestió de
vui
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