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B A R C E L O N A

L A L L U I T A INVISIBLE

D

I U E N d'un sant que, recobrant-sc d'un è x t a s i , e x c l a m à : — N o
hauria

dit m a i que c l m ó n j o s tan ple de D é u ! — N o

sabem

veure aquesta e x p r e s s i ó s i n ó com un respost d'aquella altra de Sant
P a u , quan a f i r m a v a que l a nostra lluita moral é s un espectacle

per

a D é u , per als à n g e l s i per als homes.
E l s homes que viuen en profunditat travessen amb l a mirada l a
: u p e r f í c i e del m ó n , i a contraclaror de les coses veuen el desplegament m e r a v e ' l ó s d'un d r a m a altrament pregon i altrament

interes-

sant que les nostres lluites e c o n ò m i q u e s , bèl·liques, p o l í t i q u e s . L ' a r tista veu els capteniments inefables de l a B e l l e s a , el c i e n t í f i c

entre-

lluca les c l a r í c i e s de l a veritat, el p o l í t i c albira les l l u n y a n e s p r e p a racions de l'esdevenidor

ocultes dins el misteri g e r m i n a l de les m é s

menyspreades petiteses. N o cal dir que en dir artista, c i e n t í f i c ,

po-

l í t i c , prenem aquests mots en tota llur puritat.
E l sant, i fins l'home e s p i r i t u a l — a q u í l a llum i m m a t e r i a l é s t a l
vegada menys avara d'ella mateixa—veu a t r a v é s i per sota de totes
les lluites del m ó n l a p r e p a r a c i ó pacient, c o n t í n u a , treballosa, de l a
humanitat eterna. O n els homes creuen lluitar per una llenca de territori, per una millora e c o n ò m i c a , per un ideal de llibertat t e r r e n a ,
legítimament

o il·legítima, sense ells sospitar-ho

acompleixen

una

tasca providencial que, en els designis del G o v e r n a d o r de l ' U n i v e r s ,
va a d r e ç a d a a l a p r e p a r a c i ó de les c i r c u m s t à n c i e s

p r o p í c i e s per a l

floriment de noves perfeccions espirituals i a l a s u b l i m a c i ó dels prec'estinats a m é s acimades altures de p e r f e c c i ó i de g l ò r i a . Tot é s per
als elegits, d i g u é Sant P a u . T o t , fins les lluites humanes, fins

les

més sòrdides.
Soldats d'un e x è r c i t invisible, amb els nostres goigs i els nostres
dolors, amb els nostres è x i t s i els nostres fracassos, amb les nostres
v i c t ò r i e s i les nostres derrotes, ens movem sota el guiatge insospitat
d'un g e n e r a l í s s i m que sempre triomfa, n o m é s que el seu triomf i m mancable pot articular-se igualment

amb l'èxit etern o amb el f r a -

c à s etern de cadascun de nosaltres. L a batalla pot é s s e r g u a n y a d a
o perduda per cada home particular, p e r ò D é u sempre guanya.

LA PARAULA

CRISTIAXA

Vist a i x í amh els ulls de l a fe, el m ó n é s un g r a n c a m p de batalla moral, ó n lluiten els esperits. D é u a m b els estols d e l bé i el M a ligne amb els estols del m a l . U n a v a n ç c i e n t í j i c , u n refinament

de

cultura, una r e v o l u c i ó de qualsevol ordre, t é dues gires: l a qui m i r a
a l a terra i veiem nosaltres i l a qui mira a l cel i n o m é s veuen els qui
viuen en esperit. L a primera és a n e c d ò t i c a , l a segona é s eterna. E l s
dos esperits lluiten c o n t í n u a m e n t en el cor de cada home i en les directrius generals del llinatge, l'un t o r ç a n t

i entrebancant i

posant

tnsopecs a l pas de l'home envers les altures, l'altre a d r e ç a n t i a j u dant el pobre mortal en l ' a s c e n s i ó fatigosa. L ' u n fa servir les c r i a tures i llurs perfeccions i encisos de pedres d ' e s c à n d o l , l'altre en fa
esglaons per a p u j a r a l a llum eterna. V i v i m submergits en el m ó n
espiritual, m ó n de l a gran realitat, i entorn nostre i dintre

nostre

es l l i u r a l a gran batalla de t r a n s c e n d è n c i a eterna. S i no en sentim
el terrabastall, ni en veiem els m a g n í f i c s episodis, é s p e r q u è l a c a r n ,
per a aquestes

percepcions a l t í s s i m e s , no é s pas sentit, s i n ó

mese-

lleria, tenebra, mur impenetrable a tota llum i a tot s ó que d a v a l l i
del c i m on sojorna l'esperit.
É s per a i x ò que D é u en va baixar, a revelar-nos-en els secrets,
quan fos prou per a l segiment de l a nostra vida m o r a l . É s per a i x ò
que l a Veritat i e l B é — d e f i n i c i o n s de D é u — v a revestir-se

d'aquest

mur impenetrable, per t a l de fendre'l i aterrar-lo en l a seva c a r n ,
no pas en l a nostra—misteri inefable de gentilesa d i v i n a — i fer a r ribar a i x í a l cor de l'home sedent per n a t u r a de veritat i de b é , a l guns raigs de llum del m ó n espiritual, que van engruixint-se i purificant-se a mesura que l'home domta l a seva carn per taj. que sigui
per a l seu esperit instrument i no pas nosa. L a m o r t — l a major n a i x e n ç a d e l nostre M a r a g a l l — r e v e l a r à e l grau de llibertat i de llum
que tenia l'esperit de. c a d a s c ú : derrocat totalment

e l m u r impene-

trable, l a llum h i batia de ple si l'engrul del pecat no n'ha obturat
les vies. A l t r a m e n t , l a tenebra exterior que envolta tota à n i m a

ob-

turada a la llum de D é u — ú n i c a llum dels e s p e r i t s — e s d e v i n d r à

te-

nebra interior, i h i r e g n a r à per sempre. P e r ò no pas p e r q u è en s u r t i
derrotat D é u , el q u a l h i t r i o m f a r à eternament, demostrant en l a tortura interminable dt la tenebra—enterrament etern en v i d a — l a seva Necessitat i l a seva J u s t í c i a .
D i u e n alguns que l a r e l i g i ó , si regnava en tots els cors, paralitzaria el p r o g r é s , per t a l com Vexpectativa de l'eternitat i el sentiment
de caducitat d'aquest
lament

m ó n llevaria als homes tot i n t e r è s pel millo-

material i fins per l ' a v a n ç de l a cultura. Aquesta

objecció

LA

LLUITA

INVISIBLE

é s , com totes, filla de la m a n c a de c o m p r e n s i ó . U l t r a l'argument d'exp e r i è n c i a que ens jorneix el fet que les terres del p r o g r é s coincideixin amb les terres cristianes, argument tanmateix suficient per a tot
esperit amant de la c i è n c i a positiva, h i ha l'argument f i l o s ò f i c

qtte·

hem exposat en aquestes ratlles, que podria ésser objecte d'amplificacions

copioses.

Tot p r o g r é s , material o espiritual, de l'home

t é una t r a n s c e n d è n -

cia eterna, per tal com é s un episodi de l a lluita invisible. L a h u m a nitat eterna r e c o n e i x e r à en els combats contra l a rebequeria de l a
m a t è r i a altres tantes v i c t ò r i e s parcials i temporals de l'esperit, que
no f a n altre preparar el seu predomini etern i absolut en l a vida f u tura. C o m m é s purament l'home h a u r à v e n ç u t l a m a t è r i a dintre i for a d'ell, m é s goig t i n d r à d e s p r é s en l a v i d a p l e n à r i a de l'esperit d i n tre l a seva llum p r ò p i a . L a c i è n c i a , l'art, el treball, s ó n prenuncis de
Déu.

É s veritat t e o l ò g i c a que en Valtra vida seran satisfetes totes

les aspiracions nobles que s'han tingut en aquesta. I q u i n a tan noble
com la de dominar els elements del m ó n ? Despertem aspiracions, s i
volem fruir

d'assaciaments.

É s per a i x ò que maldem sense descans pel p r o g r é s . É s p e r q u è c l
p r o g r é s é s un tast anticipat de l'eternitat. É s p e r q u è el seu fruit s e r à
el nostre goig inacabable. É s p e r q u è som immortals. S i no f ó s s i m i m mortals, no valdria

l a pena de perfeccionar-nos.

Q u a n s'ha d'aca-

bar en el no-res, un grau m é s o menys de p e r f e c c i ó é s cosa de c a p
preu.
N o h i ha cap artista que treballi per a l a mort. N o valdria l a pena de fer de l a nostra v i d a una gran obra d'art, si no h a g u é s de d u rar

eternament.

LLIBERTAT I LIBERALISME

E

N proposar aquest tema tan vell, i sempre tan actual, sorgeix
espontània i inquietant la pregunta: Però, què és el Liberalisme? E l s panegiristes més fcrvorosos, i els adversaris m é s aferrissats
del Liberalisme, potser se sentirien un xic perplexos, si havien de
respondre sobtadament a la pregunta; i una gran part de les polèmiques suscitades entorn del Liberalisme s'esvairien automàticament amb una definició precisa dels termes i amb una fixació acurada de l'estat de la qüestió. Un exemple: L'Església catòlica ha
condemnat el Liberalisme, i malgrat el llenguatge clar que sol usar
l'Església en afers d'aquesta mena, ens trobem amb esgarriaments
tan lamentables com el que representa, d una banda, aquest sil·logisme que hem sentit formular seriosament: E l s qui no són carlins
són liberals. E l Liberalisme és condemnat per l'Església. No hi ha,
doncs, més remei: o carií o heterodox m é s o menys dissimulat l. I
encara són més lamentables, i manifesten una ignorància més pregona, els esgarriaments de la banda contrària. Davant de certs blasmes que solen sortir del camp de l'esquerra contra l'Església com
a enemiga del Liberalisme, no sabem què admirar m é s : la ignorància impúdica de certs escriptors i declamadors, o la simplicitat de
certes consciències en les quals troben aquells blasmes un ressò favorable. No volem insistir-hi. Sols advertim que la qüestió del L i beralisme condemnat per l'Església és una qüestió essencialment
teològica, i la Teologia, com les altres ciències, si bé no és un clos
esotèric reservat a uns quants privilegiats, exigeix als qui volen ficar-se en les seves matèries, un minimum de preparació tècnica
Un exemplar, i no dels més aguts, de la lleugeresa i confusió que
sol regnar entre certs tractadistes de la qüestió liberal, sobretot en
l'aspecte religiós, i més encara, amb referència a l'Església catòlica,
é s el "Catecisme Liberal", de Josep M . Vilà, editat suara per la
Llibreria Catalònia. Remarquem sols alguns detalls interessants so1 No volem amb aquesta anècdota prejutjar cap personalitat, ni menys cap partit politic. Les aberracions individuals són possibles i reals en tots els partits. Precisament són tant més notables, com niés assenyada és la tònica general del partit
dins del qual cs manifesten.
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ta aquest aspecte: a) l ' e q u i v o c a c i ó de lligar el Liberalisme amb
l'Evolucionisme, tan discutible com a hipòtesi, i tan desacreditat
en tant que materialista; amb objeccions contra la Bíblia pobríssimes i antiquades (pàg. 2 6 ) ; amb somnis i fantasies m é s 0 menys
brillants, però del tot innecessaris i incapaços de suplir la història
vera i positiva; b) l a i n n o c è n c i a de blasmar, en nom de la caritat
i germanor evangèliques, la condemnació del Liberalisme feta per
l'Església (pàg. 6 7 ) ; c) l a c a l ú m n i a de presentar el Cristianisme
com a fautor del rebaixament de la dignitat de la dona (pàg. 8 2 ) ,
etc, etc.
Més assenyadament n'ha parlat, fa poc, des de les planes de
R e v i s t a de C a t a l u n y a (juny de 1928), el seu il·lustre director Antoni Rovira i Virgili, en l'article titulat "Defensa del Liberalisme".
L a qüestió hi és tractada, en general, amb una amplitud i serenitat
de criteri dignes d'un esperit verament liberal, i situant-la amb encert innegable, més que en l'ordre de les teories filosòfiques, en el
de la necessitat de convivència humana. E n fi, l'autor ha superat
certs atavismes tan freqüents en els liberals d'esquerra, expurgant
el mot Liberalisme del seu tirat de racionalisme en l'aspecte m o r a l

i religiós. É s aquesta una aportació imprescindible a l'aclariment de
la qüestió liberal, i una conditio sine qua non perquè els catòlics catalans puguem pendre una posició al costat d'aquells esperits qui
creient-se, potser, obedients a un postulat d'esquerrisme, no són altra cosa, en el cas concret, que continuadors del nostre esperit racial, sempre tan amarat d'essència cristiana.
No intentem en aquest article de formular una definició precisa
i completa del Liberalisme. Fóra una tasca difícil i innecessària,
car les divergències teòriques són, en part, irreductibles, i, en part,
de poca transcendència pràctica. Però la qüestió liberal, per molt
que vulguem insistir en el caire pragmàtic, no pot prescindir de la
teoria. L'exercici de la llibertat exigeix, com a condició ètica, prèvia i indispensable, l'haver-ne establert la legitimitat mitjançant un
estudi filosòfic i per tant més o menys teòric. És per això que en la
qüestió del Liberalisme, és un preliminar indispensable la teoria de
la llibertat, per a fundar-hi les possibles deduccions a l'ordre pràctic de la societat i de la política.
L a teoria de la llibertat consisteix essencialment en la conciliació de dos elements que semblen antagònics. D'una banda hi ha la
dignitat humana amb la seva protesta eterna contra la tirania; de
l'altra, la veritat amb els seus drets indiscutibles a imposar-se a les
intel·ligències. E l s drets de la veritat i la dignitat humana! Heusací
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els dos postulats a respectar, els dos perns essencials de la teoria
de la llibertat. Cadascun d'ells és una afirmació per la seva part, i
ensems una limitació de l'altre. L a teoria de la llibertat ha de procedir entre aquestes dues tendències, sense anul·lar-ne ni rebaixarne cap, sense inclinar-se, en un sentit o en el contrari, m é s del que
marca la resultant de la justícia. Negligir els drets de la veritat fóra un excés de liberalisme; la tasca essencial de la tirania és atemptar contra la dignitat humana. Comencem exposant els drets de la
veritat.
Aquella dita dels antics escolàstics: "bonum est sui diffusivum"
és singularment aplicable a la veritat quan s'imposa a una consciència. L i repugna l'estatisme; és essencialment dinàmica, en el
sentit que tendeix a escampar-se per les altres consciències, i a regnar-hi amb un domini absolut i exclusiu de tota idea adversa. No
li parleu de convivències, ni d'igualtats, ni de toleràncies. Aquest
llenguatge no l'entén, la veritat. Si la forcen les circumstàncies de
la realitat exterior i no li queda més remei, ho acceptarà en el fur
extern, però una força autòctona, insuperable, la mena contínuament a la lluita i l'exterminació, si és possible, del seu natural adversari, l'error 2.
Això és un fet perfectament constatat, que cap consciència, amb
un sentit mínim d'observació psicològica, no deixarà de registrar en
ella i en el seu encontorn. Sols faltaria en els escèptics absoluts;
aquests, però, són éssers inexistents en la realitat, i en el camp de
les teories, ben pensat, potser també. És, doncs, ben justificat el
qualificatiu d ' a b e r r a c i ó enorme que algú ha aplicat al sistema filosòfic nomenat Liberalisme, amb el qual han volgut expressar els
seus partidaris la igualtat teòrica de drets i privilegis de totes les
opinions. És evident que les opinions contràries no poden ésser totes veres; si ho és l'una, la contrària ha d'ésser falsa. E n aquest pla,
la igualtat de drets per a totes, és un contrasentit monstruós, que
importaria lògicament l'anul·lació de la més alta qualitat humana,
que és la intel·ligència. Si tant se val l'error com la veritat, si tenen
els mateixos drets, què cal molestar-se a pensar i estudiar, que, en
definitiva, no és altra cosa que cercar la veritat i distingir-la de l'error?
Hom veu, doncs, que, plantejada la qüestió en la netedat de l'ordre teòric i absolut, no és gens difícil de solucionar. Ella mateixa
' Ens referim (no caldria remarcar-lio) a la veritat i a l'error, no pas a les
persones que en son afectades.
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es porta la solució. Si hi ha en l'ordre intel·lectiu una cosa que es diu
veritat i una altra que s'anomena error, la llibertat i la tolerància
entre ells són paraules que comporten una injustícia essencial. E l
mateix instint humà tendeix a proclamar la sobirania de la veritat i
l'abominació de l'error. E l s panegiristes del Liberalisme, que se situen en el terreny de la teoria absoluta, demostren no tenir gaire
afinat el sentit filosòfic, i àdhuc el seny natural.
Confessem, però, ho demana la justícia, que els liberals moderns, almenys els més autoritzats a la nostra terra, no solen plantejar la qüestió en el terreny de la teoria crua i absoluta. L'error,
diuen, és cert, no té els mateixos drets que la veritat; però quid est
veritas? demanen com aquell antic escèptic, crucificador de Ja Veritat. Quines garanties pot hom invocar per a provar la possessió de
la veritat? Quantes vegades ens pensem posseir-la i ens equivoquem! I encara rai si es tractés tan sols del nostre criteri personal,
però el d'altri, sovint, li és advers. I pesa tant el nostre criteri (personal, i encara col·lectiu) per tenir el dret d'aixafar el dels altres?
No hi ha dubte que la qüestió així proposada assoleix un estat
diferent de l'anterior, però la solució no és tan difícil de trobar, com
alguns volen donar a entendre. Basta insistir sempre en els mateixos principis, i tenir en compte les limitacions i deficiències amb què,
en l'ordre concret, topen sempre les qüestions ètiques, ço és, la detectibilitat moral i intel·lectiva de l'home. Sempre i a tot arreu, en
oualsevu.la hipòtesi i en qualsevulla matèria, on algú o alguns han
d'endegar els assumptes de la col·lectivitat, es dreça amenaçador el
perill al·ludit, i cap teoria de la llibertat no pot eximír-se d'aquesta
liei transcendental. Però així com és universal i espontània la dificultat, ho és també la solució. É s la mateixa que hom adopta en
nüestions similars, tant de l'ordre social com de l'individual. L a
nostra intel·ligència no és un criteri infal·lible de veritat objectiva,
però és la norma pròxima insustituïble de les accions humanes. E l
qui es pensa trobar-se en possessió de la veritat, ha de controlar-ho
segons la possibilitat de les seves forces critiques, ha de tenir present el parer d'altri i concedir-li una bel·ligerància prudent, àdhuc
ha d'estar disposat a l'abdicació de les pròpies opinions, quan la raó
ho exigeixi, i . . . no precipitar el jui definitiu. Però, una vegada aquest
formulat en el clos moral de la consciència i revestit de les garanties suficients de certesa objectiva, no pot èticament procedir d'altra manera que trencant tota neutralitat i posant-se al costat de la
veritat, contra l'error.
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Inconvenients pràctics d'aquesta teoria? E l s que hem apuntat,
leduïbles a aquella doble defectibilitat humana, intel·lectiva i moral.
L a teoria de la llibertat deixa la determinació de la veritat, i dels
procediments per a imposar-la, a criteris fal·libles, a mans, possiblement, injustes i perverses. Però aquest inconvenient, ja ho hem
dit, no és propi d'aquesta teoria, i és un perill humanament inevitable. No hi ha més remei. O el vostre Liberalisme arriba fins a proclamar la llibertat humana absoluta i intangible, o admeteu que en
alguns casos ha de limitar-se i ésser restringida. L a primera hipòtesi avui està massa desacreditada, àdhuc entre els liberals més fervorosos. Rovira i Virgili, en l'article al·ludit, qualifica de teoritzadors
manicomials els qui la propugnen, i el "Catecisme liberal" proposa,
com a distintiu del salvatgisme, la llibertat il·limitada (pàg. 68). Resulta, doncs, que la diferència entre liberals i antiliberals es redueix
(cal remarcar-ho) a determinar quins són els principis limitatius de
la llibertat. Liberals i antiliberals us diran unànimement que la llibertat individual ha de limitar-se, quan ho exigeix el bé social. Les
diferències comencen a dibuixar-se quan es tracta de concretar en
què consisteix el bé de la societat. A r a bé, si la llibertat té necessàriament les seves limitacions, sempre hi haurà la possibilitat d'abús
de part del qui té l'autoritat per a definir quines són les limitacions
legítimes de la llibertat. Direu que aquesta funció en un règim liberal pertany a tot el poble? Paraules vanes, o, si ho preferiu amb
eufemisme, purament teòriques. De fet, l'autoritat és exercida per
uns quants privilegiats, en nom del poble, si voleu. I ja podeu invocar el règim de majories controlades per minories veres i eficaces.
Potser atenuareu els perills de tirania, però no els suprimireu del
tot. Haureu assenyalat una norma que no vacil·laríem a acceptar
com la menys perillosa, però hauríeu confirmat que el perill és inevitable. Tirania és essencialment tota violació dels drets d'altri feta
a nom de l'autoritat. I això succeeix tantes vegades en els règims
de majories! I malgrat les afirmacions dels liberals, no sabem trobar suportable el despotisme majoritari, ni sabem veure la suavitat
que porten les imposicions en nom d'una majoria. T a n viu i tan sensible tenim el sentit de la llibertat! Entre la tirania exercida en el
nom i per la voluntat d'un sol dèspota, i la que s'imposa en nom d'una majoria, no hi sabem veure una diferència essencial. Compareu
la tirania soviètica amb la de l'època tsarista, i potser no sabreu
quina qualificar de més repugnant. L a coartació de la nostra llibertat en nom d'una majoria us serà fins a cert punt suportable, si la
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Nostra consciència és afectada d'algun dubte respecte de les vostres
opinions; car us direu que potser el pensament de la major part és
més encertat que el vostre. Però si teniu la sensació infrangible de
posseir la veritat amb plena certesa, la imposició majoritària us serà
encara més irritant, car importa una suma major de passions o d'ignorància, una tirania més refinada.
Això deixant de banda una circumstància que agrava molt sovint la tirania majoritària! I és que en compte de majories, hi ha
una o algunes individualitats monopolitzadores dels sentiments de
la majoria, que fingeixen, o estrafan, o desvien l'opinió pública, que
afecten servir. Aleshores, la tirania majoritària adquireix un to especial que la fa més repugnant: la hipócresia. L a història contemporània, començant per la Revolució francesa, n'és plena. No hi ha
cap tirà modern que exerceixi el despotisme en nom propi i personal. Tots invoquen la voluntat de la majoria, el sentir del poble.
Així ho proclamen contínuament.
E n aquests temps s'han alçat a la nostra terra veus nobilíssimes,
tant de la dreta com de l'esquerra, en elogi de la democràcia com a
garantia màxima de llibertat social i política. No tenim inconvenient
a sumar la nostra veu humil al crit unànime de la nostra terra. Però
volem fer una advertència: Per a nosaltres, els mots d e m o c r à c i a i
a u t o c r à c i a tenen un valor semblant a llurs paral·lels, r e p ú b l i c a i monarquia. Llur contingut liberal depèn més aviat de les qualitats, sobretot ètiques, de les persones que els encarnen.
Resulta, doncs, que la veritat té els seus drets sobre la consciència i les seves exigències d'expansió a fora del clos personal.
Una vegada sentida i reconeguda, exigeix imperiosament, a dins i
a fora de la consciència, la seva hegemonia i la destrucció de l'error. Aquesta exigència de la veritat és l'expressió d'un dret indiscutible, dels més ferms que demostra l'Etica natural. Però volem fer
constar que aquest dret de la veritat sobre les consciències no sols
constitueix una obligació moral, sinó també una necessitat psicològica, que no han pogut ofegar mai, ni tan sols dissimular, els més
ardents partidaris del Liberalisme. É s ben significatiu el fet, tantes vegades objectat als teoritzants liberals, de la contradicció entre llurs teories i llur actuació, tant dins la vida familiar, com en
l'ordre social. I certament, si els teoritzants del Liberalisme es prenguessin la molèstia de ponderar imparcialment, segons els principis
que afecten professar, llur actuació com a pares de família, com a
marits, com a germans, etc, hi trobarien un nombre inacabable de
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tiranies. I el mateix resultaria de l'examen de llur actuació política
i social. Tothom sap que en nom de la llibertat s'han comès i es cometen moltes tiranies. E l s laïcistes de França, sostenint lleis d'excepció odiosa, contra les congregacions religioses, a l'empar de la
famosa trilogia: l i b e r t é , é g a l i t t é , j r a t c r n i t é :

i invocant els D r e t s de

l'home, en són un exemple ben típic.
É s també digne d'esment, en aquest sentit, que totes les tiranies
i despotismes, quan intenten justificar-se, apel·len a aquesta teoria
dels drets de la veritat, desfigurant-la i acomodant-la, més ben dit.
tstrafent-la, segons llurs interessos. I el blasme que es mereixen les
tiranies, no és precisament pel cantó de la teoria, ço é s . de servir
la veritat i perseguir l'error. É s que escamotegen els termes de la
qüestió. E n compte de la veritat, hi posen llurs interessos, llurs
preocupacions, llur orgull, etc. O bé empren, per a servir-la i imposar-la, procediments anti-humans. cruels, etc, i, com a tal, indignes de la veritat mateixa.
E l fons de la qüestió és aquest: E n tot ideari humà, tan individual com col·lectiu, hi ha elements que podríem dir-ne bàsics, essencials, intangibles; i n'hi ha d'altres que no assoleixen aquesta alta categoria, sinó que són tinguts com accidentals i discutibles.
Quant a aquests segons, hi cap la virtut de la tolerància, i àdhuc la
llibertat, més o menys sincerament professada. L a intolerància en
aquest terreny fóra la més tirànica de totes, com a expressió clara
d'un orgull monstruós. Fins pot dir-se que aquest cas és irreal, perquè si alguna vegada es dóna, hom cura de pal·liar-lo amb altres justificants més o menys convincents. Però quan hi ha una mancança
als primers elements de l'ideari professat, sempre i a tot arreu sorgeix espontàniament la intolerància i la coacció. E n voleu una prova ben remarcable? É s aquell argument a d hominrm contra els liberals. Ells us consentiran i us aplaudiran el blasme i la lloança de
totes les idees que no afecten llur ideari, o que l'afecten accidentalment. Però si ells són homes que serveixen sincerament un ideal, feu
la prova per aquest cantó, i veureu com canvia de to llur actitud.
Si són liberals sincers i fervents, impugneu la idea de la llibertat de
consciència, i ho veureu. Rovira i Virgili retrau la fórmula de certs
esquerristes francesos: no hi ha llibertat contra la llibertat. E l l a ,
ultra ésser, sovint, un pretext de tirania, expressa pràcticament una
contradicció essencial del Liberalisme absolut. Alguns liberals la
professen explícitament; els altres la practiquen sense professar-la.
És que, ja ho hem dit, la veritat tendeix, en virtut d'una llei psico-
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lògica irresistible, a exercir l'hegemonia, i a imposar-se a les altres
consciències, i la llei natural pot més que les teories fictícies.
I tan se val que els liberals facin protestes de liberalisme i de
tolerància en tots sentits. De fet, en molts actes de llur vida, són
intolerants, són antiliberals. Solament els escèptics absoluts, si n'hi
hagués en realitat, defugirien la influència d'aquesta llei inflexible,
i podrien ésser absolutament liberals.
Noteu encara, un altre fet: E l s nostres liberals solen limitar
llur liberalisme a les qüestions religioses; almenys hi insisteixen
principalment. Sabeu per què? És que en matèries religioses, dissortadament, solen ésser escèptics. Així, doncs, llurs clams de tolelància i llibertat tenen ben poc mèrit. Tolerar les opinions d'altri
en allò que hom no en té de pròpies, o si en té, són incertes, no
exigeix una gran dosi de respecte a la dignitat humana. És una conseqüència natural de l'estat d'escepticisme. E l mèrit, la lloabilitat
del liberalisme ver li ve de conciliar els dos extrems: l'amor a la veritat reconeguda i acceptada i el respecte a la dignitat humana. Si
aquest últim és meritori i lloable ho és tant o més el primer. A la
veritat, quan es descobreix, ha de retre's tota intel·ligència, sense
condicions, ni reserves. I és un acte ben simpàtic de fraternitat humana no saber-nos estar de fer participar els nostres semblants de
la gran sort de posseir la veritat.
Hom objectarà que aquest ideari tan rígid importa la negació
de tota llibertat i tolerància, i ve a coincidir amb les teories d"'Actíon Française", del Feixisme, dels temps inquisitorials, etc, etc.
Respondrem que deixant de banda, per no complicar la qüestió,
la crítica de les teories i procediments esmentats en l'objecció, i limitant-nos al grau de llibertat compatible amb la teoria que acabem
de formular, trobarem que encara li resta un marge amplíssim, ben
suficient perquè s'hi pugui moure folgadament la dignitat humana,
així la individual com la col·lectiva. És el segon postulat, el segon
jiern essencial de la teoria de la llibertat.
L'hegemonia de la veritat recolza en alguns supòsits que cal ponderar i assegurar bé, abans de concedir-li l'exercici dels seus drets.
Així com els ídols volen suplantar la vera Divinitat per tal de rebre
l'homenatge dels homes, així hi ha una munió de sentiments i preocupacions que volen ocupar el lloc de la veritat, per tal de tiranitzar les consciències. I és sola la veritat, la reina legítima dels esperits! I encara, advertim que s'ha de tractar de la veritat certa i indiscutible. Una veritat que ho fos objectivament, però que en l'or-
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dre subjectiu aparegués com discutible, no podria exigir l'hegemonia de les consciències, m é s que amb drets discutibles, que és tant
com dir sense cap dret.
Solen dir els liberals que la institució més intolerant i més enemiga de la llibertat de consciència és l'Església catòlica. Seria fàcil
de provar que aquesta afirmació liberalista és una calúmnia, i que,
en tot cas, importa un desconeixement enorme de la Història i de la
Psicologia. E n s limitarem a l'exposició d'un aspecte de la intolerància eclesiàstica, que és, ensems, un exemple lúcid del que acabem
d'exposar.
Sens dubte la cosa més intangible que hi ha en l'ideari catòlic
és el dogma i tot allò que hi fa referència. Ara bé, qualsevol que
conegui la història de la Teologia catòlica sap el laberint complicadíssim de qüestions i controvèrsies que al voltant del dogma s'han
suscitat i viuen encara, sovint, en un ambient saturat de noble passió intel·lectiva. Fora del dogma estricte, pot dir-se que no hi ha cap
detall relacionat amb ell, que no hagi estat objecte de discussió teològica. I l'Església, tan intolerant, tan antiliberal, s'ho contempla
imparcial, o almenys impartidista, quan una sola paraula seva bastaria per tallar les controvèrsies! N o m é s quan veu en perill l'existència mateixa del dogma, interposa la seva autoritat doctrinal.
Heusací la teoria de la llibertat noblement practicada. E l dogma
és la veritat indiscutible, m é s encara, és la veritat revelada pel mateix D é u , i per tant, amb les garanties màximes de certesa. E l dogma, doncs, té dret a imposar-se sobirà absolut a totes les consciències, i l'Església, dipositària del dogma, té l'obligació ineludible de
contribuir a la seva imposició universal, per tots els mitjans legítims. Una debilitat en aquest sentit fóra una claudicació moral, una
traïció; equivaldria a negar el títol de veritat a ço que ella reconeix
com a tal, o bé a negar-li els honors que li concedeix el dret natural.
Però en sortir del dogma estricte, la certesa minva, el dubte és possible, i fins lògic. E n aquest terreny, una consciència recta no pot
aspirar a la imposició de les seves opinions. Aleshores, l'única solució honrada és la que ve practicant l'Església des de fa tants segles,
àdhuc en els temps històrics de la major intolerància: la llibertat
de pensament en matèries opinables.
D'aquestes consideracions es desprenen dues notes ben glorioses per a l'Església i ben dignes d'ésser meditades profundament;
a) L a sensació infrangible que té l'Església, a través dels segles,
d'estar en possessió de la veritat; b ) L a finor de sentit moral que
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palesa en conciliar la vindicació ferma i constant dels drets de la
veritat, amb l'esperit tolerant de condescendència amb les opinions
humanes.
Ja podia sentir-se ben ufanós i ben content el liberalisme si podia exhibir, a l'entorn de la llibertat i de la tolerància un ideari i una
conducta tan noble i tan rectilinia com la de l'Església catòlica. I n vitem el liberalista més e n r a g é a impugnar la línia de conducta que
assenyalen aquestes normes i aquest procedir de l'Església. Admeteu
1 existència de la veritat amb els drets consegüents? Professeu el respecte a la dignitat humana? Cerqueu, doncs, una conciliació m é s
perfecta d'aquests dos postulats que la que ensenya i practica l ' E s •rlésia. Oh aquell / « n e c e s s a r ü s , u n i t a s ; in dubiis, l i b e r t a s ; in omni-

ò u s , caritas, quantes coses ensenyaria als liberals sincers que ho meditessin !
Els liberals de talent ja es van desenganyant d'impugnar l'Església en aquest terreny, on els és segura la derrota. Prefereixen de desfogar llurs sentiments d'aversió contra l'Església catòlica, reprenent
í^quells tòpics gastadíssims de la Inquisició, les expulsions d'infidels,
les guerres santes, etc., etc. No és aquesta l'ocasió de purificar el valor relatiu que puguin tenir certes acusacions. Sols diem, en general,
que apreciada la diversitat dels temps històrics, i prescindint d'alguns detalls anecdòtics, i fora del clos i de la influència de la mare
i mestressa. Roma, no hi ha cap institució humana que hagi practicat la teoria de la llibertat tan sincerament i amb un sentit tan alt
d'humanitat, com l'Església catòlica, i les institucions que participen
del .seu esperit.
U n altre dels supòsits indispensables per a l'exercici dels drets
de la veritat, es refereix als procediments per a imposar-la. Hem dit
que la veritat és dinàmica, que li repugna la reclusió en el clos de la
consciència, que tendeix a penetrar i a imposar-se a les altres consciències. Però aquesta expansió de la veritat no té més que un procediment lícit, el de la convicció. Pretendre imposar la veritat per la
força material, afalagant les passions, amb l'amenaça de càstigs, etc,
és una immoralitat; és quan ho fa el qui té l'autoritat, una tirania.
És, encara, un procediment ineficaç, i àdhuc un contrasentit, per la
repugnància que inspira fatalment la força, quan envaeix el camp de
la raó.
I també ve a ésser una espècie de tendència tirànica, i és també
un procediment ineficaç i contraproduent, el d'aquells qui en la propaganda de la veritat no s'estan d'emprar l'insult, el desdeny, la ca-
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lúmnia. etc, que s'oposen igualment a la llei moral del respecte, a
la dignitat humana i a la ilei psicològica del convenciment, com única via per a imposar eficaçment la veritat. S'ha dit moltes vegades, i
amb plena raó, que l'odi sincer i ferm a Terror és perfectament compatible amb el respecte, i àdhuc amb l'amor, a les persones que tenen la dissort de professar-lo. Una propaganda excel·lent de la veritat, i la més eficaç de totes, és l'exercici de la caritat cristiana. Una
predisposició contra la persona que us proposa la veritat a acceptar,
majorment si es tracta de veritats religioses, sol ésser un gran obstacle per a l'acceptació. I al contrari, és un detall molt favorable per
a la penetració de la veritat, la simpatia que inspira el qui us la proposa. I q u è podria promoure una simpatia tan forta com la caritat i
la humilitat de l'Evangeli?
Heusací dues limitacions fonamentals que han de regular la veritat en l'exercici del seu dret innegable a imposar-se a les consciències. Elles soles forneixen un marge amplíssim, més del que ho sembla a primera vista, per establir-hi una llibertat raonable de consciència. Insistint en aquests principis, i seguint-ne exactament les directives, hom pot arribar a un sistema satisfactori fins a l'esperit més
liberal, en el sentit acceptable del mot, sense trair els drets de la- veritat, ni rebaixar la dignitat humana.
•
'
É s per això que no podem admetre de cap manera la següent afirmació: " L a convivència social només és possible amb una condició:
que els posseïdors de la veritat, en sortir del camp de l'especulació i
de la consciència individual, facin el sacrifici d'admetre la possibilitat d'equivocar-se" (Rovira i Virgili, 1. c ) . Opinem que aquest-sacrifici és innecessari. Les normes esmentades basten per garantir plenament l'ús de la llibertat. E l posseïdor de la veritat ha de respectar-les. Si no les respecta, tampoc no sabria fer el sacrifici d'admetre
la possibilitat d'equivocar-se: i donat que el sabés fer, encara voldria
imposar-vos el seu pensament, dubtós i tot, per la violència.
A més, hi cap preguntar: Aquesta espècie de duplicitat que recomana Rovira i Virgili, com a fonament del r è g i m d e m o c r à t i c i de
l ' E s t a t liberal, és tan sols possible? Tractant-se de la veritat posseïda amb plena certesa, és lliure la intel·ligència d'acceptar-la, i rebutjar-la, o dubtar-ne, quan li plagui? O és, potser, que l'ordre teòric i el
pràctic no tenen cap connexió lògica? Altrament, si la veritat no és
posseïda amb plena certitud, ja no hi cap la duplicitat recomanada.
E l dubte en l'ordre pràctic reflecteix, aleshores, la incertesa de la
teoria.
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Dues consideracions finals per arrodonir aquest estudi i palesar
la manca de raó de certs liberals, en llurs acusacions contra l'Església.
L a primera es refereix a la història dels màrtirs. E n la commemoració centenària de l'edicte constantinià (any 1912) es digué, i es
repetí, i s'esbombà en llibres i periòdics i discursos liberals, que els
màrtirs, davant dels tirans, proclamaven la llibertat de consciència,
en el sentit liberalista, i que l'Església, amb la seva conducta posterior, havia perdut el dret d'invocar els Màrtirs com a preformadors
del seu esperit i de la seva història. Això és senzillament una calúmnia, o una gosadia filla de la ignorància de la Història. Ço que els
màrtirs proclamaven davant dels tirans, no era pas la llibertat de
consciència en el sentit liberal, sinó més aviat el contrari. Proclamaven els drets de la veritat, almenys, a ésser respectada. No deien els
màrtirs: totes les opinions religioses, i, per tant, també la nostra,
tenen dret a la llibertat, sinó que proclamaven els drets de la religió
cristiana com a vera, i blasmaven el Paganisme com a religió falsa.
Les actes dels màrtirs parlen clarament sobre aquest punt, i potser
farien bé els nostres liberals de regirar-les per apendrc-hi un liberalisme sa i raonable. Si alguna vegada els apologistes cristians demanaven per a llur religió la llibertat que tenia la pagana, i àdhuc la
simple tolerància, no hi ha en això cap contradicció de principis
amb la conducta posterior de l'Església. No és qüestió de principis;
és qüestió de tàctica. Ho volem exposar de seguida amb la segona i
última consideració final.
Sovint els liberals ens retreuen aquesta anomalia: a un país. E s panya, per exemple, neguen als altres la llibertat religiosa; i a altres països, com a Mèxic, els vostres correligionaris la demanen per
a ells. E l retret té aparença de raó i fa el seu efecte, sobretot en alguns sectors més o menys autènticament intel·lectuals. Però no s'adonen, o no volen adonar-se, que no hi ha cap contradicció doctrinal; que és una simple qüestió de tàctica, d'oportunisme, si voleu,
però d'un oportunisme lícit i lloable. E l qui se sent en possessió de
la veritat, en aquest cas, l'Església catòlica, tendeix sempre, com hem
deixat establert, a fer-la triomfar en hegemonia i en exclusivitat. Però quan la realització d'aquest ideal és llunyana i l'arribada no es
pot fer per saltum, cal procedir amb aproximacions graduals; primer la tolerància, després, la llibertat, llavors l'hegemonia, i, per fi,
I exclusiva. Aquests esglaons són tant més necessaris, que la imposició de la veritat no és qüestió de força, ni de violències, sinó de con-
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viccions. On é s , doncs, la contradicció de principis? No es tracta m é s
aviat d'una consideració d'ordre elemental practicada normalment
en tots els assumptes de la vida? Sols la lleugeresa de judici, ò les
ganes d'impugnar l'Església, poden fer que l'oblidin els nostres liberals. E l l s , precisament, que ací es queixen de manca de llibertat religiosa, i aplaudeixen fervorosament els qui a França sostenen l'expulsió de les congregacions religioses, i els qui a M è x i c reprodueixen, i fins superen, les brutalitats de la persecució pagana!
JOAN B. M A N Y À , prev.

COL·LECTIVISME

ESPONTANI

DEFENSA D'UN L L I B R E

DISCUTIT

redós hospitalari de LA PARAULA CRISTIANA, he trobat lloc
propici on poder escatir la vàlua de condemnacions roentes, o
admonicions neguitoses, fetes suara contra el llibre " E l Colectivismo y la Ortodòxia catòlica". Per tal de defugir polèmiques personalistes, gairebé sempre balderes, ometré fins tota al·lusió a judicis
despectius nascuts de la idiosincràcia espiritual d'un dels meus contradictors, i miraré de no allunyar-me mai de la discussió objectiva
i serena de doctrines.
Mai, ni la humilitat ni la caritat no haurien de mancar-nos en
les mutuals divergències, no sols quan el dissentiment és amb germans de fe catòlica, sinó fins quan la ploma de l'escriptor ha de
barrar el pas a l'heretgia. H i ha una norma de jutjar exigida absolutament per la moral cristiana, i és que (quan no hi obsten raons
evidents) sempre hem de suposar la bona fe en l'adversari. Aquesta bona fe, que, en el fur intern, pot arribar a ésser eximent de
culpa fins en les desviacions més absurdes, no hauríem mai de negar-la a priori, ni àdhuc quan les fallences morals contradiuen els
principis que hom professa. Qui estiguí net de pecat, que tiri la
primera pedra. Ben pocs, fora dels sants, són indemnes d'aquesta
contradicció, greu o lleugera, entre la creença i la pràctica de la
vida. I en tot cas, devent els escriptors cristians proposar-se com a
fi essencial, en llurs escomeses contra l'error i la baixesa, despertar
en l'adversari la consciència del seu desviament, res de bo no treuran de les violències de paraula ni dels menyspreus feridors de l'airor propi.
Això són normes elementals de benvolença i tolerància, que haurien de guiar-nos sempre en el judici de doctrines dins i fora del
camp catòlic. Sovint no s'obra pas així. H i ha qui condemna que,
enfront de les reclamacions torbadores de la democràcia social, hom
pugui sentir-se posseït d'un criteri de simpatia. Escàndol s'ha pres
de què un sacerdot catòlic hagi gosat escriure
"Quan ells es reObra citada, pàg. 319.
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mouen i protesten contra la vexació dels humils, semblen a vegades
successors desnaturalitzats dels Sants Pares, que feien sentir sovint
llurs veus abrandades advocant pels pobrets del Crist. Quan, en les
assemblees parlamentàries o en els mítings, hom escolta discursos
leveladors d'un sincer amor al proïsme, obstruïts potser per explosions d'ira nascudes de l'odi, no sempre hi manquen vibracions d'aciuell clam de caritat divina que, des del Sermó de la Muntanya, a
través de la tradició cristiana, és arribat fins a nosaltres". E n aquest
punt, com davant de tota mena de desviaments doctrinals, i certament que amb més raó encara, la bonesa d'esperit i l'esforç de comprensió són necessaris, si hom vol acomodar el seu sentir a l'autèntic sentir cristià. Com el tancament d'ànima, veí de la rancúnia,
ens permetria de trobar aquella engruna de veritat, amagada, segons diu Sant Agustí, al bell fons de les escorces de l'error? Certament que no varen mancar en el món cristià manifestacions d'un
integrisme reclòs, ni àdhuc en grans Doctors de l'Església; però el
comportament ordinari, enfront dels sistemes pagans o hereticals,
fou de discerniment amable i d'utilització pràctica, o més ben dit,
d ' i n c o r p o r a c i ó de tota dosi de veritat, fos allà on fos. Aquest criteri de caritat intel·lectual obre els ulls de l'enteniment a tota llum,
exclou l'esperit de sectarisme i és revelació d'una fortitud generosa
que sap fer-se càrrec de tot i no s'esvera. Caldria remarcar aquí la
contraposició esclatant entre l'esquifiment de motllos mentals, que
no sap escoltar res divers del propi juí escricte, i l'amplitud magnànima d'un Sant T o m à s , atent i obert a totes les escoles, amic sincer de destriar i purificar la veritat arreu on la trobés, que sabé tan
destrament cristianitzar la doctrina de l'Aristòtil pagà, fins a convertir-la en instrument d'explicació racional del dogma.
Sense aquesta benvolença prèvia, la raó, regida sovint pel cor,
esdevé tèrbola i enterboleix tot ço que li arriba, fins a tergiversarne a vegades, inconscientment, el sentit, o donar-li una interpretació ultrancera. Posem-ne ara un exemple. Un dels impugnadors del
llibre estigmatitza el següent paràgraf com reu d'establir contraposició entre l'esperit cristià i l'esperit de família (pàg. 178): "Honest i lícit és en tot home el desig de fer convergir en profit propi
i dels seus la resultança dels esforços del seu enginy i del seu braç;
però enclou una gran imperfecció moral, sols explicable com conseqüència d'una ruïna primitiva, l'exageració d'aquest desig fins el
punt de q u è , no content amb el fruit immediat i la seguretat del pa

COL L E C T i r i S M E

ESPONTANI

21

de cada dia, hom exigeixi, per a sentir-se mogut a treballar, lat certitud de tots els fruits possibles futurs, mitjançant la possessió perpètua dels objectes que, en les seves empreses, li facin d'instrument;
ni revela tampoc gaire generositat la petitesa de l'horitzó del seu
amor, limitat a ell mateix i als éssers lligats a ell amb estrets vincles de sang. F a contrast evident amb l'esperit i la doctrina del Salvador aquesta ànsia cobejosa per l'esdevenidor, que no es veu mai
satisfeta ni es sacia d'agavellar riqueses, i aquell exclusivisme que
no posa mai cap esment en la felicitat dels altres homes, germans
seus i fills d'un mateix Pare".
Perdoni cl lector la llargària de la cita; però convenia posar
un model de com pot ofuscar la pensa Vhostilitat p r è v i a . A homes
de gran solvència moral ella els porta, sense que se n'adonin,
a estrafer conceptes d'altri, desglossant-los del propi ambient,
on tenien justificació absoluta i perdien la llur aparent malicia.
D'aquest escapçament podria fer-ne ara una divertida mostra, cotejant, aquí mateix, molts judicis blasmadors del llibre amb els textos al·legats com reprobables.
É s aquest un mal de què han patit a vegades llibres i publicacions de sociologia catòlica. E l fet transcendental de les multituds
rmenaçants i de les hosts organitzades del socialisme, ha tingut de
suscitar per força un intens moviment d'atenció fins en àrees del
rostre camp, on es gaudia abans d'una pau beatifica. D'ell ha nascut també una gran munió d'obres socials, teoritzants o pràctiques.
Oui analitzi els mòbils interns d'aquesta activitat, hi descobrirà fàcilment dues tendències: una de comprensió simpatitzant, l'altra
recelosa i de finalitat destorbadora. L a una considera poc recta i
cristiana la constitució present de la societat, troba bon tros justes
i lícites moltes reclamacions socialistes, i no es nega pas, quan és
oportú, a cooperar a llur reeiximent i d'atraure al catolicisme les
masses obreres que, per malentesos, li són cada dia més hostils.
L'altra tendència, conscientment o inconscientment, judica gairebé
intangible l'ordre actual i, si bé lamenta i desitja corregir les seves
tares injectant-li dosis de caritat, no vol ni sentir parlar de reivindicacions obreres, ni menys de corporacions sindicalistes cristianes,
ni veu sense recel l'intervencionisme de l'Estat. Si estudia les bases de l'ordre social i promou institucions patronals, mutuals o benèfiques, és sempre amb el fi únic d'esmossar els esperons de la inquietud obrera i obstruir tota acció transformadora del règim. I com
que els seguidors d'aquesta tendència conservadora creuen o vol-
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drien tenir l'Església de la seva banda, no cal dir amb quina indignació han hagut de rebre un llibre que, dins de l'ortodòxia, avalat
per la censura eclesiàstica, se situa a l'extrem oposat i no vol atrinxerar-se darrera de la sociologia catòlica per a aturar l'adveniment
d'un nou ordre de coses, sinó que mira de trobar camins de concòrdia amb una possible societat coHectivista i vol veure si el combat
de les diverses escoles socials, desplaçant-se del camp dogmàtic o antidogmàtic, pot ésser conduït a un terreny purament econòmic, que
permeti diversitat de parers entre catòlics i posi l'Església per damunt d'institucions polítiques i socials, com destinada que és a exercir la seva missió divina dins de tota mena de règims i d'Estats.
Encara més: enfront del problema social, en el caire més agut
d'avui en dia, ço é s , la transformació coHectivista de la producció
econòmica, un escriptor pot proposar-se dos fins: un de purament
social i un altre d'apologètic, és a dir, la seva intenció predominant
pot ésser la discussió científica de les qüestions d'economia dins del
nou arranjament de coses a què el coHectivisme aspira, o b é l'exercici d'un apostolat intel·lectual apologètic envers els milions d'homes que porten per senyera l'ideal coHectivista i que, trobant, pràcticament, en les creences i en l'acció dels fidels l'obstacle més resistent, han arribat a fer-se la convicció que llur programa és incompatible amb l'Església i que aquesta s'és feta solidària del sistema capitalista o burgès.
T a m b é pot pendre en compte l'apologista "la situació mental
de molts esperits que, mantenint-se fidels a la fe catòlica o sentint envers ella sinceres simpaties, han trobat un aspecte lícit en
doctrines obreristes titllades d'antisocials, i, considerant ells poc
conforme a la norma cristiana l'ordre present, pateixen amargors
de crisi intel·lectual quan veuen els partits anomenats de dreta, els
òrgans de la premsa catòlica i homes pertanyents a ço que hi ha
de més selecte dins la humanitat, des del punt de vista religiós,
llançar excomunió rasa contra certes aspiracions torbadores de la
quietud social i àdhuc blasfemes, però que, despreses d'errors herètics accidentals, elles les creuen m é s pròximes a l'ideal possible
de la vida cristiana que l'organització social present" 2.
Tot apologista, proposant-se l'atracció de les ànimes a la veritat i cercant, com interès superior a tot interès humà, conduir-les a
la llum i al reialme del Crist, com podria pendre una actitud d'hostilitat ferotge davant de doctrines estimades, que molts prenen com
Obra citada, pàg. ió.
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justificació de llur allunyament de la fe i de la vida cristiana? L ' a pologista ha d'inquirir si el conflicte és essencial, 0 b é només històric, efecte d'un malentès. H a de veure si a la disjuntiva, per a
molts irreductible, de catolicisme o coHectivisme, pot donar-se-li una
solució ortodoxa, ço és (tractant amb gent que judiquen just i convenient un nou ordre en la propietat i no volen pas renunciar a
aquesta creença) si hi ha manera de concebre u n a m e n a de coUectivisme que no afecti les condemnacions pontifícies i sigui conciliable amb el dogma i la moral cristiana. Aquest intent apologètic
no mereix pas que se'l rebutgi amb una negativa prematura, com
varen fer respecte de la forma democràtica la gran majoria dels catòlics després que la Revolució francesa la dugué al món modern
en mig d'horrors d'extermini i de blasfèmia. L'apologista, guiat per
la misericòrdia envers nobles intel·ligències que van a les palpentes,
ha de treballar a traure, tant com sigui possible, els obstacles que
els priven la visió de la llum, i obrir camins per on arribin al coneixement de la veritat. Si un dels obstacles són les conviccions personals, que semblen oposades a la doctrina catòlica, cal veure si
l'oposició és essencial, o bé aquelles conviccions poden trobar acolliment dins de la societat cristiana.

Un llibre d'aquesta classe, diuen molts, fins admetent la utilitat espiritual del seu fi apologètic, ha vingut en hora ben poc oportuna. Això, segons com es miri. Tot depèn del concepte que hom
s'hagi format de la realitat social i de l'essència ideològica del collectivisme. Si hom judica episòdica i transitòria, fonamentalment
i.bsurda, l'aspiració a la socialització de la riquesa i com nascuda
només de predicacions subversives de caps calents, explotadors de
la misèria i baixos instints de les turbes, i que, si no s'hi posés aturador, duria necessàriament al caos la societat, i per això mateix
demana una repressió implacable fins a l'extermini com mida urgent de defensa social; llavors aquest llibre és subversiu i inoportú, puix, concedint bel·ligerància a l'enemic, destorba l'aplicació de
l'únic remei i contribueix a abrandar més la foguera. Però si hom
considera el moviment coHectivista, no com nascut solament de
l'impuplsió d'idealismes utòpics que volen forjar un nou món amb
motllos convencionals, ni de cobejances polítiques, ni de la immo
ralitat i descreença de les masses, sinó com manifestació externa de
correnties profundes, brollades d'especials circumstàncies econòmi-
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ques i de les doctrines d'igualtat humana portades més enllà de l'ordre polític, que cap violència no podrà eixugar, com no eixugarà
tampoc les correnties democràtiques; llavors ningú no podrà negar
la .conveniència d"obrir-los pas, un pas prou ample i ben traçat, per
tal d'evitar els estralls d'una gran catàstrofe. No, el moviment no
ho és pas, d'episòdic. E l l , j a invasor en temps de Lleó X I I I . ha centuplicat el seu ímpetu, i "avui hom judica r e a c c i o n à r i e s les reclamacions ardides de fa pocs lustres. E l s reduïts nuclis de qualques
ciutats industrials, hermètics cenacles d'idealistes exaltats o penyes
d'agitadors, han atret vers ell i organitzat per al combat masses
immenses en forma d'associacions obreres i de grans partits polítics que han arribat no poques vegades a trobar obertes les po tes
de la governació de l'Estat... E l socialisme modern es distingeix essencialment de totes les seves manifestacions anteriors seculars: la
seva aparició no és esporàdica, transeünt, ni d'escola o secta tancada, sinó permanent i portaveu de sectors nombrosíssims de la societat; no es manté per agitació i exaltació artificials, sinó que é s
fenomen històric, nascut de la pregonesa de conviccions i interessos, arrelat fins a capes molt fondes" s. N'hi ha prou d'obrir els
ulls a la realitat sense l'encegament dels prejudicis, per a veure la
intensitat i l'extensió del moviment a totes les nacions d'Eurcpa.
Una descripció, encara que sols esbossada, ompliria ara moltes pàgines, i podrien pendre-Ia molts com tendenciosa o exagerada. Però
els símptomes de la tensió creixent es manifesten arreu amb ura
claredat que enlluerna. Posem-ne aquí un de recent: és una notícia
recollida ara de poc en un periòdic de Barcelona 4: "Durant els
dies 7 al 9 d é l'actual, estigué reunit a Colònia el Congrés anyal
del partit del Centre alemany, conegut també per partit catòlic.
Aquest agrupament, per causa de tenir per principal agluti ant la
Religió catòlica, reuneix elements ben difícils de cohesionar. É s integrat per patrons, empleats i obrers. Mentre la qüestió social pogué mantenir units patrons i obrers catòlics, el partit seguí u r a marxa ascendent, però, a mesura que les pretensions obreres s'eixamplaren, fou més difícil la convivència. Ara mateix, amb motiu del
locaut metal·lúrgic del Rhur, els sindicats cristians es mostraren més
exigents que els socialistes. E l diari òrgan dels sindicats cristians,
parlà de la conveniència de l'expropiació dels industrials i de la 50-

Obra citada, pags. 34 i 36.
Ln l'cu de Calaltatja.
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c i a l i t z a c i ó de les empreses r'. Proposà també que fos votada una llei
que obligués els patrons a obrir les fàbriques".

É s cosa òbvia que un llibre on es plantegi la possibilitat de concòrdia entre el sistema social coHectivista i l'Església catòlica, no
es limitarà pas a tractar sols de convivència material. D'aquesta
no cal ni parlar-ne, puix l'Església, en el curs de la seva història,
ha tingut de sostenir-la sovint amb nacions no catòliques, unes hostils i perseguidores, altres tolerants i potser fins respectuoses, però
que no admetien d'ella comunicació d'ideals, tancades o refractàries a la seva influència, consentint-li tan sols una acció quieta i
amagada, que no alarmés els partits o classes dirigents.
Quan parlem, doncs, de convivència, la suposem cordial, de collaboració transfusora, oberta a l'acció cristianitzant dels costums
i de les institucions públiques, sense recels ni restriccions, perquè
BO es temen pas perills de la mútua amistat. I més encara, un llibre aixi, davant de les actuals escoles i agrupacions coHe:tivistfS,
que menacen la societat amb una irrupció violenta i tenen en llurs
estatuts l'exclusió de tot cristianisme i la destrucció de l'Església,
hauria d'estudiar si Veconomia coHectivista pot trobar una explicació teòrica i una determinació de procediments pràctics, a les quals
no s'oposi la tradició catòlica ni els ensenyaments dels Pap?s.
Aquesta recerca de punts de convivència i de carn'ns honestos
que permetin la realització ordenada del sistema col·lectivi-rta sense
claudicació en la vida cristiana ni enfonsament de la societat, és ço
que omple la part més grossa del llibre " E l Colectivismo y la Ortodòxia catòlica", i ço que més e s c à n d o l ha produït als seus adversaris. E n aquest litigi, fill d'incomprensió, hi tenen la seva culpa
una i altra part: els uns pel seu integrisme simplista, poc propici
r l'anàlisi i a la transigència; l'altre, per manca de composició metòdica, i per oblit de donar una expressió sintètica ben explicita del
seu pensament i finalitat apologètica. I ha estat tan gros l'esverament contra els perills del llibre, que hom ha donat avis, amb veu
clamorosa, de la urgència de defensar contra ell la família cristiana, oi m é s , fins la teulada, les parets i els fonament^ de la nostra
civilitzacióI .Totes les nostres crítiques dels defectes i desgavell de'
sistema social vigent, i totes les acusacions d'exageració i exclusiSóc jo qui subratllo.
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visme en institucions venerandes, s'han interpretat com enemigues
i destructores de les mateixes institucions in se. Fixem-nos, per
exemple, en el punt potser m é s escabrós del llibre: en la discussió
del dret de l'autoritat pública a la restricció gradual de les herències (mai no hem dit supressió, com se'ns atribueix) que permetés
el traspàs evolutiu a la comunitat, a través de les generacicn-, de
les fonts i instruments de producció, ço que es va fent j a , amb insistència, en totes les nacions d'Europa. E l llibre pregunta: E s lícita, dintre del dret natural i cristià, aquesta restricció de l'herència?
I després de furgar en obres de moral i de cànons, hom troba raons
molt fortes i autors de prestigi que fan probable l'opinió que el
dret de llegar els béns mortis causa és purament nascut de la llei
positiva, encara que conforme al dret natural; ç o que fa dubtosa la
necessitat absoluta de la successió hereditària per al recte ordre de
la societat i conservació de la família, i permetria, àdhuc a governs
catòlics, sense sortir-se de la recta doctrina, aplicar a la legisla ió
aquestes opinions catòliques de laxe criteri respecte del dret de testar i heretar. Així resumim el capítol (pàg. 134): "Dins de la més
perfecta ortodòxia pot seguir-se l'opinió de certs teòlegs que judiquen sols com positiu aquest dret. Essent així, també el poder públic està autoritzat per a encaminar assenyadament la legislació a
una gradual disminució de les herències. Diem assenyadamen , per
què una velocitat esbojarrada produiria, sense dubte, trasbalsos perillosos i danys difícilment guaribles, ço é s , aniria contra el bé comú, objecte principal cap on deu menar els seus passos l'autoritat".
Entre els arguments amb què volem demostrar la inexistència d'una necessitat absoluta del testament i herència per a l'aguant i
autonomia de la família, hi ha el fet evidentíssim de la immensa
majoria de les llars proletàries, on no es tenen gaires tractes amb
notaris, sense que això sigui impediment de mutual amor i de què
es compleixin com cal tots els deures de criança i educació dels fills.
Ja comprenem que, fins atenuada i apuntalada en bons arguments i
en sentències de teòlegs i juristes catòlics, aquesta doctrina serà
potser ben poc simpàtica a molts lectors de L A PARAULA CRISTIANA; però ella mereix respecte com tantes altres opinions ortodoxes,
discordants del nostre personal sentir, admeses a lliure discussió
per l'Església, que sols exigeix unitat i submissió quan ensenya veritats revelades i definides 0 les proposa com doctrina catòlica. I n
dubiis autem libcrtas.
Com dèiem abans, mai no hem fet cap afirmació poc corrent o
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una mica agosarada sense lligar-hi el parer de teòlegs o recolzar-la
en els cànons. Per això no sabem avcnir-nos de sentir paraules d'alarma, com tocs de somatent, condemnant tan absolutament doctrines autoritzades 0 facultats reconegudes en el dret canònic. A
aquests definidors laics, sense comanda, podríem aplicar-los la dita popular: Són més papistes que el Papa. Sí l'Església no les reprova i tenen fonaments teològics, com és que hi ha qui gosa negar
la licitud de professar-les en un llibre, encara que no s'avínguin gaire al propi pensament 0 llur aplicació concreta pugui dur alteracions a un ordre humà que hom voldria inviolable?
Permeti'ns encara el lector traure aquí un altre cas d'aquesta
intransigència. Essent quasi essència del coHectivisme el confiar al
poder públic (Estat, província i municipi) o a corporacions de caràcter oficial o quasi oficial, una funció predominant en la vida econòmica, hem inquirit si la doctrina catòlica hi posa dificultats invencibles, o bé si reconeix en l'Estat facultats jurídiques relatives
al règim de la propietat que li permetin aquesta intervenció predominant somniada pels coHectivistes com situació transitòria (així
ho confessen, gairebé tots) vers una regulació més justa de la riquesa material. Doncs sí, la teologia i el dret canònic n'hi reconeixen
moltes, tals com l'alt domini, ço és, "la facultat, nascuda de la suprema jurisdicció, de privar els súbdits particulars de la possessió
de quelcom, quan així ho exigeix el bé comú, amb el deure d'indemnitzar-los, mentre sigui possible" ", per exemple, si l'obriment
d'un camí topa amb el destorb d'una terra pertanyent a un particular, l'atttorítàt pot expropiar-la, indemnitzant el propietari. I afegim nosaltres: no ha d'estar restringida a millores materials l'aplicació d'aquest dret, sinó que també pot naturalment estendre's a
reformes d'ordre social i fins de producció econòmica, quan les conveniències del temps ho facin recomanable. Hom no pot negar que
del seu abús se'n seguirien conseqüències funestíssimes, puix posa
en mans del govern atribucions formidables; però això res no obsta a què, utilitzat amb seny, sigui també instrument benfactor de
civilització i defensa social contra l'egoisme dels potents.
E l mateix diríem d"altres atribucions de la potestat civil reguladores del dret contractual, com és la titulada llei irritant, anul·ladora de certs actes i contractes que segons el dret natural haurien
d'ésser vàlids. És també remarcable, en aquest sentit, la canonització del dret civil, és a dir, la proclamació per l'Església, com obliI.EUMKUHL. Théol. Mor., I. n. 501.
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gatòries en el fur de la consciència, de les lleis civils determinadores de la propietat i reglamentadores dels contractes ', per tal que,
essent el dret natural obscur i deficient, sobretot en matèries de
béns materials, pugui l'autoritat fer-ne una determinació més explícita i detallada 8.
E s oportú i convenient de fer massa soroll recordant aquestes
coses en el temps que ara correm? Ja ho hem dit: segons quina sigui la finalitat de l'escriptor i el judici pràctic que hom tingui format respecte del present moment històric. Però això són matèries
opinables, subjectes a les apreciacions de cadascú i a la lliure discussió humana; els escarafalls i les censures laiques, que tan poca
gràcia feien al D r . Torras i Bages
revelen una inversió de papers i una estretor de camp visual, molt distant de la magnífica amplitud de l'Església. Sols aquesta estretor pot explicar que, en nom
de l'ordre social cristià, hom hagi condemnat opinions sostingudes
per eminents moralistes i sociòlegs, com és aquella que defensa que
el dret eminent de l'Estat, quan tracta d'afavorir els obrers amb la
institució d'assegurances socials, pugui arribar fins a un petit escapçament del salari, sense obligar-se a la restitució estricta ni a una
proporció matemàtica (gairebé impossible) en l'assenyalament de
faxes. Sembla que hom visqui absent del món i no sàpiga veure la
immensitat d'avantatges que a l'obrer vindran quan sigui l'hora de
l'acompliment de l'assegurança. També sols al tancament de criteri
pot atribuir-se la forma violenta com s'ha repel·lit l'opinió (potser
una mica singular, però no tan digna de blasme) que el salari ve a
ésser un anticip fet pel patró sobre els guanys futurs de l'empresa. Així raona el llibre. E l dret natural a ésser productors independents no poden molts realitzar-lo per manca de capital, ço é s , d'instruments, matèries primeres, reserves necessàries, etc. Quan volen,
doncs, treballar en llur ofici, han d'associar-se a altres homes posseïdors de riquesa. Essent el treball un element, si més no, de tanta altesa i utilitat com el capital, l'associació podria fer-se mantenint, ambdós factors, igualtat de drets, ço é s . establint contracte de
societat, a base d'una proporcional distribució dels fruits possibles
de l'empresa. Però aquesta forma no és avui dia gaire admesa, ni
l'obrer té prou folgança econòmica per a mantenir-se ell i la seva
llar sense guany immediat fins al termini de la liquidació futura.
Còdex cuiíonicus. càn. 1529.
XOI.IUX. /),• sepl. Dtcdlàgi ^rafff^/o. pàg. 355.
Vegi's PA Cltro en la vida social moderna, passim.
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Per això el capitalista pren a compte seu totes les càrregues, riscs,
danys i avantatges de l'empresa; i, dels fruits que haurien un dia
de partir-se, dóna a l'obrer un anticip absolut, lliure del gravamen
de restitució, si el negoci fos estèril o amb pèrdues. Sabeu quina és
la raó suprema i única de l'excomunió llançada sobre aquesta teoria del salari-anticip? Doncs, perquè s'hi troba una mica de semblança amb el plus-vàlua marxista, com si tot, en les doctrines heterodoxes, hagués d'ésser absolutament errat i pervers, àdhuc tota
similitud o lleu coincidència amb elles.
Hi ha, en el llibre que defensem, una qüestió de cabdal importància, la solució de la qual podria fer de pont a un col·lectivisme
acceptable. Com han d'interpretar-se les relacions del dret natural
amb la propietat privada? Sobre aquest punt, no hi ha pas uniformitat en la tradició catòlica. Com més amunt ens enfilem, més divergent és del rigorisme actual. Els antics Sants Pares, tots els teòlegs medievals i les més grans figures modernes, com és ara Suàrez, mostren una propensió-perseverant a deslligar la propietat privada del dret natural estricte i acostar-la al dret de gents, d'origen
positiu humà, encara que derivat o conforme al natural. Dels seus
escrits es dedueix un dret natural de la propietat més aviat permissiu que obligatori, és a dir, més aviat conforme a la naturalesa que
exigit per ella. Vegi's, entre els contemporanis, Albert Valensin,
Professor de la Facultat de Teologia de Lió 10: "Quan diem, del
dret de propietat privada, que és natural, entenem aquesta paraula
en el sentit ampli, ço é s , conjorme a la naturalesa, autoritzat per
ella". Vegi's també aquest text interessantissim del Cardenal De
Lugo ( D . 6, n. 5 ) : E l règim de la propietat privada no ve a existir
en concret, "tan sols per dret natural, sinó que depèn, almenys negativament, del dret humà; no solament perquè molts mitjans d'adquirir, perdre i transferir el domini es poden introduir, i de fet ho
han estat, en virtut del dret purament humà, sinó també perquè
els altres mitjans d'adquirir el domini, que semblen de dret natulal, depenen encara, si m é s no, negativament, del dret positiu, que
pot impedir-los". Ço que equival a dir que, quan el bé comú ho
aconselli, i pugui fer-se sense violació de drets essencials de'l'home
i la família i sense subversió de la pau social, l'autoritat pública,
òrgan del dret positiu, no trobarà de part del dret natural cap obstacle a qualsevulla limitació, supressió ni transformació de la propietat.

Traile dc Droil naturcl, vol. II, dissert. IX. art. i.'.
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Ara que era el moment d'entrar en el punt central de la meva
defensa, ço és, en la possibilitat de concebre un coHectivisme acceptable dintre de la doctrina de l'Església, m'adono que això demana
molta llargada. Podria definir-se: CoHectivisme espontani. L a seva
explicació, diluïda en el meu llibre, la resumiré, si D é u vol, en un
altre número de LA PARAULA CRISTIANA.
ÀNGEL C A R B O N E L L , Prev.

L'AUTOR DE L A " L E X B A I U V A R I O R U M "
(SEGLE V I I I ) ERA POTSER O R I G I N A R I
DE L A NOSTRA TERRA?
NTRE les lleis que els pobles germànics, realitzades les grans invasions, varen posar per escrit, codificant llurs vells usos nacionals, bo i modificant-los en ço que calia per a posar-los d'acord
cmb el cristianisme i amb els clements de la civilització que aquells
s'havien apropiat, i alhora proveint amb normes noves a nous costums i necessitats, la Llei dels Baveresos ( L e x B a i u v a r i o r u m ) , si no
fou de les primeres en l'ordre cronològic (en aquest sentit la primacia correspon a la Llei antiga dels Visigods) no és pas de les
menys interessants, en diversos aspectes, i particularment, des del
punt de vista històric, pels problemes que plantegen les influències que en ella es troben, no solament de la Llei dels Alemanys i
de la legislació franca, sinó també de la llei visigòtica, d'alguns concilis toledans i de les Etimologies de Sant Isidor.
Una nova edició de la Llei dels Baveresos ha estat feta en 1926
pel Prof. Konrad Beyerle, per encàrrec de la Facultat de Dret de
Munic, la qual, en combinació amb l'editor Max Hueber, l'ha publicada amb esplendidesa per a commemorar, d'una manera certament ben digna, el primer centenari del trasllat de la Universitat
baveresa de Landshut a Munic. Aquesta edició es basa en el manuscrit més antic conservat de la L e x B a i u v a r i o r u m (és el ms. d'Ingolstadt, atribuït a principis del segle i x ) , del qual, la fidel transcripció del Prof. Beyerle, impresa amb acurada elegància tipogràfica, va acompanyada de la reproducció en 92 magnífiques làmines, de cada un dels folis corresponents del còdex. U n aprofundit
estudi del mateix Prof. Beyerle encapçala aquesta edició de la vella llei baveresa; estudi eruditíssim en el qual són magistralment
analitzades les qüestions referents a l'origen de l'esmentada llei,
examinant el problema del lloc i temps de la seva redacció i, aixi
mateix, el del seu estil i contingut. L a cosa té, per nosaltres, particular interès perquè es relaciona, com anem a veure, amb el pro-
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blema de l'extensió de la influència de la cultura visigòtica en l'alta
Edat Mitjana. Això no ha passat desapercebut al jove historiador
J . A. Rubio, el qual, en el volum I V de r"Anuario de Historia del
Derecho espanol", ha publicat una recensió bibliogràfica de la publicació indicada, donant un resum dels resultats més interessants
per a nosaltres de l'estudi del Prof. Beyerle. Tenint aquest a la
vista, però aprofitant j a en la seva gran part el resum precís del
senyor Rubio, anem a donar en poques ratlles notícia de les conclusions indiciàries formulades pel Prof. Beyerle pertocant al possible autor de la redacció de la L c x B a t u v a r i o r u m , el qual tal vegada hauria estat originari del nostre país.
L a L e x B a i u v a r i o r u m és una compilació de diferents elements:
codi d'Enric, L e x A l a m a n u o r u m , dret franc i una part, petita, de
dret consuetudinari baverès. "Aquesta compilació ve a ésser una
"creació literària", redactada entre 741 i 743 per un clergue culte
del monestir de Niederaltaich, l'abadia benedictina m é s antiga, i
en l'època suposada per a la redacció de la L e x B a i u v a r i o r u m encara l'única, existent en l'antic ducat de Baviera. L'obra fou feta
per encàrrec del sobirà franc, però amb l'assentiment del duc baverès [Odiló] i amb el concurs de judices baveresos. L'autor de la
L c x B a i u v a r i o r u m (Beyerle addueix proves del caràcter unitari d'aquesta, ja assenyalat per Brunner), posseïa extensos coneixements
en literatura eclesiàstica, i la seva cultura jurídica no era tampoc
menyspreable. A r a bé: la història no ens ha conservat el nom de
rap baverès d'aquells temps que reunís tals condicions. E s coneix,
en canvi, el nom de l'abat i fundador de Niederaltaich, Eberswind.
Si es pogués demostrar la provinença visigòtica d'Eberswind, s'haup'en aplanat tots els obstacles que s'oposen a l'explicació satisfactòria de l'origen de la L e x B a i u v a r i o r u m , i àdhuc hauria estat trobat, possiblement, el nom del seu autor."
Que Eberswind, abat de Niederaltaich, en el segon quart del
segle v i u , fos originari d'algun dels països que havien integrat la
monarquia visigòtica espanyola, no tindria després de tot res d'estrany. Desfeta aquella monarquia, a conseqüència de la invasió
aràbica, no foren escassos els homes d'il·lustració els quals fugint
dels nous dominadors de la Península anaren a altres territoris més
0 menys llunyans. D'alguns d'ells s'han conservat, en defecte de
dades històriques autèntiques, notícies poc o molt llegendàries.
Així, segons indica Dom Morin (esmentat pel P. Martí de BarceIcna, en un article sobre U n manuscrit de T a r r a g o n a a I t à l i a ? , pu-
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blicat en el "Butlletí Arqueològic de Tarragona", de març-abril
1925), hi ha una tradició antiguissima a Camogli i a San Fruttuoso que diu que un bisbe de Tarragona perseguit pels bàrbars (probablement amb referència als sarraïns), es refugià a Ligúria portant el cos de Sant Fructuós. Per aquells temps, en les emigracions
successives dels qui fugien de la dominació musulmana emigraren
també manuscrits interessants; així succeí, potser, amb el còdex de
la Biblioteca Capitular de Verona que conté un Orationale mosaràbic de començaments del segle v i u i és de possible provinença
tarragonina. L a conclusió que presenta el P. Martí de Barcelona,
després de donar a conèixer en l'article esmentat l'estudi de Schiamarelli sobre el dit còdex de VOrationale mosaràbic, resumint les
dades probables de l'itinerari seguit per aquest vell manuscrit, és
la següent: E l còdex que actualment és conservat a la Biblioteca
Capitular de Verona sota el número 89, escrit probablement a T a r lagona a darreries del segle v n 0 començaments del v i u , passà vers
720 a Càller i d'allà a Pisa, on es trobava j a en 731-732; després,
en el segle i x (abans de 844) l'ardiaca Pacífic potser l'adquirí ja
per a la Catedral de Verona. Vetaquí el camí probable recorregut
per un d'aquests manuscrits visigòtics que sortiren dels països hispànics en el segle v i u a conseqüència de l'emigració dels qui fugien
de la dominació musulmana. Altres exemples podrien encara ésser
adduïts.
Però tornant al cas de l'abat de Niederaltaich, Eberswind, i del
seu possible origen visigòtic que, segons Beyerle, permetria, sí de
cas, atribuir-li hipotèticament la paternitat de la Lex Baiuvariorum (podent-se explicar així les influències visigòtiques que en
aquesta es troben), vegem la línia essencial del raonament de l'esmentat Professor de Munic, prou ben sintetitzada per J . A. Rubio,
el resum del quaf aprofitem aquí.
"És avui un fet gairebé completament segur que Pirmin, el famós missioner franc dels pobles germànics del Sud, al qual han estat assignades per distints autors diferents nacionalitats, nasqué en
el territori de dret visigòtic, a Espanya o a la Seotimània, més probablement a la nostra Península. E l més versemblant és que Pirmin, fugint de la invasió aràbica, passés d'Espanya a França. E n
la fugida se n'emportarien de la biblioteca, ell i els deixebles que
tl seguiren, tots quants tresors poguessin emportar-se'n. És lògic
que no paressin esment en si els textos legals estaven o no vigents.
E n 724 rebé Pirmin l'encàrrec de Carles Martell de fundar el mo-
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Bestir de Reichenau, en el llac de Constança. Donada l'anomenada
que ja en vida obtingué Pirmin, és lògic que entre els individus que
formaven el seu acompanyament figuressin alguns visigods. E l L i ber confraternitatum de Reichenau reforça aquesta conjectura. E n tre els noms que apareixen en la seva primera redacció de 826, n'hi
ha d'evidentment romànics. U n d'ells és el d'Eberswind, posteriorment abat de Niederaltaich, filial de Reichenau. Com a nom masculí seria l'únic exemple en territori alemany. Una autoritat en
qüestions filològiques com Meyer-Lübke, és d'opinió que el dit nom
és visigod. L a suposició de la relació entre l'abad Eberswind i Pirmin ve corroborada pel fet d'haver utilitzat aquell el Scarapsus, llibre de predicació de Pirmin sobre la moral i la fe cristianes. E r a
aquesta una obra molt rara, àdhuc en aquell temps, i la seva presència a Baviera seria molt difícil d'explicar d'altra manera. A l tres indicis vénen a afavorir la teoria de Beyerle: tals com la influència en la Lex Baiuvariorum de les obres de Sant Isidor, les
Etimologies en el pròleg; i en el text, a m é s a més d'aquestes, les
Sentències, i, tal vegada, l'escrit sobre els ministeris eclesiàstics.
Per gran que fos la influència de Sant Isidor en l'Edat Mitjana,
pot posar-se en dubte que de bona hora hagués penetrat ja a B a viera." Està igualment demostrada la influència en la L e x Baiuvariorum ( I I , 7) dels concilis de Toledo; i així mateix la de Martí de
Braga, com també la de Cesari d'Arles, que havia estat, per altra
part, un dels elements de la formació de Pirmin.
Tenim, doncs, que l'autor del Scarapsus, el fundador del monestir de Reichenau, Pirmin o Primenius, de provinença visigòtica,
bé podria haver estat originari del nostre país 0 de la Septimània;
i que el probable amic d'aquest, Ebersindus o Eberswind, abat de
Niederaltaich, possible autor de la Lex Baiuvariorum, i en aquest
cas home prou versat, així mateix, en la cultura visigòtica, hauria
pogut ésser també, tal vegada, originari de la nostra terra. Bé valdria la pena, en vista dels indicis, levíssims encara, certament, en
favor d'aquesta possibilitat (no prou propera encara a la probabilitat), que la figura i l'obra, respectivament, d'Eberswind i de Pirmin, sobretot la d'aquest segon, fossin estudiades al més aprofundidament possible per alguns dels erudits nostres, millor preparats
per a temes semblants.
F. VALLS I T A B E R N E R
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LA QÜESTIÓ FLAMENCA
Els nostres lectors es deuen haver preguntat sens dubte perquè no els
parlàvem de la qüestió flamenca, quan és ben segur la qüestió més greu
i la més anguniosa de Bèlgica. No ho fèiem pas a dretes; era únicament
perquè les nostres cròniques s'havien encadenat per si mateixes dins un
altre ordre, d'ençà que comencí a parlar de l'Acció catòlica.
L'aspecte mundial del iiioz'iiiient flamenc

E l moviment flamenc sols es pot comprendre, ni més ni menys que els
altres moviments lingüístics, si hom el situa dins el món. L'error de sempre d'aquells qui s'oposen a aquests moviments és de prendre'ls per moviments artificials produïts per la propaganda d'alguns homes, quan seria
inexplicable que semblants moviments naixessin en les mateixes condicions i a la mateixa època en gairebé tots els països—a Europa com a
Amèrica, a les Illes Britàniques com a França, a Holanda i a l'Europa
Central—si realment fossin moviments artificials.
Per a aquests moviments deu haver-hi una causa general, i no és difícil de trobar-la: és el desplaçament de l'esperit nacional i el vinculament
que en resulta vers tot allò que caracteritza el grup nacional o regional;
també és l'esperit democràtic, el qual ha estat, de cent anys ençà, l'acompanyament de la major part dels moviments nacionalistes.
E l s o r í g e n s de la'qüestió flamenca

En el moviment flamenc, el lligam entre el moviment lingüístic és
particularment accentuat.
L a qual part flamenca de Bèlgica forma la meitat del país. Compta,
doncs, actualment una mica més de quatre milions d'habitants. D'ençà de
molt de temps, les classes anomenades altes hi parlen en francès, mentre
que el poble hi parla en flamenc.
Aquesta situació té orígens llunyans. A la fi de l'Edat Mitjana, les
províncies belgues foren unificades pels ducs de Borgonya, prínceps francesos. D'aleshores ençà. i fins a 1815, Bèlgica estigué sota la dominació de
prínceps estrangers, primer els reis d'Espanya, després els emperadors.
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per a caure sota la dominació francesa llavors de la Revolució. Aquests
sobirans ni llurs agents no parlaven el flamenc, idioma local; parlaven el
francès, llengua internacional; la llengua del govern central era, doncs,
necessàriament, el francès.
Tot allò que gravitava entorn del govern central havia de parlar en
francès. Inevitablement, d flamenc no es pogué descabdellar sinó com a
llengua d'interès estrictament local.
De 1815 a 1830, Bèlgica va estar unida a Holanda en el reialme dels
Països Baixos. L'holandès és la mateixa llengua que el flamenc, si fa no
fa, a tal punt que es discuteix encara actualment entre flamencs la qüestió de si el flamenc ha d ésser considerat o no com distint de Tholandès.
E l rei Guillem d'Orange es preocupà de donar a l'holandès una situació
privilegiada. Però com que el seu govern no trigà a esdevenir impopular
a Bèlgica, aquesta impopularitat repercutí sobre la llengua que ell afavoria, i la revolució de 1830, de la qual va sortir cl reialme de Bèlgica, es
féu en reacció contra la llengua flamenca.
L a constitució belga proclama la llibertat de les llengües. Però, de fet,
la classe directora parlant en francès, tant en la part flamenca del país
com en la part valona, el francès esdevingué la llengua del govern.de l'administració, de la justícia, de l'exèrcit.
E s pogué creure que el flamenc anava lentament a recular per a desaparèixer poc a poc. No hi hagué tal cosa. Per què ? Perquè la violència
mateixa de la reacció no trigà a desvetllar en un cert nombre de flamencs
l'amor de la seva llengua natural.
I no va trigar a formar-se un moviment flamenc literari i artístic, treballant per a desvetllar en el poble l'amor de la seva llengua. Aquest
moviment, després d'haver-se descabdellat en el pla cultural, es va estendre, seguit, seguit, sobre el pla polític.
í i o m M t n t flamenc i d e m o c r à c i a

A l començament i al front del moviment flamenc no es troben gairebé més que homes d'orige modest. Són menestrals, professors, dependents, que han estat criats en flamenc, i que, quan volen instruir-se,
es veuen obligats a abandonar la llengua materna. S'estimen la seva llengua, la llengua de llur família, de llur |K)l)le; llurs sentiments més
pregons i llurs habituds espirituals són lligats a ella. Veuen aquesta llengua tractada com a "patois" inferior; aspiren a donar-li dret de ciutadania intel·lectual i artística.
E s presenten com els defensors del \x)b\c flamenc contra el govern
aristocràtic i francès de Brussel·les.
Creuen que, a conseqüència de la situació inferior creada a la llengua
flamenca, aquest poble es troba en una situació inferior a la del poble
\aló. De fet, el poble flamenc era menys instruït i més pobre. L'administració fent-se gairebé tota entera en francès, els valons tenien un
avantatge evident per a ocupar els llocs administratius, i els funcionaris valons eren força més nombrosos que no els funcionaris flamencs.
L a justícia no s'administrava sinó en francès, els advocats i els magis-
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trats no parlaven sinó en francès; ais flamencs de condició modesta
passava que eren jutjats en una Hengoa que no comprenien, i, en l'exèrcit, els soldats flamencs comanats i instruïts, encara, en francès, es mostraven alhora menys amatents i menys intel-ligents que els valons.
L'ensenyament mitjà i superior es donava sencer en francès. E l noi
de condició modesta que havia fet els seus primers estudis en flamenc
e.1 veia barrat el pas quan abordava els estudis mitjans, per la seva ignorància del francès. En realitat, deien els flamingants, la igualtat dels
ciutadans proclamada per la constitució és rompuda en detriment dels
flamencs.
l·lamcuc i " p a t o i è "

E l moviment flamenc fou rebut de bon principi amb menyspreu i indignació.
Primerament amb menyspreu. " E l flamenc no és llengua" va ésser
la fórmula unànime de tots els qui parlaven habitualment en francès. E l
flamenc no és més que un "patois", bo per a les minyones i els pagesos,
però indigne d'una persona cultivada. Per altra banda, els flamencs no
s'entenen ells amb ells: de regió a regió, gairebé de poblet a poblet, el
"patois" és diferent; la llengua flamenca no pot servir per al comerç intel·lectual : és manca del vocabulari necessari, no té ni termes jurídics,
ni termes científics, no és més que un llenguatge popular, bo per a les
relacions d'estar per casa i per a la gent humil.
A primera vista, aquestes objeccions semblen fonamentades; però
els flamencs hi saben respondre. Si la nostra llengua, diuen, s'ha esboc-nat en vint dialectes, i si pocs flamencs parlen el flamenc literari, això
és precisament perquè s'ha reduït cl flamenc a no ésser més que una
llengua popular. Si l'ensenyessin en les escoles, si en feien la llengua vocal en l'ensenyament mitjà i superior, la llengua dels negocis,
de l'administració, de la justícia, el flamenc literari s'estendria i la llengua s'unificaria.
Quant a l'argument de llurs adversaris pertocant rabsència de termes tècnics, diuen que si el flamenc no posseeix vocabulari científic i
jurídic és precisament perquè hom no se serveix del flamenc per a les
relacions científiques i jurídiques. Que hom se'n seneixi i, la funció
cridant l'òrgan, els termes vindran.
Altrament no costa res als flamencs d'invocar l'exemple d'I Iolanda
on l'holandès, única llengua oficial és prou per a tot el moviment intellectual. Fan retret, en suma, als antiflamingants d'haver començat per
envilir el flamenc excloent-lo de la vida intel·lectual, per a reprotxar-li.
acabat, el seu enviliment i declarar-lo impropi a servir de llengua literària o científica, quan ells mateixos han causat aquesta inaptitud.
É s d c s a ï v n t a l j ó s dc parlar cn flamenc?

Però els adversaris del flamenc reprenen la discussió sobre el terreny intel·lectual. Feu el que vulgueu, diuen, el flamenc no serà mai si-
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nó una llengua d'interès local, la llengua d'un poble petit. I quan haureu dut els belgues a DO parlar més que en fianicnc, l'únic que haureu
aconseguit serà separar-los de la civilització mundial. Desplegar el flamenc és tancar els belgues dins els límits estrets de llurs fronteres minúscules. De què serveix el flamenc quan se surt de Bèlgica ? Quina cultura intel·lectual i literària pot donar-nos el flamenc? No demanen, el
comerç i totes les relacions internacionals, una llengua internacional ?
E n canvi, el francès ens fa ciutadans del món. iwsa al nostre abast
1:. més rica de les literatures, ens dóna accés a tots els camps del pensament humà. Abandonar el francès per a parlar en flamenc, és minimitzar-se. E l flamin^antisme és un retorn a la barbàrie.
I els flamingants s'indignen. E l flamenc, diuen, és una Qengua parlada, a Bèlgica i a Holanda, per més de deu milions d'homes, més que
e! danès o el búlgar als quals ningú no discuteix el dret a l'existència.
Dir que es torna a la barbàrie, que un se separa del món civilitzat quan
parla en flamenc és un insult gratuit. Evidentment, un flamenc qui desitja tenir una cultura superior aprendrà llengües estrangeres; però és
tan necessari a la massa del poble de tenir aquesta cultura internacional?
Xo és reservada, aquesta, més que per a una selecció, i aquesta selecció
no estudia les llengües estrangeres en tots els casos?
E n canvi, obligar un poble a parlar una llengua que no és la seva, que
nc respon al seu geni propi, a les seves tradicions, que no és el ressò de
la seva ànima, no és bastardejar aquest poble? Entre la llengua d'un poble i la seva ànima, el seu geni històric, la seva vocació pròpia, hi ha una
concordança misteriosa, però certa i profunda.
Moinmctil flamenc i pàtria belga
Vosaltres dividiu la pàtria, reprenen els antiflamingants. Volent fer
de la llengua flamenca l'única llengua oficial de la («rt flamenca del jiais,
feu la liélgica en dos trossos; feu que un való en la part flamenca del
pais es troba en pals estranger, i un flamenc igualment en la part valona.
Què serà la unitat M g a quan l'administració no tindrà mes que funcionaris flamencs en pais flamenc, i funcionaris valons en pais való?
(Juan l'exèrcit serà separat en exèrcit flamenc i exèrcit való? J a és tan
petita la Bèlgica! Pretendre separar-la en dues és un crim no solament
contra la pàtria, sinó contra el bon sentit més simple. A l fons de tot flamingant s'amaga un traïdor o visionari.
A això també responen els flamencs. Què val, diuen, la vostra unitat nacional, si no es ])ot mantenir més que a base del menyspreu dels
drets més elementals d'una meitat del país, i llançant aquesta meitat en
una situació inaguantable que entrebanca el seu descabdellament de
qualsevol punt de vista que sigui? L a Bèlgica no té altra raó d'ésser
que fer els belgues feliços; falla en cl seu objectiu si la meitat dels belgues viuen descontents. Que es comenci per assegurar a Elandes les
ratificacions a què té dret; això és la cosa més necessària o més eficaç
per a assegurar l'esdevenidor de Bèlgica. L a Constitució ha proclamat
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la igualtat de tuts els belgues davant la llei: és inadmisihle que per a sal^aguardar una unitat ideal, cs faci de la meitat de belgues ciutadans de
begona zona.
L'amargor cn cl moviment

flamenc

El to de les iiolcmiques entorn de! moviment flamenc i els arguments
emprats fan comprendre prou bé que la discussió no hagi trigat a enverinar-se, i que una gran amargor de sentiment liagi vingut a fer bon
tics més dificil là solució de qüestions ja prou delicades per elles mateixes.
De primer antuvi, es comprèn que els flamencs enamorats de la seva
liengua s'agregin de veure-la tractada sempre d'inferior, de llengua que
ès inconvenient, a ésser emprada en un medi distingit. I aquest prejudici és extremadament tenaç en els medis aristocràtics flamencs, i encara més a Brussel·les, capital del reialme i punt fosc, el punt més fosc de
le qüestió flamenca. Parlar en flamenc és considerat com una inconveniència, una manifestació plebea, i qui s'arrisqués a parlar-hi en un saló
distingit seria considerat com donant una prova de mal gust, de manca
de polidesa anàloga a la que cometria si s'hi presentava en esclops.
Per altra banda, les acusacions jHírpetues, insinuades o proferides
obertament, d'ésser mals patriotes, de voler la ruïna de Bèlgica, aporten
també a la discussió una agror que emmetzina les coses.
Quan es diu que els flamencs volen tornar llur poble a la barbàrie,
que el moviment flamenc és un moviment baixament demagògic que vol
llevar al poble tot el que l'aixecava escala amunt de la civilització, tot
això encara excita en els flamencs una exasperació que els empeny a
excessos en sentit invers, i els duu efectivament a declarar que si no hi
ha lloc per a ells a Bèlgica, la Bèlgica no ha de fer sinó cedir el lloc a
altres formes polítiques capaces d'assegurar al poble l'exercici dels seus
drets.
D'ençà de la guerra, aquesta crisi moral del moviment flamenc s'ha
accentuat, sota la influència de causes de què parlarem en un altre article. Però, de tostemps, aquest element de menyspreu envers llur causa
ha excitat en els flamencs una amargor que es comprèn. N'ha resultat
tn molts d'entre ells una mena d'hipnosi, de mania de persecució, que
els empeny a estar perpètuament a l'agiíait de tots els mancaments. Els
fets més insignificants, una paraula, un gest, que no ha tingut en el seu
autor cap intenció de malvolença serà pres com un insult premeditat. És
una mena de neurastènia col·lectiva que es troba sovint cn els moviments nacionalistes i que hi produeix una exacerbació d'allò més perillosa.
Per altra banda, aquesta exasperació es troba també en els antiflamingants sota la forma del menyspreu i de la sospita injuriosa. Ella impedeix que les discussions se segueixin en una atmosfera de veritat. Cada partit oposa als arguments més fonamentals de l'altra una denegació de demanda apassionada i cega.
Ja pot ésser evident que el francès, com a llengua internacional, és
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més útil que el flamenc. I^a majur part dels flamingants no ho voldran
reconèixer i se serviran de totes les escapatòries per a evitar d'haver de
retre's a l'evidència. Tampoc no és menys palès que hi ha un greu inconvenient per a un poble en el fet que la seva aristocràcia estigui separada de les classes populars per una barrera infranquejable. L'autor d'aquestes línies se'n dóna ])ersonalment compte per tal com, brusseHenc
u'origen való, parla malament el flamenc i es veu clos per això gairebé
tot contacte amb una gran part dels seus compatriotes. Però en aquest
poidt la majoria dels adversaris del moviment flamenc es neguen obstiradament a reconèixer com és de ben fonamentat aquest greuge, donant així als flamencs la impressió d'una mala fe que els escandalitza.
L a situació de Brusselles

Abans he dit que Brussel·les és el punt més fosc de la controvèrsia.
I^a seva situació especial mereix menció a part.
HrusseHes, capital del reialme, forma una aglomeració de prop de
•Soo.ooo habitants, és a dir, la desena part de la població total del reialme. Està situada en la part flamenca del pais, a poca distància de la
frontera lingüística que passa a uns deu quilòmetres al sud de la ciutat. Com totes les capitals, Brussel·les s'ha descabdellat d'un segle ençà
amb una rapiditat extremada, s'ha poblat per immigració i compta, ])el
fet de les administracions de l'Estat, i de les banques, grans comerços
i llocs de platxeri, una població burgesa particularment densa. L a immigració a Brussel·les s'és feta tant de la part valona del jxiis com de la
part flamenca, i més una població internacional llastant foita contribueix
encara a treure a la ciutat els seus caràcters originals.
E l resultat de totes aquestes influències és donar el francès a Brussel·les un predomini molt accentuat. Enlloc no és més menyspreat el flamenc : per al burgès de Brussel·les, el flamenc no és verament sinó una
llengua de criats, i el sol fet de llegir un diari flamenc en un tramvia
a Brussel·les fa que els viatgers us mirin de reüll.
Però, els flamencs que s'instaHen a Brussel·les, la cosa que procuren
niés de pressa és d'abandonar la llengua materna per adoptar el francès. Són innombrables els petits burgesos que immigren a Brussel·les com
a funcionaris o de])endents. Abans d'estar a Brussel·les no parlaven a
casa d'ells més que el flamenc. A penes són a Brussel·les alguns anys, que
no parlen sinó francès, i llurs filN. el flamenc, ja ni el saben.
E n els nostres col·legis de Brusselles, una gran jart dels escolars són
«l'origen flamenc; molts són encara nats en pais flamenc; gairebé cap
no sap el flamenc. No solament no el saben, sinó que encara ni el volen
p.pendie, tal és, la prevenció contra el flamenc que se'ls encomana des
del moment que respiren l'aire de Brussel·les. I quan es tracta de trobar
joves per a ocupar-se d'obres ]x)pulars, es topa sempre en la barrera
creada per h diferència de les llengües: els estudiants i els funcionaris
no parlen sinó en francès. la gent del poble parla en flamenc.
Així, Brussel·les, ciutat flamenca, constitueix una barrera al moviment
flamenc. Per la influència espontània de la capital, milers de flamencs
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abandonaren la seva llengua. E s comprèn que als ulls de molts de flamencs Brussel·les aparegué com una ciutat corrompuda, enemiga de Klandes.
Brussel·les apareix a molts d'ells com el centre i el símbol de l'esforç
de Bèlgica per a imposar el francès a tot el país. Parlen de Brussel·les si
fa no fa com alemanys antiprussians parlen de Berlín, símbol i cervell
de la Prússia: i del govern belga, el "govern dc Brussel·les" com d'un
govern estranger perseguidor del poble flamenc.
E l problema religiós en el moviment flainene
Fins ací he exposat el moviment flamenc en tant que moviment lingüístic sense fer al·lusió al seu caire religiós. Aquest caire religiós hi
és, però, i no ha deixat de tenir influència sobre el desplegament del moviment.
L a part flamenca del país és força més catòlica que no la valona.
I^a ruralia flamenca ha romàs, fins a l'hora present, integralment catòlica" Valònia el contrari, les regions industrials, feude del socialisme,
són profundament descristianitzades. i àdhuc les regions agrícoles en són
més o menys ateses.
Els flamingants no han deixat de denunciar en la descristianització
de les províncies valones la influència de la França anticlerical, de la literatura francesa, del pensament francès. L a majoria dels flamingants
són catòlics, i el clergat, preocupat de salvar el poble de la descristianització que l'amenaça, s'ha mostrat molt sensible a l'argument que denunciava la influència nociva de la cultura francesa. Un dels temes més habituals de la propaganda catòlica flamenca ha estat oposar la tradició
catòlica de Flandes a la influència anticlerical de la França, exaltar l'àr.ima catòlica de Flandes. el caràcter catòlic de la cultura flamenca, i de
fer veure en el flamingantísme el mitjà per excel·lència de descabdellar
el catolicisme a Flandes. la cultura flamenca havent d'ésser catòlica per
a ésser verament flauienca. E l lema dels flamingants catòlics é s :
Alies voor l'humderen, l'laanderen voor Christus. és a dir. "Tot per
a Flandes, i Flandes per a Crist". Així, àdhuc els sentiments religiosos
i el zel aiKistòlic dels flamencs es troba orientat vers la qüestió lingüística.
Hi ha, és cert, flamingants no catòlics, liberals o socialistes, però
són poc nombrosos i poc influents. Kl moviment flamenc, en la immensa majoria és un moviment catòlic i són els medis catòlics, quasi exclusivament, els qui es ressenten de la controvèrsia flamenca.
És flautinganl el poble flamenc?
És una darrera qüestió que hem de resoldre jier a donar un resum
general del moviment flamenc; i ací trobem la pedra de toc més penosa
«'el moviment.
E l moviment flamenc, com la majoria dels moviments d'idees, i àdbuc dels moviments democràtics, ha nascut d'alguns idealistes.
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Així com els obrers no han concebut. ])er ells mateixos, cl moviment
socialista, tampoc el poble flamenc no es forjà el moviment flamenc. E l
poble flamenc, preccupat del seu interès immediat, volia apendre el
francès, i els pares flamencs no tenien sinó una idea, era que llurs fills
apreguin el francès com més millor. Llurs fills sabent el flamenc que
parlaven a casa, els pares veien amb bons ulls que aprenguessin el francès a l'escola, i afavorien aixi, sota la influència d"aquests mòbils purament pràctics, l'expressió del francès.
L a tasca dels flamingants era, doncs, doblement dificil. De primer
havien de lluitar contra els antiflamingants, i havien d'atraure a llurs
idees el mateix poble flamenc.
Però per a convertir o atraure el poble, calia rebaixar els avantatges
que hi havia per als flamencs a aprendre francès; calia, per tant. actuar
sobre la legislació per a obtenir que el coneixement del francès deixi
d'ésser necessari yer a arribar a l'ensenyament mitjà i superior i a tots
els llocs de l'administració; calia actuar sobre el costums per tal que les
relacions comercials, les relacions de negocis deixin d'arranjar-se únicament en francès. Operacions delicades, car en un país democràtic, el
mitjà d'actuar sobre la legislació és actuar sobre el cos electoral a fi que
enviï al parlament representats imbuïts dels principis que es vol fer
triomfar: calia, doncs, convertir el poble al flamingantisme per a arribar a la legislació, i calia canviar la legislació {«r a convertir el poble.
Hom veu les dificultats contra què el moviment flamenc topava.
Dedicarem una altra crònica a referir les etapes que ha corregut, els resultats que ha atès i la seva evolució en aquests darrers anys.
A b b é JACQUES L E C L K R Q

DE F R A N Ç A

LA Q Ü E S T I Ó DE LES CONGREGACIONS I EL GOVERN FRANCÉS

R

EBENT fa pocs dies a l'Acadcinia Francesa a M. Paléologue, elegit
per al lloc que deixà vacant la mort de M. Jonnart. l'antic President del Consell i Ministre de Justícia en el Gabinet Poincaré, M. Barthou deia entre els aplaudiments de la selecta concurrència atapeïda sota
la cúpula de l'Institut: "Cal ésser alhora curt d'enteniment i curt de vista per a creure que la irradiació i l'acció de la França jxxlen passar se
de la propagació de la seva llengua i de la seva cultura. Jo sé, "ben cert,
per haver llegit Pascal, que manta vegada "és més fàcil de trobar frares que raons". Però i si els frares tinguessin raó? Caldrà negar-los-la
amb detriment de les missions que fora de França i ben lluny d'ella fan
bon servei a la seva influència? Cal abandonar a missions rivals, que
altrament seran quasi sempre formades per frares estrangers, llurs llocs
lliures i buits? L a por de les paraules no ha estat mai el principi de la
saviesa."
Aquestes paraules de bon seny, dites per una de les més altes autoritats públiques del nostre país, que mai no ha pogut ésser titllada de
clerical, situen molt exactament la posició presa en la qüestió de les
Congregacions per l'antic i jjer l'actual govern de Poincaré. E n la
premsa i en l'opinió fou conèguda pel número dels articles de la llei de
ti nances que intentaven de regular la qüestió, articles 70 i 71 del pressupost de 1929. És entorn d'ells que s'ha emprès una polèrilípa que no
ha trigat a degenerar en maniobra política. 1 així, deixant de banda les
qüestions de principi de saber si les Congregacions han d'ésser autoritzades, quin estatut els ha d'ésser doilat, i àdhuc la qüestió històrica de
conèixer quina fou en l'antic dret francès i després de la revolució
francesa, la sort i la vida de les Congregacions, en aquesta crònica que
ha de seguir l'actualitat, examinaré la gènesi dels articles 70 i 71, les
raons governamentals que els donen suport, la sort que els fou reservada des de llur introducció en la llei de finances, i després de la història de tot aquest debat, voldria deduir conclusions que em semblen
aclarir singularment l'estat d'esperit de la França de la jMjst-guerra i la
situació dels catòlics i del govern.
• * *
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Primerament, què diuen els articles 70 i 71? Desentenem-nos de l'article 70 que no toca per res les Congregacions i no ha sollevat les mateixes objeccions que l'article 71. talment que hom ha pogut dir amb raó
que aquest article 70 ja seria votat si hagués estat discutit tot sol. Com
de fet. l'article 70 ateny a les associacions diocesanes. Forma part d'aciuelles mesures de reparació que el Govern francès s'havia compromès a adoptar llavors que. prosseguint amb Roma les negociacions que
han dut el resultat del reconeixement pel Papa de les associacions diocesanes, el Papa havia assegurat al Govern que faria aprofitar a les noves associacions de tots els avantatges no contraris a la jerarquia catòlica que la llei de 1905 havia reservat a les associacions cultuals. L'article 70 mira l'atribució a les associacions diocesanes de certs béns cultuals encara no atribuïts. "Abans del primer de gener de 1930. els béns
mobles i immobles que hagin pertangut als antics establiments públics
del culte i no hagin encara estat objecte de cap decret d'atribució en les
condicions previstes jier la llei del 13 d'abril de 1908 seran, exceptu.int
els destinats a obres d'assistència o d'ensenyament, atribuïts jwr decret, sense cap percepció en profit del Tresor, però amb totes les càrregues i obligacions que els graven i amb llur afectació espedal, a les associacions cultuals, que conformement a l'avis del Consell d'Estat de
13 de desembre de 1923, s'han constituït legalment en les circumscripcions eclesiàstiques on dits establiments radicaven." L a disposició, doncs,
no s'aplica a aquells dels antics establiments eclesiàstics que eren gravats per un servei estrany a l'exercici del culte, ])cr exemple els que tenien per objecte obres, àdhuc confessionals, consagrades a la beneficència, a l'assistència, o a qualsevol altre objecte d'utilitat social. Com
diu ben clarament l'exposició dels motius que precedeix l'article, aquest
no té en esguard més que els béns pròpiament cultuals, és a dir, destinats no solament a la celebració del culte públic en totes les seves formes, ans encara a la propaganda religiosa quan es manifesta públicament amb pràctiques cultuals, com també a les desuses de tota mena que
és relacionen amb l'exercici públic d'un culte, tant que es refereixin al
personal eclesiàstic (recrutament i preparació dels futurs ministres del
culte, pagues, socorsos o jiensions als ministres o antics ministres del
culte. etc). com als edificis cultuals (decoració, reparacions).
E l camp d'aplicació d'aquest article és, doncs, molt extens. Hom recorda que en el ixMisament dels autors de la llei de separació (llei de
1905), els béns així definits havien de passar junt amb les càrregues i
obligacions que els gravaven i amb llur destinació especial, a les associacions cultuals que abans del 9 de desembre de 1906 es constituïssin
en la forma de dita llei. No havent permès, com hom recorda, l'autoritat eclesiàstica una tal constitució, aquests béns caigueren de llur objecte, jierò després Roma ha admès les associacions diocesanes. A aquestes associacions, \\ev a poder recollir el que resta del patrimóní cultual,
no manca sinó haver estat constituïdes dintre la pròrroga concedida. E l
govern creu, i aquest és l'objecte de l'article 70, que és del cas de tornar a les disposicions primitives dc l'article 9 de la llei de separació, almenys en la mesura possible, els béns que ja han estat objecte d'un
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decret d'atribució no poden ésser arrabassats als qui per aquest decret
n'han estat constituïts propietaris.
L'exposició dels motius acaba així: " E n proposar-vos—el Govern
s'adreça als membres de la Cambra—d'inserir en la present llei de finances una disposició semblant, entenem consolidar, sota el règim de separació de les esglésies i de l'Estat, la pau religiosa en el nostre país;
ja no cal dir que, en canvi, esjjerem de les autoritats eclesiàstiques que
s'abstinguin des d'ara d'inquietar de cap manera els que hi han adquirit béns eclesiàstics o congregacionistes alienats, igualment que les persones que han establert o acceptat el nou règim dels cultes, i de protestar contra aquest règim en prediccicions o amb cerimònies." Feta tota
reserva sobre aquesta darrera remarca, que sembla voler obrir una negociació entre París i Roma anàloga a la que feu dur Ronaparte amb
Pius V I I a l'endemà del Concordat per acabar l'espinosa qüestió dels
béns de la clerecia arrabassats per la revolució, i, observant que en
aquesta circumstància no fa sinó acomplir un acte de justícia, hom pot
saber grat al Govern de la seva iniciativa. I per mostrar encara més que
no ens trobem pas en presència d'un acte aïllat, sinó d'una voluntat fermament seguida des de molts anys, des dels dies de 1920 en què es reprenien les relacions diplomàtiques entre França i la Santa Seu, d'un
mateix pensament de consolidació de la pau religiosa, ens cal relacionar
aquest projecte de llei, que serà certament votat, amb l'avís del Consell
d'Estat de 8 de febrer darrer i amb la circular ministerial del 10 de novembre de l'any 1927 reconeixent als municipis i establimients públics
a qui s'havien atribuït antics béns eclesiàstics gravats de fundacions pies
la facultat d'assegurar-ne l'execució per mitjà de les associacions diocesanes. Així fou com, havent el Consell Municipal de París decidit de
tornar a l'associació diocesana de París les fundacions pies, el Cardenal
féu suprimir la missa solemne que cada curat parroquial havia de cantar el primer diumenge de novembre per rcscabalar les fundacions
temps enrera expoüades.

Estat d'esperit nou que ens cal subratllar i que contribueix amb els
seus actes a restituir a la França la seva veritable fisonomia. Ben aviat,
altrament, traurem les conclusions com a cloenda d'aquest article. Però abans voldria exposar les anades i vingudes del projecte governamental que tendeix a autoritzar les congregacions missioneres. Les discussions a què ha donat lloc, les polèmiques i les maniobres ocultes que
ha suscitat, la conjura iralítica de què ha estat pretext, les refetes que
ha sofert, en fi, el seu vot, car a l'hora en què escric ja no és gens dubtós, són una veritable pàgina de la història religiosa de França i tenen
per als anys venidors una importància més gran tal vegada del que apareix el moment present.
Heus aquí el text primitiu de l'article 71, tal com el govern el proposava al vot de les Cambres i inseria en cl projecte de pressupost per a
1929: "Les Congregacions missioneres que abans del primer de gener de
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1930 hauran jKisat de nou, conformement a les disposicions de l'article
13 de la llei de primer de juliol de 1901. una demanda d'autorització
per a les "cases de formació, d'hospitalització i de recés, així com per a
les procures als ports d'embarcament i a l'estatge social necessàries per al
funcionament i la coordinació de les obres que tenen assegurades o es proposen d'assegurar fora del territori metropolità, podran ésser proveïdes
per decret en Consell d'Estat d'un estatut provisori i els jxxlrà1 ésser
confiada l'administració de tot o part dels béns pertanyents a la liquidació de les Congregacions dissoltes. L'autorització així atorgada no ho
serà més que a títol precari i no esdevindrà definitiva sinó per mitjà
d'una llçi: podrà ésser revocada per decret en Consell d'Estat, si la Congregació que n'és objecte no compleix les obligacions definides en el decret respectiu i els estatuts anexats a ell."
Qui hauria pogut preveure que un article redactat amb tanta prudència i que usava i abusava de les fórmules autorització provisòria. estatut provisori, situació precària, pogués desencadenar les tempestes de
què fou causa en tots els mitjans fidels a la vella política anticlerical enterrada per la guerra? Aquest article, tan filtrat, i en la redacció del
qual els serveis dels ministeris d'Afers Estrangers, de Finances i de
l'Interior havien posat totes llurs cures vigilants, havia estat efectivament llarg temps deliberat entre aquests tres homes d'Estat que ningú
no pot acusar de clericalisme: MM. Poincaré, Briand i Albert Sarraut.
L'exposició dels motius expressava, per altra banda, les raons nacionals
que havien guiat les decisions dels tres ministres. I per tal de conciliarse millor els radicals socialistes, ahir encara tan hostils a tota Congregació, qualsevulla que fos, els tres ministres havien tingut temps d'abrigar-se darrera del manifest famós que havien redactat al retorn d'un
viatge a l'Amèrica del Sud professors de la nostra Sorbona, metges,
membres de l'Institut, tots ells personatges oficials, protestants o jueus
o oficialment deslligats de tota creença religiosa. Fins. al meu entendre,
s'exagerava el valor nacional de les Congregacions, se les tractava massa
com agents de proi>aganda francesa._obliclant que són primer que res
apòstols de la fe catòlica. Però no discutim aquest punt, i reconeixem
que. donat l'estat d'esperit dels adversaris de les Congregacions, l'article 71 i la seva exjwsició de motius eren redactats amb força traça. D'igual manera, el terreny escollit era parlamentàriament molt hàbil, i tot
d'una que aquest article fou conegut, era cert j;er a tots els que coneixem l'atmosfera de la novella Cambra que seria votat sense cap dificultat.
Els enemics de les Congregacions estaven a l'aguait i més encara els
enemics del Gabinet Poincaré i de la política de la Unió Nacional. I llavors hom veié desplegar-se una estranya maniobra.
Aquest article, inserit en la llei de finances de 1929, havia estat inclòs en el projecte de pressupost que en juliol i agost d'enguany havia
estat remès als ministres, consultors generals i consultors especials del
pressupost. Doncs no fou fins a l'octubre, i coincidint com ner atzar amb
la vigília del Congrés del partit radical socialista, amb la vigília del
reobriment de les Cambres, que tot allò que resta d'anticlerical a la
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premsa, al partit radical i a la Cambra s'inflamà sobtadament com obeint
un mot d'ordre misteriós.
L c Qúotidieft) L ' E f e Nouvcllc, L a Volontc, L ' O c u v r c tronaren. L a

República estava en |}crill: els eterns homes negres que ja feien tremolar Béranger sota la restauració eren allí disposats a acompanyar cl dol
de la laïcitat intangible.
Aquestes declamacions anticlericals queien en la indiferència de tothom, cosa que cal notar ]íer mostrar el canvi dels escrits a França. E l
iwiis sentia que si homes com Poincaré, Briand i Sarraut, el passat dels
quals no es distingeix pas
cap benvolença religiosa, proposaven mesures semblants, és que l'interès de la França les imposava.
Però el partit radical socialista, que tragina massa pontifexs tancats dins d"un anticlericalisme dcsuet i xaruc, veié la possibilitat de juntar una maniobra política a aquesta explosió de còleres i d'inquietuds de
l'extrema esquerra. L a maniobra fou covada algun temps i esclatà en
tota la seva brutalitat el mateix dia en què, a Pons, M. Herriot, encara ministre d'Instrucció Pública en un Gabinet d'Unió Nacional, glorificava Comhes, el model dels sectaris. E l president del partit radical
socialista, M. Daldier. en el banquet que clausurava aquesta desastrosa
i sagnant jornada, intimava M. Herriot d'obtenir del Govern la retirada dels articles 70 i 71, o de presentar la dimissió. M. Herriot, en
ixjrtar aquesta intimació del seu jmrtit. dugué la tempesta al Consell de
Ministres. Llavors, tota la setmana, Consell de Ministres i Consell de
Gabinets se succeïren. M, Doumergue conversava amb M. Herriot.
M. Sarraut dialogava amb ell. M. Briand escoltava les seves critiques,
les seves remarques, i, etern conciliador, cercava una solució, M, Poincaré esperava l'acord dels seus ministres.
Què volia el partit radical socialista? Què volia M. Herriot? Havia semblat que la redacció dels articles 70 i 71 els feria més que llur
mateix esperit. Hom pogué creure-ho i hom ho cregué fins al Congrés
d'Angers. Després hem vist la prova contrària. E l jartit radical socialista després d'haver declarat que no es tancaria en un anticlericalisme
sectari, que es redreçava contra l'article 71 perquè era contrari a la llei
donada i)er intangible de 19OF, quan hagué guanyat el plet en aquest
punt, s'acuità a no contcntar-se'n i el Congrés d'Angers im]X)sà als seus
membres parlamentaris la prohibició de votar els famosos articles incriminats.
L a conducta de M. Herriot ha estat diferent, cal reconèixer-ho. E l l ,
batlle de Lió, havia demanat en 1922 l'autorització j)er a les missions
africanes; difícil li era actualment de condemnar els arguments adduïts
per ell mateix sis anys enrera. E n veritat, M. Herriot, després d'haver
reconegut que l'article 70, esguardant l'atribució a les associacions diocesanes dels béns encara no restituïts era la continuació lògica de l'acord
entre París i Roma sobre aquestes associacions, conseqüències elles mateixes de la llei de seixiració, reprotxà a l'article 71 de modificar la llei
de 1901 sobre les associacions.
Va fer notar que la llei de 1901 prevenia una llei i)er cada autorització d'una Congregació, mentre que l'article 71 acudia, ])er a una auto-
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ritzacio d'altra banda provisòria, a la decisió del Consell d'Estat. L'article 71 parlava de les "Congregacions missioneres" i M . Herriot feia
notar que quasi totes les Congregacions podien dir-se missioneres i que
a través d'aquests articles els jesuïtes, els espantosos i terribles jesuïtes, podien arribar a veure's autoritzats. Evidentment, una cosa semblant no es podia pas concebre.
Kls ministres dispuataren, discutiren, car M M . Briand i Albert Sarraut es mantenien en llur text M. Sarraut s'havia cregut en el cas de
defensar-se davant cl Consell General de l'Aude, del qu^l és President,
per tal de calmar les inqrietuds de tots els radicals del Migdia de França per als quals I m Dcpcchc, de Tolosa, és l'Evangeli; per això havia exhumat dels discursos de Combes frases esparses que podien fer
creure que el mateix Combes, llavors que refusava totes les autoritzacions a les congregacions, havia previst i tingut en compte la possibilitat
d'autoritzar-ne un dia un cert nombre, justament aquelles per a les quals
M. Poincaré i el seu govern havien presentat els famosos articles 70
i 71. Fins entre M M . Sarraut i Herriot hi hagué grans disputes. M. Romicr hauria contat una lluita entre l'escola de I.ió i l'escola de Tolosa. Jo contaré la lluita entre aquells radicals que mai no han fet altra
que i)olitica interior, dels quals tota l'activitat ix)lítica s'és desenrotllada
en llurs vilatges i llurs ciutats i que l'atzar de les vicissituds electorals
ha conduït alguna vegada als ministeris, i aquells radicals que, havent sortit de França per ocupar a les nostres colònies Uors de diplomàtics o de
governadors, han hagut esment del que la Franqa perdia en aquestes
discussions intestines, i com era il·lògic i en darrer terme ridícul de cobrir de flors a l'estranger de trametre decoracions, de donar subvencions
fora de França a obres, o a Congregacions o a religiosos i religioses als
quals es prohibia de viure dins de la mare Pàtria.
Tots ells, tanmateix, després d'haver disputat, desitjaven entendre's
i hom refeia els textos per complaure a M. Herriot i als pocs radicals
del seu partit, dels quals es podia fer sentir la veu quan vingués el debat
a la Cambra. Hom es posà d'acord sobre una fórmula que indicava que
les autoritzacions no ]X)drien ésser donades sinó per una llei. hom féu
desaiiarèixer el règim de provisionalitat. hom s'entengué encara sobre el
nom de les noves Congregacions que serien les primeres a beneficiar del
règim d'autorització.
Aquest acord fou defensat \tcr Herriot assistit de Sarraut al Congrés d'Angers, assemblea solemne, en la qual es reuniren enguany tots
els comitès radicals socialistes. Per un moment semblà haver guanyat el
plet. És cosa sabuda el que passà quan els ministres tornaren a pendre
el tren. L'article 71 desaparegué endut per la tempesta que llançava els
radicals fora de la Unió Xacional.
Llavors l'afer esdevingué més exclusivament polític. Tanmateix, cal
recordar com M. Poincaré hagué de pregar a aquests ministres radicals
qtK escollissin entre la política d'Unió Nacional, que ells servien lleialment de més de dos anys ençà, i les decisions preses de nit, una nit de
complot, dins el circ d'Angers. Els quatre ministres se seiwrarcn de
M. Poincaré i del (xxler. Després d'alguns dies de provatures, M. Poin-
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caré tornava a pendrc cl poder eliminant, per haver-se el'minat ells mateixos, els radicals de! poder i de la majoria. Realitzava una concentració republicana orientada envers el centre dreta i decidí a prosseguir la
política d'ampla unió nacional a la qual s'ha consagrat des de la seva
sortida de l'Eliseu l'antic President de la República.
Entre aquestes qüestions nacionals, el nou govern en formació trobava la qüestió de les Congregacions missioneres. I M. Poincaré, en formar el seu ministeri, exigia dels seus nous col·legues llur adhesió als articles refets que anaven a permetre d'autoritzar aquestes congregacions.
Per un mirament que hom compendrà, coneixent les dificultads d'una política que ha de tenir er compte unes lleis declarades intangibles per
tants homes d'esquerra, M. Poincaré restava fidel a l'esperit que havia
fet canviar el text dels articles 70 i 71 de la llei de finances. I encara
atorgava una altra satisfacció als adversaris d'aquests articles, puix que
acceptava de desglossar-los del pressupost. Però, aferrat a la necessitat
nacional que vol que aquestes Congregacions missioneres siguin autoritzades sense trigança, decídi d'inserir-les en el recull de textos legislatius
que s'anomena, en el nostre argot parlanientari. COÜfCtif de dcccmhrc,
i que ha d'ésser votat ix;r les Cambres abans de primer de gener.
I en efecte, aquests dies darrers apareixien els articles esguardant
les Congregacions missioneres. Hom remarcarà fàcilment els matisos
que diferencien aquests articles 33 a 43 dels antics 70 i 71. E s comença
primerament per enumerar les missions a autoritzar. Aquestes són en
nombre de nou, set d'homes i dues de dones. Aquestes últimes són les
Germanetes de l'Infant Jesús de Puy i les Germanetes de Nostra Senyora dels Apòstols. Les congregacions d'homes són l'Institut missioner
dels Germans de la Doctruia Cristiana, els Germans Maristes de les missions, els Picpusians, els Franciscans francesos per a l'estranger, la Societat de Missionistes de Llevant, els Missioners d'Africa. anomenats,
també. Pares Blancs, i les Missions africanes de Lió.
Per a cadascuna d'aquestes missions el text de l'autorització és com
'egueix: " L a Congregació anomenada (ací el nom de la Congregació), la
qual, segons les disposicions de l'article 13 de la llei de primer At juliol
de igoi ha fet una demanda d'autorització ]x:r a les cases de formació,
d'hospitalització i de recés, com també per a les procures i els ports d'embarcament, necessaris per al funcionament i la coordinació de les seves
activitats fora del territori metropolità, és habilitada per a formar els
dits establiments i perquè li confiïn a tals fins l'administració de tot o
de part dels béns pertanyents a la liquidació de la Congregació dissolta,
de la qual és continuadora, sota les coudirions que seran fixades per un
decret donat en la fornia dels reglaments d'administració pública, h qual
limitarà alhora el nombre d'establiments a crear, el nombre del personal de tota categoria a admetre-bi. i determinarà la natura i les modalitats del control a què aquests establiments seran sotmesos."
Aquesta disposició podrà ésser revocada per decret del Consell d'Estat en el cas que l'objecte definit i)er la present llei deixés d'ésser complert.
Ve després l'article 42 que és redactat així: "Per mitjà d'una llei se-
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rà decidit sobre tota demanda que sitrui presentada en l'esdevenidor per
tal de fruir dc les disposicions de la present llei."
De l'exposició dels motius que acompanya aquest projecte dc l'ei, només em fixaré en les frases que mostren com es planteja políticament
el problema. " E l present projecte té per únic objecte dc prevenir en els
casos de més gran urgència un perill, la gravetat del qual és evident.
"Respecta íntegrament la voluntat sobirana del legislador, cl qual
resta enterament lliure per al present i per al futur.
"Toia demanda que emani d'una congregació no compresa en el present projecte no podrà rebre satisfacció més que per una llei nova
"Xosaltres posem !a Cambra enfront duna situació de fet que la seva voluntat dc realització, comuna a tots els seus membres qualssevols
que siguin eis bancs on seguin, no poden desconèixer.
"És notori que Wts èís partits polítics, sense cap excepció, han reconegut en llurs assemblees la necessitat de mantenir la forma d'influència
a l'estranger que representen les missions.
"Tots els partits, altrament, quan d'un en un han ocupat el poder,
han atorgat a les missions l'ajut del pressupost dc la República.
"És en conformitat amb aquesta tradició invariable, per defensar un
patrimoni amenaçat de mort per la concurrència exterior que, a petició
del Ministre de Negocis estrangers, el govern us presenta les disposicions que formen els articles 33 a 42 del present projecte de llei."
Tals són les raons que exposa justament el govern i els projectes de
llei que sotmet a l'aprovació del Parlament i que aquest ens sembla que
votarà sense dificultat, bé que no sense discursos i sense assaigs d'obstrucció.

* * *
Quines conclusions podem ara treure d'aqoestn pàgina d'història religiosa que acaba d'ésser escrita en aquests darrers anys de la vida francesa?
Una primera és que els catòlics, oh Déu meu, no poden estar enterament satisfets d'aquests textos i de l'exposició dels motius que els acompanyen. I això des d'un doble punt de vista. De primer, els sembla injust de fer entre les diferents categories de religiosos i religioses aquestes distincions que res no justifica. Això que es diu per als Picpucians
val també per als dominicans i els jesuïtes. Totes les ordres religioses
són avui dia missioneres i totes tendeixen a servil la causa de llur pàtria quan són cridades pel Suprem Pontífex, o per llurs superiors, a eixamenar en un recó qualsevol de la terra habitada. L a segona és que els
catòlics francesos, que tenen un sentit molt viu de l'interès nacional, tenen un sentit no menys viu de l'interès catòlic, un sentit universal de
l'Església a la qual pertanyen, i els és un xic penós de veure el govern
insistir tant en els serveis retuts des del punt de vista nacional per les
Congregacions religioses. Que aquestes serveixen la França |)ei fet d'ésser franceses, o de pertànyer molts de llurs membres a França, res més
natural, però el sacerdot o religiós és primer que res sacerdot o religiós.
És la Creu de Nostre Senyor Jesucrist, el que ells van a plantar en país
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infidel, o a fer amar en altres països. Que la bandera tricolor tregui profit de llur abnegació i de llur prestigi, que la llengua francesa surti beneficiada del fet que els pagans o els no cristians aprenguin en francès
el catecisme o l'Evangeli, és cert, però és disminuir el paper del missioner no considerar-lo més que com un agent de la llengua o de la influència francesa. Jo no estic pas segur que, presentant sota aquest aspecte
—ara vull jo que sigui por raons de política interior, o de tàctica parlamentària—l'autorització de certes congregacions missioneres, es faciliti
llur treball, s'ajudi a llur extensió, s'atenuïn les prevencions que sempre
és fàcil de suscitar a nacionalismes exacerbats.
Una altra conclusió pot ésser treta encara, la qual demanarà una exposició més breu, però que té un puixant interès És la primera vegada,
des de 1870, que és planteja una qüestió religiosa davant el govern i davant l'opinió, i aquesta és un pas envers un règim de justícia i no envers una nova empenta dc sectarisme o de persecució. Des de prop de 60
anys, quan els catòlics veien el Govern o el Parlament ocupar-se d'ells,
podien preguntar-se amb motiu quines noves restriccions de llurs drets
en sortirien. I fossin els que fossin els esforços dels catòlics, anaven de
desfeta en desfeta.
Els grans temps de persecució han passat. Els catòlics es lliuraren al
treball en profunditat. Bons ciutadans, han oblidat voluntàriament que
els governs s'alçaven massa sovint contra ells, els han ajudats, fins essent indignes, en totes llurs tasques nacionals: vingué la guerra, i ells
estigueren en la primera fila dels servidors de la pàtria, sense mercadeig
i sense condicions. I això colpí tots els homes de bona fe. Al mateix
temps, els catòlics operaven en tots els medis intel·lectuals un treball de
redreçament que comença a llevar els seus fruits. L a mateixa Església,
sense vanes recriminacions, sense engrunyiments pel passat, acceptà el
règim de relativa llibertat que li deixava la llei dc separació. Ella llançà resoltament la barca de l'Església de França a les noves aigües on era
invitada a navegar. I heus aquí que ara aquestes aigües són tranquil·les
i no sembla apuntar cap tempesta.
Perquè cal remarcar que en tot aquest afer l'opinió pública ha sostingut el Govern de M. Poincaré. Si no l'hagués sostingut, podem estar segurs que, a la primera cridòria dels radicals, M. Poincaré hauria
llançat les Congregacions per la borda.
Aquest afer dels articles 70 i 71, amb les peripècies que jo he contat i que eren més interessants que els mateixos textos i fins que les mateixes autoritzacions, ha posat en evidència la situació de redreçament
que els catòlics ocupen avui a França.
I això, bé valia la pena d'ésser notat.
VÍCTOR B U C A I L L E
Conseller municipal dc Paris
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ELS LLIBRES
E n aquesta secció cs faran recensions critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

OBRES DOCTRINALS DE L'IL·LUMINAT DOCTOR MESTRE RAMON LULL.
(VOL. X I V . ) PROVERBIS DE RAMON. MIL PROVERBIS. PROVERBIS
D'ENSENYAMENT. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits, per Moss. Salvador Gahiiés. Palma de Mallorca, 1928.
Ja una altra vegada tinguérem ocasió de parlar, en les pàgines de LA PARAULA
CRISTIANA, de l'empresa digna de tot elogi que duu a cap Moss. Calmés en continuar l'edició de les obres catalanes de Ramon LluH, començada per la Comissió
Editora Lul·liana. A la seva forta preparació per a aquestes tasques de què ha donat força mostres (la nostra revista mateixa publicava, no fa gaire, el seu treball
sobre els Viatges de Ramon L·lull), adjunta una devoció pel poligraf coterrani.
ben orientada, seguint l'escola de Mateu Obrador renovador dels estudis luHians
a Mallorca. Però el que més hem d'admirar i d'agrair a Moss. Calmés és que
a costa de sacrificis de tota mena—no són els menors els pecuniaris—vagi completant el gran monument a Ramon Llull, monument que, sense gran treball i sense entusiasme hauria restat a mig fer.
En el volum XIV de l'edició de les obres en català de Mestre Ramon, són
aplegats els seus llibres de Proverbis, al text dels quals precedeix una bella introducció on Moss. Calmés situa dintre la producció lul·liana aquells tractats i en
dóna les notes bibliogràfiques precises. Aquestes obres didàctiques representen un
caire ben característic de Ramon Llull. En el proverbi, ell trobava un de tants
recursos per a assolir l'ideal de dur a l'ànima del poble el coneixement de la
seva obra trasbalsadora. Aquests llibres són útils "a conèixer e amar Déu, sí
mateix e son pruïsme"; donen "doctrina com ho se sàpia haver en la fi a la qual
és creav, com sia açò que proverbi sia estrument qui breument certific veritat de
moltes coses". Immediatament abans del més antic d'aquests llibres de proverbis,
ja havia assajat tímidament, per primera vegada, la forma proverbial, en la penúltima part de VArbre de Sciència (Arbre exemplificat), segons remarca Moss. Calmés. Tanmateix, ací i allà, de les obres dels primers temps de la seva producció,
110 és estrany de trobar alguns proverbis, per exemple en el fílanquerna.
Quatre són les compilacions lul·lianes d'aquest caràcter: a) Proverbis de Ramon, terminada a Roma l'any 1296 (la data 1299 que donen alguns textos llatins
sembla referir-se a l'acabament d'alguna còpia). És versemblant, una de les obres
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que es va atraure les ires de Nicolau Eymcrich i que hom registra entre les condemnades per la ButHa dubtosa de Gregori X I : ( L . de trescenlis prm·crbüs, ço
és, de 300 capítols de proverbis). Existia en cl seu text original català en la biblioteca del rei Marti. Avui se'n coneix un sol ms. català, a Munic. No parlem
de les versions llatines. Els Probcrris de Ramon es divideixen en tres parts:
proverbis teològics, proverbis naturals i proverbis morals. "En general, especialment en les dues primeres parts, més bé que proverbis... es tracta de proposicions...
o tesis teoremàtiques de matèria teològica i filosòfica d'ordre especulatiu..., però
sovint enmig de l'esplet de tesis esclata viu i llampant el vertader proverbi fill de
l'observació personal o de la saviesa popular... Les ducs primeres parts són realment ensopides i e:isopidores, d'una fredor de glaciar qui embalba i insensibilitza". És cert, però malgrat aquesta fredor genrral. hom hi troba una gran riquesa i varietat de coneixements exposats en forma resumida. Així, per exemple, la
segona part, on són mostrades particularment "Its natures de les substàncies e
de lurs accidents", ve a ésser un compendi del saber del temps, o, si cs vol, dc
bona part de la ciència lul·liana. Aquest caràcter enciclopèdic és, d'altra banda,
freqüent en moltes de les obres de Ramon I.lull. La tercera part és un conjunt
de màximes dc caient més popular, sense que hom pugui veure-hi encara, pròpiament, una vera col·lecció de proverbis.
b) Llibre de mil proverbis, escrit a Montpeller en 1302. Igual que l'anterior,
aquest recull figura en el catàleg d'obres lul·lianes dreçat en 1311. El Llibre de mil
proverbis és cl que hom llegeix amb més facilitat per la ssva forma escaridament
parenjiològica i adaptada a totes les intel·ligències. Cert que un folklorista hi podrà trobar, barrejats amb proverbis fills de l'experiència i de l'observació de l'autor, molts que són de saba popular.
c) Devers 1307 o 1309, Ramon I.lull degué escriure un altre llibre semblant
que trameté a Jaume II per a instrucció dels Infants reials. EI títol que Moss.
Galmés li dóna dc Proverbis de regiment, sembla molt encertat. No en tenim més
noticia que la que ens en comunica la lletra de dedicatòria al comte-rci.
d) Proverbis d'enscnyamenl, de data desconeguda (segons la Història Literària de la Franca, escrits entre els anys 1275-1282; segons Moss. Galmés—creiem
amb més fonament—passat el 1309). Sota aquest títol, l'editor agrupa dues sèries
de proverbis rimats conservades en sengles manuscrits de l'Ambrosiana de Milà. Figuraven també (almenys la primera sèrie) en la biblioteca del rei Marti. Les
màximes dels Proverbis d'ensenyamenl—que acceptem com obra de Ramon Llull
mentre no puguem demostrar el contrari—són menys interessants, "d'escassa vàlua formal i material". Com en altres obres luHianes. la forma rimada obeeix a
unafinalitatdidàctica.
Els tres tractats luHians de Proverbis que han arribat ais nostres dies, són reproduïts en el present volum. Cal dir que el primer, el de més extensió, és publicat per primera vegada en la seva llengui original. El conjunt és d'una gran riquesa de lèxic, com totes les obres lul·lianes en general, i pot donar origen a múltiples estudis, a algun dels quals hem apuntat suara.
L'obra enorme de Ramon Llull, en tots els seus aspectes diversos, es va fent
assequible, dia per dia, mercès al modern renaixement dels estudis luHians, que
s'obren pas més enllà de les fronteres. En la croada lul·liana d'avui. Moss. Galmés
ocupa un dels primers llocs.
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Ens hem d'augurar que tots els catalans i els amants ;le Ics nostres lletres coadjuvin a l'empresa de l'abnegat editor mallorquí: es tracta de fer compendre al
món, ciò che polca la tingua nostra amb Ramon Llull. patriarca de la literatura
catalana—R. D'ALÓS-MONER.
LA NOVA QÜESTIÓ D'IRLANDA, per Xavier Moisant, a "Études", de París, núm. del 20 de novembre de 1928.
L'autor estudia la qüestió irlandesa seguint cl llibre de Raoul de Warrcn, tesi
important de dret constitucional i dc dret internacional, L'Irlande et ses institutions polítiques. Lcur éfolution. Leur clat actucl.

v

La qüestió d'Irlanda és renovellada pel Tractat del 6 de desembre de 1921.
el qual n'agreuja les dificultats, però també cn prepara la solució per a una data
inconeguda, però no quimèricament llunyana, la solució. N'agreuja les dificultats. Fins aci, malgrat la violència, la multiplicitat i la llarga durada dels conflictes entre Anglaterra i Irlanda, a despit de les lluites internes a Ics quals no era
estranya Anglaterra. Irlanda no estava dividida oficialment cn dues fraccions, ço
que s'és esdevingut d'ençà del Tractat de 1921. En prepara la solució: car obra
a Irlanda del Sud perspectives de sobirania.
De la història d'Irlanda, M. de Warren treu aquesta conclusió: La Irlanda és
una nació, i aquesta nació ha pretès sempre el dret de viure lliurement, en conformitat al seu propi caràcter i a les aspiracions dels seus habitants. És un fet
extraordinari i potser únic en la història del món, el de la resistència del poble
irlandès a l'assimilació estrangera. El problema, doncs, està en la lluita de' dues
nacionalitats per la possessió d'un mateix territori, és el xoc d'aquests dos pobles,
ço que ha constituït i ço que constitueix encara la qüestió irlandesa.
Irlanda ha esdevingut més i menys que un Dominion, per la divisió en Irlanda
del Nord i Irlanda del Sud, que no imposà el Tractat esmentat, però que la permeté i fins l'ha afavorida. La Irlanda del Nord, no té l'autonomia ampla d'un
Dominion; però, en canvi, la Irlanda del Sud ha adquirit, o millor, recobrat una
personalitat oficial que encara no han obtingut ni el Canadà, ni l'A frica del Sud,
ni l'Austràlia, ni Nova-Zelanda. Tot i essent atribuït a tot el país el titol i la
situació de Dominion, hi ha reservat expressament per a l'Ulster—aquest Ulster
on d'ençà de segles Anglaterra s'ha procurat aliats, valent-se de tots els mitjans—
el dret d'atendre's al Coverninent of Ireland Acl de 1920, any en què Westminstcr
havia votat un Home Ridc per a Irlanda. L'Ulster, que en 1913-1914, havia protestat fan violentament contra l'establimEnt d'un règim d'aquest gènere, aquesta
vegada se'n volgué valer, sens dubte perquè, donades les circumstàncies, creia que
una autonomia atorgada parcimoniosament era més aviat una nova penyora de
dependència a l'Anglaterra, que no un nou grau de llibertat. La resta del pais seguí proclamant-se república independent, sota la presidència de De Valera. Quan
fou signat el Tractat de Downing Street, l'Ulster hi comptà només per a usar
de la llibertat que li era oferta dc majítcnir la seva causa separada de la causa nacional. Per als legitimistes de l'Ulster, l'autonomia definida pel Tractat trencava massa els lligams de dependència d'Irlanda a l'Anglaterra. Per un motiu contrari, poc se'n faltà que cl Tractat no fos rebutjat per l'Assemblea Nacional. La
discussió entre republicans i partidaris de l'Estat Lliure seguí fora de l'Assemblea parlamentària; i, a la guerra entre anglesos i irlandesos, dels anys anteriors.
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que havia finit amb el Tractat, segui la veritable guerra civil entre nacionalistes
moderats, partidaris de Griffith. i patriotes extremats, partidaris dc De Valera.
Més tard, aquest grup es subdividí en dos partits: els uns que seguien els camins
més diplomàtics de De Valera; els altres, sota la direcció de Miss Mc. Swecney,
la germana del famós batlle dc Cork, refusaven tota transacció.
El primer caràcter de la Irlanda política d'avui dia és la divisió del pais. La
Irlanda del Nord havent escollit el règim instaurat pel Government of IrtlaUA
Act de 1920, i la Irlanda del Sud havem acceptat, a falla de cosa millor, la mi •
da d"independència que li concedia el Tractat de 1921, el cisma, és consumat. Irlanda del Nord no és altra cosa que una província anglesa privilegiada: Anglaterra és qui vota i qui percep les nou desenes parts dels sem impostos; i l'L'lster,
per altra part, envia tretze diputats a Westminsler, els quals deliberen i voten
àdhuc en qüestions 110 pertocants a Irlanda. En canvi, l'Estat Lliure, malgrat les
restriccions degudes a interessos estratègics de la Gran Bretanya, i malgrat cl
jurament de fidelitat al rei d'Anglaterra imposat als membres del Parlament, és
gairebé un Estat sobirà. Constatem l'actitud adoptada pel Ciovcrn britànic envers
els irlandesos revoltats. El Gabinet de Londres obre unes negociacions amb ells, i
accepta que per l'agost dc 1921 De Valera sotmeti al Parlament republicà les
primeres proposicions de Lloyd George. Posa en llibertat els diputats sinn feiners.
que eren presoners dc guerra, per tal que puguin participar en els debats de la
Dail republicana. Finalment, reconeix la independència irlandesa per un tractat,
és a dir, per un acte jurídic de caràcter internacional, el 6 de desembre de IQ21,
signat amb igual autoritat per la delegació britànica i la delegació irlandesa. No
equival això a un reconeixement tàcit de la sobirania de l'Estat irlandès? M. ds
Warren mostra la inestabilitat de l'actual règim. No és possible de predir quant
de temps Irlanda seguirà dividida, quant dc temps l'L'lster deixarà de pendre part
en la vida nacional; però el temps de la reunió vindrà, puix la voluntat cismàtica
dc-l'Ulster no és d'origen nacional, sinó que és de fabricació i procedència estrangera, made in England, í els interessos econòmics dc les dues Irlandès ho ex'geixen. La solució adoptada pel Parlament britànic contradiu els principis del dret
públic relatiu a les minories, establert pels tractats recents, i particularment pel
de Versalles. Els Estats es governen avui dia per la llei de la majoria. El Parlament de Westminster arbitràriament autoritza a 800,000 p-otestants de rompre
la unitat nacional, a desgrat del conjunt dc llurs conciuta.lans (la població total
d'Irlanda és de 4.000.000 d'habitants), i porta al cisme nacional 430,000 catòlics,
que incorpora oficialment a l'Estat del Nord.
Així com és normal que cessi la divisió d'Irlanda, és també possible que li sigui reconeguda la plena sobirania; sense que això vulgui dir que ella frueixi d'una
independència hiperbòlica, nociva igualment per a Irlanda com per a Anglaterra.
I àdhuc, si algun dia es trenquessin els darrers lligams entre la Gran Bretanya i
la Dominions, subsistiria sens dubte una aliança particular i convencions d'ordre
estratègic entre l'Anglaterra i Irlanda. Entre veïns tan pròxims, o cal entendre's
o cal batre's. L'oposició republicana no és del tot hostil a aquestes perspectives de
sobirania nacional dins una entesa que salvaguardés els interessos d'Anglaterra. Hi
ha la solució preconitzada pels membres del Fianna-Fail: Irlanda esdevingudi
Estat desmilitaritzal i posat sota la protecció de la Societat de Nacions. Altres
republicans, com French, batlle de Cork, proposen una altra solució: la República Irlandesa, un cop reconeguda per Anglaterra, signaria amb ella un trartat d'a-
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liança cu virtut del qual els dos pobles es comprotnitrien simultàniament: Anglaterra a assegurar la defensa naval d-Irlar.da. i aquesta a deixar a la seva aliada les facilitats que reclama la seva seguretat.
Kl patriotisme irlandès té actualment dos objectius netament distints: restablir la unitat entre les dues Irlandès i reconquerir oficialment la sobirania. Però el primer ba d'ésser la unitat. La Irlanda unificada es farà escoltar millor, i
serà no solament més forta, sinó també més convincent, quan reclamarà definitivament cl seu rang oficial de nació.—J. G. E.
N'ERTO. per Frcdcri Mislral. Traducció en vers català de Guillem Colom. (Biblioteca Literària. 1928. Llibreria Catalònia. Barcelona.)
Dos anys després de l'aparició de Ncrlo en provençal, mossèn Jacint Verdaguer donava a Ics lletres catalanes una primera traducció en prosa de la magnifica producció ni'straliana. Ara. passats prop de 50 anys. Guillem Colom, català de Mallorca, ens sorprèn amb una nova versió, rimada, d'aquesta obra de Mislral, que born ba volgut considerar la novel·la arqueològica de Provcnça en l'Edat
Mitjana. "Voldria aquesta Ncrlo catalana—diu el traductor en un mot preliminar—poder seguir avui pels camins de la nostra rima la passa lluminosa de sa
germana Mirrio, tan graciosament nostrada per Maria-A. Salvà."
Sembla, doncs, que la versió poètica de Frederi Mistral bagi de venir-nos de
la Catalunya insular. És un fet del qual no sabriem plànyer-nos gens. I.es belles
dites de l'Homer de Provença, vingudes a nosaltres a través del parlar mallorquí,
conserven tota la frescor popular de l'original i no donen mai la impressió ni el
neguit d'una obra traduïda.
No és ara el moment, ni aquest el lloc oportú, per a parlar de Mistral. Seria
voler descobrir la Mediterrània. Em limitaré, solament, a exposar algunes obser
vacions que m'ha suggerit la lectura de la traducció de Guillem Colom.
En primer lloc, és de remarcar la prosòdia perfecta que cal donar a tots els
versos perquè resultin ben escandits. Una prova indirecta, per tant, de la puresa
de llenguatge dels nostres autors mallorquins. I al costat d'això, cal tenir present
Ics llibertats que es pren el traductor, admetent, "per més acostades al provençal,
certes formes liquides, esporàdiques, si es vol, a nostra llengua, però en ple ús a
Mallorca—hauina pel halma, realisa per realitza—, la metàtesi d'algun sufix en
-cr i a voltes l'accentuació directa dels pronoms enclitics".
Tenim, aixi—la cosa no és pròpia exclusivament de Colom, sinó de tots els
seus conterranis—, que a Mallorca, territori català on la llengua s'ha conservat
més pura, és on més desimboltament se sap fer ús de les llicències que cl vers
permet als seus conreadors. Un fet de biologia lingüística ben digne de tenir-se
en compte.
Guillem Colom, al llarg d'aquesta versió de Xcrto. sap conservar cl to del text
provençal amb una gran fidelitat. Jo assenyalaria, malgrat tot, com a més reeixits els fragments on descriu el moviment d'Avinyó assetjat pels francesos i els
planys de Nerto cn ésser-li tallats els cabells. Potser cm deixo portar per la bellesa de l'original, però gosaria dir que en aquests trossos és on les paraulef del
poeta niallorqui vibren amb un so més pur i amb una emoció més forta.
Aquesta novella versió de Ncrlo, sense anul·lar la de Verdaguer—que és una
de Ics obres on la prosa del salvador de la nostra renaixença pot trobar-se amb
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més esplendor—, farà brillar d'una manera triomfal dins el panorama de les nostres lletres, en aquests jorns d'acostament occità, cl nom de Frcderi Mistral.
Llàstima, tan sols, (|ue ara que un respecte absolut fa que posem als autors
no catalans cl nom cn llur llengua, s'insisteixi encara a nomenar Frederic a Mistral, essent així que ell signava sempre Frederi.—R. ARAMON I SF.RHA.

RESUM DF. LITERATURA LLATINA, de Carles
Rarcino, X L 1 I . Barcelona, 1928.)

Riba.

(Col·lecció Popular

Prosseguint la sèrie de resums de les principals literatures amb què l'Editorial
Barcno enriqueix la seva col·lecció popular, beus ací, d'ara de poc, el Kcsmn de L i Icratura Llatina que ba escrit Carles Riba,
Autor, amb anterioritat, d'aquell excel·lent Resum de Lileralura Grega, cap de
les bones qualitats que veiéssim en la seva nova obra no bavia d'estranyar-nos.
Senzillesa, exposició clara, examen dels punts essencials, descripció decantada
a l'estudi dels corrents ideològics més que al de les persones; són les gales que
vesteixen aquest manualet. I totes elles convergint a un mateix fi: la utilitat immediata, popular, del llibre.
En molts fragments d'ell, Carles Riba dóna la sensació que 110 és possible
d'expressar més coses amb menys paraules ni amb tanta exactitud.
Per exemple, al començament, després de parlar de Roma i l'Imperi. "Roma
—diu—no produi espontàniament una cultura, com (irecia: l'assimilà d'altres pobles en el curs dc la seva mateixa expansió. Ara, no passivament, sinó en funció
d'imperi: és a dir, incorporà, però també transformà segons cl seu propi geni,
adaptà i difongué. La seva mestra cabdal fou Grècia, de la qual rebé la influència de primer a traves dels etruscos, fortament penctrats de la civilització jònica,
seguidament a través dc les colònies gregues del sud d'Itàlia. Des de la presa de
Tarent (272 a. de J. C.) i la primera guerra púnica (265-240), que determinà l'ocupació de Sicilià, colonitzada per grecs, fins a la conquesta de la mateixa Grècia, declarada provincià romana sota el nom d'Acaia (142). els romans van beure
ja directament a Ics fonts de la cultura bcHènica".
Tota l'obra segueix amb aquest to dc simplicitat i seguretat coincidents. I per
això esdevé tan llegivola i—segurament—tan profitosa.
Una pregunta, abans d'acabar. Una única remarca, potser. Si hom parla, al
llarg del llibre, de Britània. de la GàHia, per què Espanya i no Hispània?—R.
ARAMON I SKKRA.

L'EUCOLOGI DE NADAL. Textos litúrgics en llatí i català, de la Santa
Missa i Ofici diví (jer al temps d'Advent i la teníjxjrada nadalenca. Foment de Pietat Catalana. 1928.
La vida litúrgica, que ve a renovar dins la nostra pietat el sentit autèntic tradicional de l'Església cn les solemnitats del culte, pren avui—grat sia a Déu—un
desplegament d'acció intensa. Diverses publicacions de la nostra literatura han
tingut cura de fer abastable als fidels allò que determina l'essència dc la litúrgia,
centre de les nostres actituds cristianes. El bon costum d'assistir als cultes de
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Setmana Santa amb el llibre director de les cerimònies a la mà, es va amplificant
cn altres festivitats de l'Església que el devot cristià no pot pas desconèixer.
fis per això que Foment de Pietat Catalana, amb un to de pietat afinada, vo
a publicar Vlïucoloyi df Nadal per avivar l'esperit dels fidels a celebrar amb la
necessària comprensió litúrgica tot el temps nadalenc i festes que tenen lloc al seu
entorn, car aquesta publicació abarca des dels Quatre diumenges d'Advent fins
a la festa de la Candelera. A cada diada s'anteposa un glossari que té un sentit
litúrgic precís. Cal anotar que en la festa de Nadal es publiquen "Ofici de Matines, Tèrcia i Vespres", i en la festa dels Reis les hores "Tèrcia i Vespres", ta
salmòdia de les quals està marcada de tal manera, que és a propòsit per a la millor entonació del cant gregorià cn l'execució per les multituds. La traducció catalana de les misses, salms i cerimònies és feta amb una cura exquisida i cl liturgista i cristià devot trobarà ben plasmada per al ssu esperit la joia que tots hem
de sentir en les diades nadalenques.—G. S.
SAINT FRANÇOIS DE SALES, DOCTEUR DE LA PERFECTION, per YAhbc Jacques Leclcrcq. - Edicions de " L a Cité Chrétienne", Brussel·les, 1928.
La figura de Sant Francesc de Sales esdevé cada dia més interessant, sobretot d'ençà que Pius X, amb encert insuperable, el declarà patró del periodisme
catòlic. El Sant de la polidesa, de la gentilesa, de l'exquisitat, fruit civil de la
caritat cristiana, revela cada dia nous caires de santedat altament alliçonadors
per als periodistes catòlics. Si els estudiàvem bé, amb ganes de conformar-hi cl
nostre comport, prompte acabaríem d'exterminar en la nostra premsa, i per contracop cn l'altra, el romanent de grolleria, d'atac encolcrit, de passió malsana—a la
fi, mancaments a la caritat—que encara pugui haver-hi.
El nostre il·lustre col·laborador belga Jacques Leclercq, home de múltiples activitats, ha condensat en un volum, amb el qual inaugura la col·lecció ú'KsIudis
filosòfics i religiosos que edita la seva revista L a C'ilé Chrétienne, el fruit de les
seves lectures i meditacions d'alguns anys sobre el sant Bisbe dc Ginebra.
Divideix el llibre cn dues parts. En la primera enclou assaigs de sintesi que
intenten, i al nostre parer reïxen plenament, a situar-lo dintre la santedat catòlica entre els altres sanst, els seus èmuls, i a situar la seva doctrina dins la història del pensament cristià. L'autor s'hi mostra perfecte coneixedor, en les grans
directrius i en el detall, del caràcter de l'.ípoca del Renaixement, del seu antropocentrisme que substituí el teocentrisme medieval i que aviat es convertí en psicologisme, i del resport que aquest corrent tingué cn els corrents religiosos, tant
catòlics com protestants, que es giraren envers la consciència de l'home 'i el paorós problema de la llibertat (recordem la controvèrsia molinísta) i donà a l'activitat religiosa un caient ascètic més aviat que contemplatiu. Bells capítols certament, en els quals, però, ens semblaria advertir un oblit parcial de la pregona i
prolongada investigació metafísico-teològica dels grans teòlegs espanyols de la
setzena centúria: Suàrez, Soto, Lugo, Victòria, Bànez, Vàzquez, etc. Tanmateix, la justesa d'aquests cstinlis en llur esguard general, és innegable. La figura
de Sant Francesc de Sales hi ressurt amb tota la seva suavitat i el seu caràcter
pràctic. Res tan atractivol com aquest sant que s'esforça a fer fàcil la santedat,
assenyalant amb dolça insistència la drecera de l'amor, però d'un amor suau, sen«e sotracs, pacient àdhuc de les pròpies febleses.
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La segona part del llibre és un recull d'anecdotss del Sant exposades no pas
en forma d"anecdotari, sinó ordenades amb esguard de bastir peça per peça els
caràcters <|ue se n'han estudiat en la primera part amb sisUma experimental. La
seva relació constant amb Ics Germanes de la V'isitació, les converses hagudes
amb elles i per elles escrites després escrupolosament, el seu tracte aristocràtic
amb persones del gran món i altres fonts semblants, li forneixen documentació
abundosa i amena per a traçar la figura del Sant Bisbe amb tota la seva dolçor
i grandesa.
A l'iHustre escriptor que tant honra les nostres modestes pàgines, vagi tota
enhorabona.—C. CARUÓ, prev.
TÀNTAL, per Miquel L l o r . Biblioteca " A tot vent"
na, 1928.

Vol. I I . Barcelo-

En Miquel Llor féu la seva primera entrada cn la literatura amb una obra que
en el seu gènere és definitiva. Hisfiria Gris és en efecte una de les més perfectes
novel·les barcelonines que existeixen, i en ella una influència de la bona novel·la
anglesa i un record dels russos són perfectament contrabalançats per una estilització dels nostres primitius, els costumistes estil Vilanova. L'exactitud meravellosa del to i la proporció d'aqu;st amb la importància dc la matèria tractada fan
que Història Gris no sigui una novel·la de principiant sinó una obra, com dèiem,
en certa manera definitiva.
Doncs bé, Miquel Llor ens acaba de demostrar que té un temperament complet
de novel·lista, un dels més complets de què avui podem disposar. I ens ho ha demostrat deixant de banda cl magnific reeiximent de la seva primera obra i llançant-se per un cami nou, no pas per un afany de fer-se original, sinó simplement,
naturalment, perquè Ics noves coses que ens volia dir eren diverses de les que ja
ens havia dit. I aquest menyspreu sa del guany, i aquesta indiferència davant del
risc (no amor al risc) ens fan pensar que potser serà a Llor que deurem la novel·la
definitiva que tant hem demanat.
El perquè Tàntal no és una novel·la definitiva, cal remarcar-ho. Cada una cn el
seu estil, Història Gris és més perfecta. Ara que l'actual té una vo'.ada molt superior i una major transcendència psicològica. Es tracta de l'estudi d'un cas concret. El protagonista és un home sense un caràcter format, i amb un desequilibri
nerviós que converteix cn fisiques Ics seves reaccions morals davant de les situacions a què es veu portat, de primer per la influència d'un amic, i després per l'impuls d'un instint que quan ve el moment es troba contrarestat per aquell desequilibri que amb la sensibilitat morbosa que produeix li talla les ales; i tot això sense
un criteri de cap mena, sense un motiu, una raó raonable, un esforç d'auto-control.
És clar, unes quantes topades fortes destrueixen aquell organisme mancat dc defenses, privat de reeixir, i produeixen la bogeria final, pacifica; bogeria per anihilació. La novella queda aix! inclosa en la tendòncia pessimista per manca de
finalitat, tan comú en la noveHistica moderna. No cn un abúlic, però si en cl que
el volta, hauríem volgut veure la possibilitat de reacció, que no cs fa visible cn
cap moment, com si el camí descendent de l'Eloi fos una cosa fatal.
En aquest procés, la primera part és tractada de mà mestra i té una profunditat poc corrent. Els tipus són molt ben plantejats gairebé tots, principals i secundaris, i alguns són admirables, com cl de Mariagna, la germana, i el dc Blai
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Gibcrola, magistral. Les escenes són vives, veritables, i vistes amb gran penetració. No hi ha dubte de la influència dels moderns francesos en l'autor, però
ens sembla veure-hi una major semblança amb alguns dels moments més clars dels
russos, i això particularment en fragments com aquella reunió primera a casa
Bruguera i en aquell admirable passeig dels tres homes un dia en tornar-ne. Clar
que l'apreciació de les influències és una cosa molt personal. Però sigui com
vulgui, és evident que en l'autor no constitueixen mai una absorció, i que la seva
personalitat és la que dóna el to general, no solament en l'anàlisi precis i clar dc
les situacions, sinó també en allò que en podriem anomenar la presentació escènica (recordem aquell passeig matinal per Barcelona), en el seu contingut lirisme
sempre tan just, i en cl seu estil, ben definit.
El fil de la novel·la segueix perfectament clar i lògic, la qual cosa dóna un
desenrotllament complet al progressiu i complicat apassionament de l'Eloi a través d'una sèrie de situacions completament normals, fins a la nit decisiva, que
tomba tota la situació creada i deixa iniciada la decadència del protagonista. Les
escenes dc la nit tenen un veritable valor literari i estan tractades correctament,
però són dures i relliscoses i això obliga a fer certes reserves al recomanar l'obra.
Després de la forta crisi, el curs de l'argument canvia i ve la davallada de
l'Eloi a través de les noves situacions en què es troba. Ens sembla apreciar en
aquesta segona part un desdibuixament general. El tipus de l'amic, En Mateu,
queda ja un xic vague a la primera part, i no es precisa més ací, on la seva intervenció fóra més essencial, i tota la vida d'aquella platja queda un xic en l'aire,
treient cl protagonista dc l'ambient de completa normalitat que hem remarcat abans
i que destaca tan bé Ics seves complicacions i conflictes que es situen d'aquella manera en un ambient justissim. Pot dir-sc que tal vegada l'autor ha volgut donarnos la impressió del successiu desdibuixament dc la realitat per a l'Eloi. Això no
fóra cap inconvenient, al contrari; però allò que nosaltres hi trobem no és això,
sinó la disminució d'aquella admirable cohesió de la primera part. A través de l'enrarida vitalitat de les escenes cs transparenta l'esquelet de construcció científica:
anàlisi de subconsciència segons els cànons, superposició de personalitat, etc. I encara que abans d'acabar trobem moments admirables, com ho són les impressions
de l'arribada a ciutat, una certa arbitrarietat ens fa incomplet cl desenrotllament
total. Ens atreviríem a dir que aquest segon període hauria guanyat en quedar-se
més temps dintre del pensament de l'autor, que. indubtablement, hauria arribat a
donar-li una maduresa perfecta. I és en aquest sentit que hem dit que Tàntal no
és una novella definitiva, perquè ens deixa endevinar que les possibilitats de l'autor són superiors al resultat obtingut. Cal remarcar la complicació psicològica que
s'ha llançat l'autor a descriure, i no és d'estranyar que el reeiximent no hagi estat
absolut; i més perquè les novel·les del caire pessimista d'aquesta sempre deixen,
cn acabar, un buit a l'esperit, una sensació de cosa incompleta.
Un altre aspecte volem lloar en aquesta obra, i el qual és el seu discretíssim
localisme. L'acció és situada a Barcelona, i l'ambient és netament barceloní, essent-ho també, fins a un punt extraordinari d'exactitud, els seus personatges i la
seva manera de viure. Però el localisme s'acaba aquí, i fora d'unes evocacions fetes de passada i plenes d'interès, com un passeig matinal que ja hem citat, i que
completen le caràcter de l'obra, l'autor ha sabut fugir per complet de valer-se de
l'anècdota local, i d'aquella certa gràcia que fa el veure actuar els personatges imaginaris en llocs coneguts i veritables, en què han caigut tants escriptors catalans.
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Això és una prova més del sentit de mesura i de ponderació que és una de les
.qualitats més marcades de Miquel Llor.
Estem, doncs, davant d'un veritable temperament de novel·lista, ple de prometences per l'esdevenidor. Déu faci que sàpiga aprofitar les qualitats que li lian
estat donades i ens doni aquella novel·la definitiva que tots esperem.—MAURICI
SEUABDU.
MANOX LESCAUT, de Yabat l'revosl. Traducció de Domènec Guausé. Biblioteca " A tot vent".
Aquesta cèlebre novella de l'abat Prevost, ha estat traduïda al català, i aixi
representa un gran enriejuiment per al nostre patrimoni espiritual. Entre les històries d'amor apassionat, cap com aquesta ens permet de seguir fil per fil i pas
a pas, Iotes les vicissituds més rellevants que esdevenen a dos amadors que, bressats p;r les circumstàncies de la vida, es drecen a cada punt sense poder estar-se
de l'alè mutual.
I així, si resseguim aquesta novel·la, aquesta història, podrem constatar com
a caires sobresortints els que provarem de descriure.
El cavaller Des Grieux ens apar com un home bondadós, de bon natural i bones inclinacions, que en un moment de la seva vida, quan la joventut apunta (i
tot estudiant per clergue), es troba al davant d'aquesta donzella, Manon Lescaut,
aurcolada de totes les gràcies i encisos, la qual, mercès a haver-se guanyat l'amor del jove, pot desfer-se d'un lligam de vida retirada a què l'havien destinada
els seus pares. Comencen els dos enamorats per anar-se'n a afrontar el viure de
Paris, que no coneixen. Es troben tot seguit amb les dificultats de tota mena:
pecuniàries, requeriments paterns, soHicitacions, per part d'ella, d'altres amadors
rics, infidelitats de servidors, robaments que llur ingenuïtat no sabia prevenir, i,
sobretot, per al cavaller Des (Irieux, les febleses a què constantment es sentia inclinada Manon, davant tot ço que pogués representar benestar, luxe, comoditat.
Amb tants entrebancs, es posa a prova el tremp de l'amor que revesteix el nostre
cavaller, qui venç obstacle darrera obstacle, posant a contribució totes les artificiositats de què podia pendre mà el seu talent natural i el seu enginy. Hi ha
esdeveniments de tota classe, des dels altament còmics, com les burles i fraus,
que per revenja dels altres lligams d'amor que assetjaven a Manon, rebien els
diferents interessats, i els fingiments a què ambdós es lliuren per poder-se mantenir plegats: fins als més tràgics i heroics, com són les escapades de castells,
de casernes i hospitals, burlant vigilàncies, com el coratge del nostre heroi en
haver-se-les sovint amb potents forces constituïdes, humiliant prohoms, afrontant
forces armades, sempre valent-se de nous enginys i de tots els mitjans al seu
abast.
En el transcurs de tantes anècdotes que sovint us acosen, us atueixen de veres que són hi entra fins i tot un crim, quan cl cavaller Des Grieux, en tractar de
sortir i escapar-se del convent on el tenien clausurat per redreçar-lo, es veu
obligat, per la força suprema de l'amor, a fer seguir el superior portador i amo
de les claus de l'eixida, i és aleshores que, en veure's assaltat per un guàrdia, no
té altra sortida que clavar-li una bala amb la pistola que servia per fer seguir el
superior. Després serà el jove amador mateix que dirà al superior que ell en té
la culpa per haver gosat cridar cl guàrdia que dormia, i encara la carregarà tam-
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bé a l'amic que li havia prestat la pistola, per haver-li lliurat armada, tot havent-li dit ell que no calia.
Un dels trets més sobresortints, en el transcurs de la novel·la, és el de la
continuïtat dels afanys i treballs immensos a què es veia obligat el nostre cavaller, per tal de retenir al seu costat la que ell en deia "pèrfida Manon", sempre
reclamada per les riqueses, el luxe i la comoditat, que el pobre Des Grieux sovint no podia fornir-li.
El final, trist final, el viatge a Amèrica a causa de la deportació d'olla, que,
abatuda, encadenada i sense esperança, veu aparèixer a Des Grieux que ha pogut arribar al seu costat vencent tot obstacle, és de gran suggestió. En un país
lliure i deslligats dels múltiples lligams entrebancadors del viure de París, s'estimen i volen acabar la seva unió amb la benedicció del cel per casament, quan
entrebancs nous sorgits, una nit cn mig de les estepes solitàries, perseguits, el
cansament i la manca dc mitjans, acaben amb aquella flor delicada i amorosa que
es deia Manon. Des Grieux resta en l'abatiment més greu, del qual. una vegada
refet, passa a tractar de posar en pràctica els vells principis d'honorabilitat i als
estudis que la seva educació i la família li destinaven.
El relat és d'obra mestra, mesurat, i alhora amb una sang bullenta, com diu
Gide. La traducció és ben curada i fidel, ressaltant la unitat de l'obra ben visible.—GUILLEM MARAGALL.
LA KOIXÉ DEL NUOVO TESTAMENTO E LA TRANSMISSIONE DEL SACRO TESTO, per Giuseppe Sacco. - Lezioni preliniinari per lo studio del Nuovo Testamento Greco con introduzione e crestomazia. - Roma. 1928.
Vol. de X X X I X 332 pàgs., de 145 X 230.
PoEterormcnt a la "Grammaire du Grec Bíblique", del P. Abel, surt aquest
nou treball per ajudar l'estudiós en el coneixement de la llengua neotestamentària i més extensivament dc la dita koinï. Vol ésser tot una gramàtica í més que
una senzilla gramàtica. En començar, dóna pròpiament la gramàtica i constantment no pas tan sols de la llengua del Nou Testament, sinó també dels pàpirs i
altres documents que sens dubte produeixen no poca llum per a la intel·ligència
d'aquella parla que hom cregué que era la d'uns que poc coneixien cl grec í més
les llengües semítiques per llur filiació.
En la pàgina 121, dóna la Crestomatia, en la qual hi ha 14 exemples dc la
koiué, exclusivament de pàpirs, inscripcions, edictes romans, etc, que prou valen
per a confirmar l'existència d'una llengua post-clàssica.
És molt interessant la segona part: La transmissió del Text Sagrat. Aquesta
pot interessar àdhuc als no hel·lenistes, pels nombrosos punts que tracta. Molts
d'aquests punts han d'ésser exposats més o menys breument en les introduccions
al Nou Testament. Extensament, com es troben aquí moltes matèries, no es trobaran en les introduccions que corren avui per avui.
S'hi tracta de les matèries escripturístiques, de les escriptures, dels manuscrits, de la nomenclatura dels mss. del N. T., dels pàpirs, dc la crítica textual,
traduccions, alteracions del text, variants, revisions, tot des dc la pàgina 151 a
la 274.
Darrerament, trobem les normes per a la tria de les variants, fins a la fi del
llibre.
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Dc manera (|ue, a mes de gramàtica, és una vera introducció no sols a la llengua, sinó també als llibres i al cos dels textos que testimoniegen la koiiiï: Augmenta, prr tant, la seva importància i utilitat, principalment per als qui volen introduir-se en aquests coneixements i de cap manera no pot deixar d'apropiar-s'ho
qui pretengui de conèixer amb certa extensió la ciència bíblica del Nou Testament.
És, doncs, plaent de recomanar aquesta obra per la seva utilitat.—JOSEP CASANEIXES, prev.
SAINT TIIOMAS D'AQUIN. L E MILIEU, L'HOME, LA VISION DU MONDE. par
Edgar De Bruync. Professeur à l'L'niversité de Gand. Brussel·les.
Edicions de " L a Cité Chrétienne".
Aquest llibre marca una nova etapa en els estudis tomistes. En ell culminen
sintèticament les recerques que s'han multiplicat entorn del Doctor Angèlic de
trenta anys ençà.
Comparant-lo amb l'obra del P. Sertillanges, es pot amidar el cami recorregut.
M. de Bruyne ha consultat tots els treballs que han projectat una llum nova sobre la filosofia tomista. Seguint els mètodes actualment en ús, esclareix aquesfi
filosofia situant-la en la seva època. El quadro del moviment intel·lectual del segle xni amb què comença l'obra, il·lumina ja tot sol el sistema, que és Tcxpressió
suprema del pensament medieval. Després ve el retrat del Doctor. Un sistema no
es comprèn si hom no el lliga amb l'home qua l'ha pensat. La sintesi tomista, a
l'acabament, és exposada amb una mestria que la posa en relació amb tot el corrent d'idees filosòfiques de tots els segles i la situa en la història amb una precisió
fins aci mai ultrapassada.
El Sani Tomàs del savi professor de la Universitat de Gand és des d'ara el
llibre que hom ha de posar en les mans de tots e'.s qui vulguin saber amb justesa
qui és el gran filòsof de l'Edat Mitjana, cl nom del qual hom retroba a cada instant en llavis dels professors i en la ploma dels publicistes. Sense fer-ne un panegíric, restant sempre dintre els límits de l'objectivitat més absoluta, no aturant-se pas de marcar les seves llacunes i Irs seves febleses, com també els trets
del seu sistema que corresponen únicament a l'esperit del seu temps, l'autor en
fa una exposició de la qual ressurt amb una intensitat acrescuda per l'accent de
veritat que no es desment en tot el llibre, la grandesa singular del Mestre dc la
filosofia medieval.—C.
UN TESTIOO PRESENCIAL DE LOS SUFRIMIF.NTOS DE TERESA XEUMAW. LA
ESTICMATIZADORA DE KoNXERSRELTii, per Af. Tarny. Versión directa del francès, de Laureano dc Acosta, abogado. Barcelona, L i hreria y Tipografia Catòlica, Pino, 5.
• Ha arribat ja a coneixement de tothom cl cas de Teresa Ncumann, l'estigmatitzada de Konnersreuth, petit poblet de Baviera. Sia per esperit religiós, sia per
esperit sectari, sia per pura tafaneria, són molts els qui s'han preocupat d'aquest
cas extraordinari, moltes les publicacions que n'han part i fins els pelegrins que
han volgut anar a veure'l de la vora.
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Un d'ells fou Tautor d'aquest llibret, M. Larny, docte i piadós sacerdot francès, el qual vc a esvair els dubtes i a projectar damunt els fels de Teresa la llum
de l'experiència i de la competència teològica. És un testimoni de vista que ha
procurat voltar-se de totes les garanties exigibles per tal de capguardar-sc contra
la sorpresa o la parcialitat. No s'acontentà de veure per ell mateix, ans es lliurà
sobre el terreny a una seriosa labor d'investigació, recolli testimonis de tota classe
adients per a donar llum sobre la qüestió i ens conta Ueialment i senzilla allò que
ha vist i ha sentit. Es mostra sincer i viu sense giravolts ni obscuritats. En arribar al terme d'aquestes pàgines, ordenades amb tan fina claredat, hom pot dir que
coneix exactament el fet de Konnersreuth i la personalitat de la seva heroïna.
Aquest llibret arriba a la seva hora, quan ja feia temps que era esperat. EU
contribuirà a il·lustrar molts esperits vacil·lants i moltes consciències inquietes.
La presentació es agradable i la traducció molt correcta.—C.

SAINT GACUÉRIQUE ET SOS CUI.TE EN ROUSSILLOX. per Vabbc M . Jampy.
Imprimerie de T'Agence des Voyages". Perpignan, 1928.
Hem tingut un veritable goig en llegir aquest llibre del nos're distingit col·laborador rossellonès, i creiem que una adaptació seva seria ben rebuda a la nostra
Catalunya, on també és conegut i venerat Sant Galderic, sobretot entre l'estament
pagès de certes comarques. Ja és ben segur que, a no haver sobrevingut circumstàncies polítiques deplorables, que tenen cl seu degut ressò en aquesta obra. la devoció al Sant seria més estesa entre nosaltres, i aquest llibre, escrit cn forma diferent d'ara, coneixeria les més amples difusions de la nostra producció literària
moderna.
L'autor, coneixedor de la història, de la geografia i de les llengües que han influit en la vida i en la cultura del Rosselló, aprofita totes les fonts existents
sobre la matèria que tracta: el manuscrit de Sant Marti de Canigó reportat per
Vicents Domènec en la seva Hislorid ycncral dc los Santos dc Cataluiia (Barcelona, 1602) i per Keginald Poc cn el seu Compendio de la vida y mnerle del 1/I0-

rioso lahrador San Calderüine (Perpinyà. 1627); els 'libres litúrgics, com Breviaris i Missals de les diòcesis del Migdia dc França, la tradició interpretada per
les obres d'art, com una antiga pintura mural de la sala capitular de Sant Martí de Canigó on es veia el Sant afavorit per una aparició de la Marc de Déu i un
quadro moll antic on són representades les relíquies del Sant portades en un carro rústic envers l'església de Sant Maurici; i per fi les hagiografies dibuixades pe'.s
ja esmentats Pares Domènec i Poc, ambdós dominicans, del Convent de Santa Catarina de Barcelona el primer, i Professor de Teologia a la Universitat de Perpinyà en 1613 el segon. Utilitza, a més, una llisloire de sainl Gcitiderie. anòmma,
sortida a Perpinyà cn 1705, les vides del Sant escrites per Eugeni de Casamajor
en 1868 i pel canonge de Pamiers Barbier en 1907, i sobretot el bell i substanciós treball dels boUaudisles J . Van dc Moere i Van Hcche. aparegut en la Pars
posterior del Tomus seplimus (vol. LV) dels Aela Sdnetorum (1869), corresponent

als dies 15 i 16 d'octubre. A més. Mn. Jampy, infatigable cscorcollador d'arxius,
ha resseguit i estudiat tots els del deparlamenl català dc França, parroquials i civils, on ha trobat gran nombre de dades sobre fets populars, relacionats amb el
Sant, la vida i culte del qual historia.

LLIBRES & REVISTES

65

EI llibre té cinc parts. La primera conté el relat del poc que se sap de la vida
del Sant, de la seva canonització per un concili de Narbona i del trasllat dalgunes relíquies seves a Sant Martí de Canigó. La segona part relata els bopors rebuts i els miracles fets per les relíquies a Sant Martí. La tercera part conté la
relació deis socors donats pel Sant als rossellonesos en ocasió d'epidèmies. I.a quarta part refereix amb fets nombrosos el seu valiment per a obtenir la pluja. La
cinquena explica l'extinció de la conumitat de Sant Martí de Canigó i el consegüent trasllat de les relíquies de Sant Galderic a Perpinyà on encara són avui.
Acaba amb l'antiga Missa de Sant Galderic i els Goigs del Sant, no cal dir que
en català.
En tot el llibre, Mossèn Jampy ha ajuntat amb molta traça la rigor històrica
Unfa l'amenitat literària. En certs relats de fets del Sant. reculadissims. per tant, i
tn els quals és feble el fonament documental, s'obtenen algunes descripcions de paisatge i certs parlaments literals que semblarien més propis d'un relat novel·lesc que
d'una història. Però tenint present per una part que Mn. Jampy és home bregat
en treballs històrics, i p^r altra part, que el llibre ha de servir de lectura popular, hom no sols es tranquil·litza, sinó que fins aplaudeix la traça de l'autor que
sap donar la petita part de veritat històrica que posseeix en forma mengívola.
Més contable que la vida del Sant, forçadament curta, és la relació dels favors
que ha fet durant mil anys als rossellonesos i de la devoció que ells li han tingut. Allò és un tros de la nostra hictòria. La pregona catalanitat del Rosselló,
bressol de la nostra antiga nacionalitat surt en totes les pàgines, fins després del
tractat dels Pircneus. Quina pena fa que avui dia aquest llibre no s'hagi poinil escriure en català, majorment fet per mans hàbils a manejar la nostra llengua com
els nostres lectors saben les de Mossèn Martí Jampy! Sota el seu francès correctissim, se sent passar l'alè càlid i matern de l'idioma propi, que de vegades ha
d'im|)osar paraules intraduïbles en el text francès: goigs, acapliri, gntiiwlUi, sense parlar dels noms topogràfics.
Formiguejant de dades històriques, d'anècdotes, de preciosos detalls geogràfics i lingüístics, cl llibre presenta interès continuat en molts altres aspectes, ultra
cl primordial, que és el religiós. Per això creiem que a la nostra Catalunya no
ha dc bastar de fer-ne recensions bibliogràfiques. Una traducció o adaptació podria ésser ací tan acceptada com ho ha estat allí l'edició original que, segons saben per font directa, s'és exhaurida en tres setmanes. Per iniciar-ho, en donarem
un tast des d'aquestes columnes en el pròxim fascicle.—C. CARDÓ.
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LES REVISTES
Les reproduccions i reduccion'
d'altri fetes en aquesta secció,
tenen només caràcter documental;
la inserció d'elles no implica,
doncs, conformitat plena amb llur
contingut.

E L REJOVENIMENT, per N. Busquets-Mollera, a E l Bon Pastor, en el número de novembre de 1928.
l.a possibilitat de tornar u la joventut és una una doctrina optimista que sedueix i fa abrandar la iniaginació més fossilitzada. La cosa no és nova en si, segurament que abans que el Mefistòfeles de la llegenda, per males arts, convertís l'ancià Faust en un donzell, ja el daler de rejovenir fou covat en el cor dels
homes '. Però, ni el desig, ni els filtres dels alquimistes, ni de les bruixes, no
reeixiren en la pràctica, i es deixà la solució del problema entre les recerques encomanades als homes de l'esdevenidor.
És als temps corrents que pertanyen els sistemes de rejoveniment de base
cientifica. No volem dir amb això que la solució sia ferma, sinó que és estudiat
el problema sobre fenòmens biològics, més o menys ben interpretats, que poden,
a l'últim, donar solucions més o menys acostades a la veritat.
HISTORIA I F E T S CIENTÍFICS
Entrellucà Bordeu la teoria biològica que les glàndules obertes donen, ensems
que la secreció exterior, una altra d'interna (avui funció endocrinal), que opera
<n diversos fenòmens del metabolisme vital.
Brown-Séquard (1869) exposà que principalment les glàndules de la via especifica, tant de ITiome com de la dona, escretarien en la circulació una substància
que, minvant amb el temps, produïa les manifestacions de la senectut. A ésser
això una realitat, era possible el rejoveniment d'un vell, donant a la sang afeblida, els elements energètics que li mancaven. Brown-Séquard experimentà sobre
ell mateix, donant-se injeccions subcutànies amb extractes de glàndules sexuals
luimanes. Experimentà després amb altres. Els resultats foren encoratjadors, car
les injeccions donaven un augment de forces fisiques, un aclariment de cap. una
activació de vida que bé podia considerar-se com un retorn a la jovenesa... Però
l'acció restauradora durava poc. era molt curta per les despeses i treballs que reportava la tècnica; l'entusiasme primitiu decaigué, i la recent teoria passà als arxius de la història '.
1 GOETHK, Faust. p. I.
' BUSCHAM, Nolice sur les trovoux seientifiques dc C. tírotí'ii-Séquard, Paris. 1883.
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Caiguda aquesta teoria, Metchnikoff n'ideà una altra, en la qual presuposava
que la causa ocasional de la senectut era l'autointoxicació produïda per les secrecions microbianes produïdes en l'intestí gros. Si volia, doncs, perllongar-se la
vida, calia netejar l'intestí d'aquestes plantes, i, en últim cas, extirpar-lo. Allò d'allargar la vida per mitjà de l'escurçament dels budells, obtingut per intervenció
quirúrgica, no passà de teoria; allò altre, el lluitar contra la flora intestinal, ho
portà a terme, fent ingerir als pacients ferments làctics, és a dir, microbis capaços dc secretar àcid làctic.
Però després de molts de treballs, tot i havent de reconèixer que el mètode
dóna bon resultat per a netejar l'intestí, és evident que no serveix per a tornar
a la jovenesa
D'altra part, confirmen com és d'inadequat aquest mètode les recents experiències de \ j x h i Xorthrop, de les quals es pot deduir que en els animals mantinguts en perfecta asèpsia, el promedi de la vida és més curt que en
els individus deixats a les infeccions corrents, no virulentes '.
Ja en el seu temps, Metchnikoff va creure bo d'assenyalar una altra hipòtesi
per explicar la senectut, i per combatre-la, retornant a la jovenesa. Segons ell,
la senectut vindria de la ruptura de l'harmonia orgànica: de l'envelliment dels
teixits nobles, i d'una sobreactivació dels teixits conjuntius. Si era possible, artificialment, de reforçar els nobles i disminuir la importància dels altres, la joventut seria perllongable.
En aquest sentit s'inventaren els sèrums cítotòxics. Aquests, emprats a determinada dosi, arruïnen determinades cèl·lules del cos, mentre que a dosi menor,
són estimulants. Serà, doncs, possible de trobar scrums especificats per a destruir
els teixits conjuntius. i d'altres dc dosificats a posta per a estimular els teixits
nobles? En l'actualitat, no s'hi ha arribat. Convertir-ho en cosa pràctica, és difícil. La preparació d'aquests sèrums, pel que pertoca a l'home, més que difícil
és perillosa, perquè pot produir una necrosi cel·lular o en el teixit o teixits que
sols voldríem estimular
En aquest sentit tenen també interès biològic les experiències de Robertson.
perquè encara que sien inaplicables en la pràctica, obren potser una via nova. El
lòbul anterior de la glàndula pituïtària secreta i abandona a la sang certa substància activa, que es coneix amb el nom de "tetelina". La ingestió continuada
j'aquesta substància ha donat un perllongament de vida a les rates blanques. Els
patrons vivien en promedi uns 767 dies, mentre que els subjectes al règim de tetahna arribaven a uns 866 '.
Ancel i Boin ' varen demostrar allò que assenyalà empíricament Brown-Séquard (1869): l'existència d'una secreció interna en les glàndules sexuals, al costat dels elements fecundats. Aquesta secreció interna és l'hormona, "estimulina
que excita a distància un òrgan determinat, segons Baylis i Starling"
o més
' Cf. METCHNICOFF, Eludes sur la nalurc. Essai de l'hilosot'hie oplimisle. Paris, 1903.—La l'eillesse. París, 1903.—La disarmonie delia natura e il problema

delia morte. Milano. 1906.—"Ann. Inst. Pasteur", 1910, pàg. 755, i 1903, pàg. 893.
—VARICKV. L a mort el Id bioloi/ie, pàg. 285. Paris, 1926.

'

"Scientific Monthlv", 1921.

' MÉTALSIKOFF. Immortalitc el Rajeunissement. cap. X X I . París. 1924.
* VARICSY. op. cit. oàg. 118.

'

Cf. "Arch. de Zool. Expérimen.". 1914.
BIEDL. Inncrc Stkrttbm^ t. I. 9. Berlíii, 1913.—GI.EV. Les Grands Problemes

de l'Endocrinolonie. París. 1926.
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fundadament, com admeten els moderns biòlegs, "un ferment soluble que, rebut
per la sang. va a excitar els diferents òrgans" ". No se sap l'essència de l'hormona, ni tan sols el seu origen, si és intersticial o be pròpiament glandular: hi
ha arguments per a fer-la originària dels dos llocs.
Steinach
va imaginar dc retenir en l'organisme aquestes hormones, i més,
de fer que es produïssin abundosament: aconseguint-ho mitjançant la lligadura
dels conductes deferents. Scharp practicà una operació semblant a aquesta quant
als efectes: el seccionament dels conductes, la vasectomia u.
Tant la vaslligadura, com la vasectomia, es poden practicar unilaterals o bé
completes dels dos conductes. En el primer cas, l'animal és reactivat sense esterilització, mentre que en el segon, esdevé esterilització completa i perpètua ".
Steinach, en la idea de donar hormones als organismes decrèpits, avançà més
encara, provant d'empeltar en els animals glàndules genitals de joves. Biològicament es discuteix, i pot provar-se que no es tracta de vertaders empelts. La intervenció quirúrgica i plantació es fa dessota de la pell del ventre. E l rejoveniment apareix per un temps més o menys llarg, i després, torna la decrepitud amb
més desgastament que abans. Què deu haver paísat? Si es practica de nou l'empelt, torna una nova joventut. Evidentment que si es tractés d'un vertader empelt, aquesta segona operació no fóra necessària: histològicament es prova la
necrosi del teixit sobreposat; biològicament pot dir-se que hi ha absorció d'un
principi actiu (hormona) que no es renovella, sinó que tan sols es gasta la quantitat portada per l'empelt.
Mogut pels treballs de Steinach, un metge—Lichtenstern—practicà per primera vegada l'operació d'empelt a l'home, emprant glàndules criptorquitiques de joves •
Voronoff donà un altre pas en la tècnica de produir el rejoveniment, empeltant a l'home "in situ" glàndules sexuals de simi (ximpanzé, cinocefal).
Els primers estudis per a la implantació de glàndules manllevades d'altres animals més joves "en el Hoc natural", daten dels anys ^912-1913, en què l'esmentat Voronoff donà les primeres comunicacions al Congrés Científic de Paris i a
l'Internacional de Medicina de Londres.
Les experiències fetes sobre diversos animals domèstics (bous, moltons) són
encoratjadores, esgons exposa el mateix Voronoff: "Un moltó veH dc dotze anys
—l'extrem de la vida en aquesta espècie sol ésser de catorze—, tremolós debilitat, pelat, tot clapejat, fastigós i brut, fou operat pel meu procediment! empelt
"in situ", fent servir com a fornidor de glàndula un xai de dos anys. Tres mesos
més tard, el seu cos sTiavia recobert de llana, cl moltó s'havia tornat agressiu,
* PUJIULA, Biologia Moderna, pàg. 28. Barcelona, 1927.—LIPSCHÜIZ, Las sccreciones inlemas de las glau. scxualcs. trad. Madrid, 1928.

10 Cf. "Cent. f. Physiol.". Bd. 24, 1910.—"Klinischc Wochenschrift", 1922.

u CARRINCTON, The Virginian Medicdl Semi-MonlMy, dec. 1909.—"Eugenies
Review", t. IV.—FKRRERF.S, De taseclomia, 1913.
" MARTIN. A furlher Conlrib. lo Ihe hislorv of operalion on the seminal ca-

nal far uttrímy, Philadelt·hia.—TamtH: s'han fet experiències destruint les glàndules genitals per mitjà dels raigs X. que sembla uue tenen acció electiva, per a
deixar sencer cl teixit intersticial productor dc les hormones. En aquests casos,
persistint l'acció hormona!, es condemna l'organisme a una esterilitat forçosa. Steinach diu que seria el mitjà més adequat per a rejovenir la dona, però que restaria
infecunda. Cf. VARICNY, op. cit., pàg. 290.
" Cf. MÉTLANIKOFF. OP. cit.. Cap. XXII.
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ple de vigoria, fins a arribar a ésser pare. En aquest cas—contràriament al que
podria succeir en les experiències humanes—no cal invocar l'autosuggestió, ni
tampoc l'alimentació millorada en l'estable del laboratori en comparança dc la
que tenia el moltó quan estava en la ramadà; perquè vaig voler fer la contraprova: per a una novella operació, vaig treure els empelts, i als pocs dies després de
la intervenció, reapareixien els signes de decrepitud. Novament vaig provar de
fer un segon empelt, i l'animal tornà a rejovenir-se" ".
Voronoff, com havem indicat abans, ha operat homes empeltant-los çiàndules de ximpanzé i de cinocèfal. En aquests casos, ha vingut .una vertadera transformació en l'individu. També ha reeixit fent una operació parella en les dones.
Resumint les dades que exposa en els seus llibres i articles, podem dir:
A) Efectes dc l'operació en el cos.
1.—Augment de pes en els homes, i disminució en les dones. 2.—Turgescència
general. 3.—Sortida de pèls en l'home. 4.—Augment de força muscular. 5 —Disminució de la pressió de la sang. 6.—Millorament de les funcions vasomotores.
7.—Augment de les potències visual i digestiva. 8.—Més oxidacions. 9.—Augment
o reaparició de Ics funcions genèsiques. 10.—Millorament de les alteracions atribuïdes a l'arterioesclerosi o senilitat.
B) Canvis en els caràcters animics.
I.—Augment dc la capacitat retentiva de la memòria. 2,—Millorament de l'atenció i de la potència de treball psiquic. 3.—Imaginació més clara. 4.—Intensificació de la libido.
A ésser cert tot això, titidriem un vertader rejoveniment obtingut per l'empelt
glandular? Totes les experiències fetes per Voronoff i els seus imitadors proven
que Ics glàndules sexuals donen una "hormona", o el que sigui—que el nom no
fa la cosa—, que operant en els diferents teixits i òrgans, dóna els caràcters sexuals secundaris i dóna per relació canvis psiquics.
Transplantant a un organisme vell glàndules joves i sanes, poden aquestes,
"donant l'hormona", provocar una excitació biològica: una vertadera reacció vital,
però no poden rejovenir l'organisme. "Passa que, mentre dura, la diriem-ne vitalitat de la substància empeltada, mentre dura la seva valor excitant o estimulant,
pot ésser excitat o estimulat; exactament com s'esdevé amb qualsevol altre preparat : droga, etc, que estimula o excita. Quan aquesta substància s'acaba, tot s'acaba. Què ha succeït en l'organisme? S'ha transformat, s'ha modificat? No, resta igual. Igual o pitjor, com s'esdevé amb tots els excitants" a.
Aquesta aparença de jovrnesa costa cara a l'organisme, ja sia obtinguda per
mitjà de l'empelt, ja per sola modificació funcional de la glàndula (vaslliiradura.
vaseclomia, raigs X ) ; perquè tots aquests mètodes per excitació hormonal "donaran una reactivació d'una funció jovenívola en un organisme caduc; una major
activació unifuncional, que cada vegada que es posa en acció obliga l'organisme
a una intensificació funcional general, que determinarà una malversació de forces on n'hi poques i per tant, l'avançament d'una més profunda decadència" '*.
Fins aquí arriben les dades dc la biologia experimental.
"

VORONOFF, Estudio sohre la vejcs y el rejuvenecimiento, trad. Madrid, cap.

XII.—Cf. VORONOFF. Vivre; París, 1920; L a glandc iiénilalc màtc, 1922; Rcsullals eloignés des grïffcs ovaricimes, 1921: ' Grè'ffes reslieulaires, 1923: Lo conquí-

le de la vtt. París. 1928 .
15 NUBIOLA, "La Veu de Calalunva", 27 dec. 1927.
^ FRF.IXAS, "La Veu de Catalunya", 30 dec. 1927.
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Tres mètodes coneixem per a resoldre cl problema de revifar l'organisme mitjançant les "hormones sexuals".
I. —o Mètode d'injecció hipodermica o intramuscular d'extractes de glàndules sexuals.
b) Procediment d'ingestió: prenent per la boca preparats opoteràpics.
II. —Mètode autorevifador (aprofitament de les hormones pròpies).
c) Per vasectomia.
d) Per vaslligadura.
c) Per acció electiva dels raigs X .
III. —Empelt de glàndules genitals.
/ ) D'espècie diversa (de simi a l'home).
Dues qüestions globals, que després estudiarem presentant-ne els clements isolats:
1.—Quins fins poden pretendre's per mitjà de les hormones?
2.—Quins mitjans són lícits per a obtenir l'acció hormonal?
El que pot pretenir-se per l'acció hormonal:
E l rejoveniment. Entenem per tal l'activació dc les funcions vitals: metabolisme, augment de força muscular, turgescència de tot el cos, afinament de la sensibilitat, i millorament dc les funcions psíquiques.
L a fecunditat. Aquesta, segons els més recents estudis, sols es presenta en els
organismes no esgotats, als que tenen elements prolífics, i sols els manca la secreció hormonal que els revifi l'activitat general ,:. E n els casos de vertaders
veHs, no és possible de fer tornar la facultat dc perpetuar l'espècic.
L'allaryament de la vuh, com a resultat dc la reactivació del metabolisme
vital.
L a correcció dels caràcters sexuals secundaris que donen a vegades a una dona l'aspecte mascle (veu baixa, moixi, etc), i, contràriament, a l'home aspecte afeminat (barbamec, veu atiplada).
Quant als mitjans que poden provocar l'acció hormonal, hem de fer notar:
Que els assenyalats en l'apartat I I , c, d. c, són il·lícits de per si: tots tres produeixen l'esterilitat. Per tant, fora d'un cas greu "en què la mutilació anatòmica o
funcional fos permesa per a evitar quelcom major", no es podran practicar ni
aconsellar ".
Els mètodes continguts en l'apartat I, a, b, i els del I I I , / , y, poden emprar-se,
perquè encara que la seva eficàcia és cientificament discutible, queda en principi
que amb les degudes precaucions "poden usar-se medicaments que no puguin fer
mal i d'eficàcia probable" ".
Les dificultats es presenten quan el rejoveniment provocat escurçarà la vida
del client, malgastant-li les poques forces que li resten. És lícit en bona moral
RKTTERER-VORONOFF, C. R. Soc. fíiol.. tom C X .
"In se mutilatio ista (nisi gravíssima propriae valcludinis causa epeusetur) non est venialis, sed mortalis, Gravitas enim non tantum ex periculo vitae,
sed etium ex functione que privat iudicanda est". Resposta de la F . Teològica de
la Universitat de Lovaina. cn loio, firmada ner Dc Becker. Vermecsch. De Viller, i Salmans.—Vegi's també: FEKRÜRES, De vasectomia duflici. etc. Madrid.
1913; ANTONELLI, Medicina l'astoralis. t. I, n. 194 a. i t. I I , n. 678. A. Roma, 1920,*
MERKFXBACM, Qüestiones de F.tnbryolo'gia el dc ministratione baftismatis. Liège,
1927- „
. .
,
(Principis de moral admesos.) C l . ALABARI. en "Criterion". any I V , n. 12,
pàg. 77: I.'endocrinisme i les seies derhacions.
"
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un dilapidamcnt de fortuna, quedant-se l'interessat forçosament en la indigència,
i condemnat a morir de fam? Semblantment, si preveu el metge que l'organisme
no podrà aguantar: per la feblesa del cor, artèries o centres nerviosos, etc, escurçant-se per això notablement la vida de l'operat, o perillant del tot, la intervenció serà iHicita
Per al restabliment de la funció genèsica, "ni pel sol fi estic o euforístic, el metge té dret a atemptar a la vida del client" ,
A més, la pràctica del rejoveniment porta de si la revifalla genèsica. És licit
de provocar la libido? Si la temperança és virtut, promoure el contrari serà maldat, llevat dels casos en què la moral permet l'ús (l'afrodisíacs. Per tant, si el que
demana l'operació és lliure, o bé casat, i consta que pretén el rejoveniment per a
usos extramatrimonials, l'operació serà il·lícita. Igualment tractant-se de casats
d'edat molt distanciada, si '.'altre consort no es troba en estat de correspondre,
també és iHicita l'operació
En aquests casos, deu abstenir-sc el metge de tota
intervenció quirúrgica o persuació de "coses que poden ésser perilloses per a l'ànima del client"
Aquestes operacions poden ésser perilloses no sols per a l'individu, sinó també per a la pau de les famílies í per a la societat * I la cosa es complica més, si
són certes les recents experiències de Pettinari, i que havia avançant ja Voronoff en el Congrés d'Estocolm (1926): "Una gossa vella d'uns disset anys sofrí
l'operació de l'empelt, i no solament tornà a rejovenir, sinó que fou mare de cinc
petits cadells. L'ovari empeltat és. doncs, capaç de desenrotllar els òvuls fecundables que porta. Per quin mecanisme? Quan l'empelt és fet després d'una castració radical, l'empelt té acció substitutiva, i els fills procedeixen, evidentment,
de l'animal que ha fornit 'empelt. En cas d'empelt sense preesterilització, Havors els fiHs procedeixen dels òvuls de la marc (òvuls regenerats) sota la influència estimulatriu de les hormones de l'empelt"
Les coses així són escrites. Però qui ens assegura que els fets hagin ocorregut d'aque.-ta manera? No dubtem
de la probitat científica dels experimentadors. Però qui pot testimoniar en el primer cas l'extirpació completa dels teixits ovàrics?
Provisionalment admetem els fets. A ésser les coses així, tindríem aquí dues
operacions ben diverses. Una d'evidentment il·lícita: "la maternitat manllevada":
quan els òvuls haurien estat fornits per un empelt forà, cas del tot rebutjable
per la moral; i una altra intervenció lícita: quan els òvuls propis han estat solament regenerats o activats per la influència hormonal de l'empelt.
L'allargament de la vida, mirat en si, no és res de dolent. No consta ni en la Sagrada Escriptura, ni cn cap ensenyament canònic la seva limitació "concreta". Déu
s'ha reservat el dia, hora i lloc del terme, i ha deixat a la mà dels homes els
"futurs condicionats", per allargar-la o escurçar-la; en els primers es funda tota l'actuació de la ciència mèdica ". La vida llarga, la trobem en el Vell TestaFERRERES. Compendio de Teologia Moral, n. 47 bis. Barcelona, 1923.
" GRASSET, Devoirs el perits biològiques, pàg. 270. París, 1917.
71 FERRERES. IOC. cit.
33 DIEIHÏEN, Dit Tktologit mid der drztliche Slaud, pàg. 56. Berlín, 1922.
" FERRERES, IOC. cit., i Theol. (edi. X I I I , 1925). Cosits Cpnseienliae, X V I ,
n. 46-49. Barcelona, 1926.
" PETTINARI, Grèfft in·arienne el aclion endocrine de l'oi-airc. París, 1928.
"Oportet homines agere aliqua non ut per suos actus divinam dispositionem
immutent, sed ut per actos suos impleant quosdam effectus secundum ordinem a
Deo dispositum et ídem etiam est in nautralibus causis". ST. TOVAS, Op. X I I ,
S. 422 (2-2. q. 83. art. 2), q. 97, art. t.
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ment en els patriarques que vivien molts anys conservant tota vigoria. També és
condicionada al fi que honora el pare i la mare, segons el manament del Senyor
És cert que els llibres dels dos Testaments: Vell i Nou, ens recorden la brevetat de la vida temporal, però això ha d"entendre"s sempre en comparança de l'eterna, que no té fi.
L'operació indicada de corregir certes aparences que desfiguren la personalitat sexual: això és, els caràcters secundaris del sexe contrari, és admesa per Ferreres, amb aquest paràgraf: " Podrà de suyo emplearse para corregir ciertas aberraciones congénitas que dan. v. gr., a una mujer cierto aspecto hombruno. o al
hombre cierto caràcter afeminado" ". Nosaltres creiem que aquest "podrà de suyo" ha d'entendre's cum yrami salis, això és, exceptuant les persones "celibatàries per vot", i les de "temperament sensual". Llevat d'aquestes tres menes de
persones, que nosaltres exclouríem completament—les últimes potser sols a titol
provisional—, fem nostra la doctrina de Ferreres, en els casos de solters i de casats, guardades sempre les a'tres condicions que s'han recordat.
L a tècnica de l'apartat I I I , / , requereix que el material de l'empelt sigui fornit per un individu de la mateixa espòcie humana. L'home no és amo del seu cos,
sinó solament usufrutuari, i per tant, no pot vendre's trossos de teixits i menys
òrgans importants de l'economia fisiològica. Algunes legislacions civils (França.
E . U . d'Amèrica) s'han fet abusivament propietàries del cos de llurs súbdits, i
per tant, castiguen la mutilació com un atemptat als béns de l'Estat. Ni l'individu, ni l'Estat, no poden disposar en aquests casos del cos. Èticament no es podrà, ni per compra, ni menys per engany, proporcionar-se el material d'empelt
provinent d'individus de l'espècie humana. Poques vegades se'n trobarà de disponible: casos d'accidents mortals, en comptadissimes operacions, i en morts de
persones no enfebrades. Cal, doncs, recordar que la matèria de l'empelt està prohibit d'obtcnir-la per proced'ments il·legals.
Finalment, algú ha retopat el que en el procediment I I I , g, el material emprat procedeixi del simi. Això no té res d'abominable. Els productes opoteràpics
industrialitzats són tots de procedència animal. La transfusió de la sang ha de ferse d'home a home. I tot l'innicat en bona moral passa: perquè el producte operant
—sempre que sia obtingut per mitjans lícits—tant se val manllevar-lo al químic,
com a l'herbolari, com al biòleg, com al propi home viu, que es desprèn per caritat
d'un tros de pell o d'una sagnia per salvar la vida del germà. E n tot això ningú
no hi té res a dir: el metge pot receptar lliurement segons la seva ciència i consciència.
Per què aquests escarafalls quan es tracta d'un tros manllevat al simi viu?
Tot això és sentimentalisme, i no racionalitat.
Escriví Sant Ignasi: "Las otras cosas sobre el haz de la tierra son criadas para cl hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es críado.
De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas. cuanto le ayudan para su fin; y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden" , En
aquestes poques ratlles de l'asceta de Manresa, ve concentrat tot ço que podríem
dir de la moralitat d'aquestes intervencions quirúrgiques.

Deuleronomi, V. 16.
FERRERES, Com. de Tcnloç/ia Moral. n. 47 bis. Barcelona.
Ejcrcicios Esfirilualcs. en el text original.
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QCESTIOXS HIPOTETIQLKS I PRACTIQUES
EI present apartat, que a posta havem separat de les qüestions morals conte
realitats, imaginacions i interrogants. Tot això, semblant a un aiguabarreip on les
aigües conflueixen en una sola massa, també ací totes les modalitats del pensament,
després de garbellades, rauen en una sola idea "vella i nova", vertaderament rejovenida, degut a l'aportament de les ciències biològiques, i que aquestes mai no
ban pogut reversar.
Certament pot afirmar-se que els empelts tiròidics fornits per simis i posats a
nois anormals a fi de corregir-los el cretinisme, han donat bon resultat, puix que
els malalts han millorat quant a Testat somàtic i psíquic
També Stcinach ha fet experiències en els mamifers. empeltant a exemplars
prèviament esterilitzats, glàndules del sexe contrari: Havors apareixen els caràcters secundaris, no segons la natura pròpia de l'animal, sinó segons l'especificitat
dc la glàndula empeltada. Pezard i Ravadovsky han fet semblants proves cn les
aus—en les quals els caràcters secundaris en les plomes són ben aparents—, i han
aconseguit també a voluntat. Taparició de caràcters secundaris invertits
No serà això aprofitable un altre dia per a la correcció i redreçament de certes aberracions com l'homosexualitat i l'hennaírodisme? No es podrà un altre dia,
mitjaiKanl l'empelt, rehabilitar l'organisme, orientar-lo per l'aparició dels caràcters secundaris, vers un sol caire sexual? Queda això a la resposta dels biòlegs.
En els animals, segons l'espècie i edat, amb més o menys amplitud, existeix el
poder de regenerar alguns de Hurs teixits. Fisiològicament, la regeneració no és
més que l'extensió de l'estat embrionari dels teixits. En virtut d'aqueixa, alguns
animals (batracis, crustacis) regeneren òrgans perduts. Aquesta propietat la conserven els vivents en major esplet cn la joventut, i minva a manera que s'acosten
a la vellesa, fins a perdre-la completament. Ara, cal no confondre el poder de rejovenir un organisme vell amb cl poder de regeneració.
En la natura, la regeneració és sempre parcial, en canvi el que se cerca en el
rejoveniment provocat, és un retràs, un tornar a la jovencsa un organisme vell, i
si això pogués fer-se un nombre indefinit de vegades, s'hauria resolt cl problema del no morir mai: és a dir, tindríem la immortalitat artificial! Què seria llavors del món? Els uns empenyerien els altres, els joves avançarien en edat, mentre que els vells retrogradarien l'existència tornant a joves, fins a trobar-se uio i
altres a l'edat dc la potencialitat. En la terra, no s'hi cabria, i si ara hi ha guerres i pillatges de tota mena per un tros de terreny, per un tros de pa. preveiem la
lluita continuada d'una societat que no tindria "ni aire per a respirar".
D'altra part, un cor jove en un cos vell, o inversament, un cos jove amb un
cor vell, resulten una quimera. L'harmonia de l'home està en la correspondència
de l'ànima amb el cos i del cos amb l'ànima. Ara, imagini's l'experiència d'un home de viutanta anys governant un cos esdevingut de vint-i-cinc per virtut de l'empelt. Què faria el seu esperit sadoll de dates negres i de desenganys davant les
exigències del cos? L'anomalia es palesa al considerar el nombre d'anys que sem-

• VORONOFK, en "Laboratorio", Barcelona, 1921.
" Cent. f. Physiol., Bd. 24. IQIO.—Pllüg, Arch. f. Entwiekl, Bd. 42. 1906,
1920.—C. R. Acad. Sc. París, vol. 153.
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pre portaria l'esperit sobre el cos, perquè no és possible, fora d'un cas tle follia,
la retrogradació de l'esperit (i encara aquesta és aparent, i no real). D'això, se'n
diu malaltia: la debilitat senil és una de les seves mnifestacions. Mai no podrà donar-se la raó a un mètode que en compte de guarir i harmonitzar, posi antinòmies entre dues coses que han de córrer paral·lelament: l'ànima i el cos.
Una altra dificultat és la natura pròpia dels fenòmens biològics: " E l caràcter
essencial dels éssers vivents és néixer, desenrotllar-se i morir. La ciència pot millorar les condicions de vida, suprimir o almenys disminuir l'acció destructora de
les causes que l'escurcen, fins i tot produir una il·lusió momentània de joventut.
Però, fatalment, les coses seguiran cl seu curs, el curs normal, i el fer violència
a la natura pot esdevenir una forma patològica i, repercutint hereditàriament. produir els efectes contraris a la regeneració racial" ss.
,
Cal remarcar aqu! que no és el mateix immortalitat que perllongació dc la vida obtinguda per procediments que la natura presta: medicines, operacions i tots
els altres mitjans eficients i licits. Però Voronoff no treballa sols per a això: en
una abrivada d'optimisme i de poesia—que no conté gens de seriositat científica—
promet: "nous cossos als vells, cervells desperts als qui el tenen feble, i àdhuc talent a les persones d'intel·ligència mediocre"... "Abans de la fi del segle xx, no
solament serà possible de rejovenir els vells, i reparar les devastacions produïdes
a la cara i a la figura per una decadència general del vigor mental i físic sinó
que serà possible d'ajornar l'adveniment de la vellesa i doblar la durada normal
de la vida humana, que avui arriba a un promedi de setanta anys. I fins a la fi,
el cervell serà clar, el cor sòlid i la vigoria fisica intacta" P.
Tot això és promès en nom de la ciència de l'esdevenidor. Aqui sense escatir-ne la possibilitat, ni la certitud, cal que esbrinem el sentit ideològic d'aquestes
prometences. Un egregi filòsof apunta que no són més que novelles formes de materialisme; "Cal pensar si l'essència de la vida humana és viure molt i bé, i si hem
d'educar la joventut en l'ideal espartà i allargar la durada de la vida sols per a
augmentar la suma de plaer en el món. Tota la moral es fonamenta en valors absoluts, que no depenen de la quantitat dc temps esmerçat a realitzar-les, ni moltes vegades de llurs resultats pràctics. Fer la vida agradable i còmoda, regenerar
l'organisme, retardar en quant sigui possible la decadència fisiològica, tot això no
repugna a la moral, ans està comprès en el quadro dels nostres subordinats a la
dignitat i ennobliment espiritual de l'home. Convertir-lo en un fi, invertint els
termes, és rebaixar la nostra natura" **.
És de doldre, però és un fet, que la majoria dels treballs contemporanis per a
procurar la sanitat de l'home s'han dirigit al cos, "descuidant que hi ha en l'organisme una activitat psíquica que pot influir en els processos materials fins a modificar-los. Recordar això, en la lluita contra la senectut, principalment contra
la senectut prematura, és tan necessari, com en qualsevulla altra malaltia, utilitzar
les reaccions psíquiques ensems que els remeis medicinals. És d'urgència de donar
mètodes especials d'educació que desenrotllin en l'home l'exercici de la voluntat
sobre el cos. Cal emancipar l'ànima dc la dependència servil del cos. L'amo de l'organisme no ha d'ésser el cos, sinó el seu "jo" espiritual, sadoll d'experiència i de
^ SERRA HUNTF.R, en " L a Veu de Catalunya", 7 gener 192S
ra " L a Veu de Catalunya". 13 desembre 1927.
" SERRA HUNTER, loc. cit.
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saviesa. Des d'aquest punt de mira, és cert que un cos sols pot estar sanitós a
condició que l'ànima ho estigui: "mens sana in corpore sano".
"És freqüent de veure homes infectats de greu malaltia: sífilis, tuberculosi,
etc, i que viuen anys i anys, i arriben a la vellesa, tot per viure una vida assenyadament portada. I quants homes fornits moren completament esgotats per l'irracional esmerçament de les seves energies I L'home de voluntat ferma sap moderar
les passions, regular l'espcril. resguardar el cos contra els perills, i conservar la
vigoria espiritual fins als últims anys de la seva vida."
Són aquestes paraules extretes d'un llibre espiritual o almenys escrites per un
asceta? Certament que no, són rajades d'una ploma franca que bregant en cl camp
de les ciències biològiques, i treballant en l'Institut Pasteur, publicant els fruits
de les seves recerques, que contenen coses inexactes i poc moralitzants, en un moment de sinceritat deixa planar l'espiritualisme com a cloenda d'una de les seves
últimes obres ^
Avançant-se a les actuals recerques biològiques i il·luminat per la vertadera filosofia, que no admet en l'estudi del compost humà la separació dc l'ànima i del
cos, un metge català, Arnald de Vilanova (
1311), podia ja en els seus temps
donar aquests consells: " De conservanda iuventute et retardanda senectute.—Qui
volunt vero retardaré senectutem et reiuvencscentiam habere vel aequirere sit sollicitus de rebus generatribus el clarificantibus sanguincm laudabilem spissum: quan
quamdiu sanguis cadus, spissus pinguis et viscosus permanet canities retardatur..." ".
Un pensador que sap una munió de secrets de la vida i de la consciència, condemnava fa poc, tot ço que pot donar-nos aires de vigoria, i ésser per nosaltres
la font de joventut, en una sola idea: la castedat (i aqui és on han convingut la
moral cristiana, imposant la castedat i les ciències empíriques i experimentals recomanant la continència. " Antropològicamcnt, la castedat, que és sàvia economia
de reserves formidablement dinàmiques, ha de redundar en fortitud polièdrica. E n
fortitud de cos i d'esperit, er. lluïssors de ment i finors de sensibilitat, en capacitats mnemotècniques i en eficàcies d'evocació imaginativa; en resum, en fortitud
i afinament general de l'ànima amb totes les seves potències, del cos amb tots els
seus sentits"

^ MÉTALN 1 KOKF. Immorlalilé cl Rajcuinsseiiifiil, cao. X X I I I . París, 1924.
w KOKSTER, Induiiiiral discrtatimi. pàg. 8 (Institut fur Geschichte der Medizin). Leipzig, 1924.
" P. MIQUFX D'ESPLUGUES, La vera efígie del Povercllo. pàg. 153. Barcelona. 1927.
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V I D A RELIGIOSA I M O R A L
LES MÓCES D'OR SACERDOTALS DE S. S. PIUS X I . — E ! dia 20 de desembre d"eiiguany es complirà el cinquantenari de l'ordenació sacerdotal
del Sant Pare i el dia 29 el de la seva primera Missa. E l present any
serà, doncs, dedicat a celebrar aquesta solemnitat: durant el seu curs
tindran lloc les t;ralis peregrinacions organitzades pertot arreu del món
catòlic per tal d'associar el fidels a la joia del Pare comú; també es
preparen moltes beatificacions i canonitzacions, però la cerimònia més
remarcable serà sens dubte !a Missa d'or que celebrarà el Sant Pare
damunt dels sepulcres de Sant Pere i Sant Pau el dia 29 de desembre
vinent. E I primer acte de les festes jubilars fou la Missa celebrada pel
Sant Pare a l'altar de la Confessió el dia 30 de desembre passat, en la
qual reberen la Primera Comunió cinquanta nens i cinquanta nenes. LA
PARAULA CRISTIANA s'associa coralment a aquesta solemne commemoració.
E L NOU PRESIDENT DELS ESTATS UNITS I PIUS XI.—És sabut que
el Vaticà, i els bisbes nordamericans han servat la més escrupolosa reserva respecte de les eleccions presidencials d'aquell país, puix, encara
que M . Alfred Smith fos catòlic practicant, l'elecció tenia un caràcter
exclusivament polític .i no convenia de barrejar-hi la qüestió religiosa.
E l candidat triomfant, Mr. Herbert Hoover, encara que pertanyi a
la secta dels quàkers, no és desconegut al Vaticà. E l dia 9 de gener de
1920, Benet X V li adreçà una lletra, publicada a VActa Aposlolicae Sedis, felicitant-lo per l'obra que havia emprès en pro dels nens afamats
de l'Europa Central. "Estimulats, li deia, per la caritat de Jesucrist i
particularment de la predilecció que E l l tenia pels nens, N ò s recomanem de la manera més apremiant l'obra que heu emprès amb aquest objecte, a la generositat de tots els ciutadans d'Amèrica sense distinció de
fe ni de partit, ben segurs que ells que tenen el cor obert a tota iniciativa noble respondran amb entusiasme a aquesta crida; més que més en
veure que la vostra obra, estranya a qualsevol ressentiment o particularisme, té per objecte de socórrer tots els desgraciats i amb preferència
els fills innocents dels que ahir foren enemics i que actualment passen
els més greus sofriments."
Aquesta carta li fou lliurada pel Cardenal Gibbons, arquebisbe de
Baltimore, i Mr. Hoover hi respongué expressant al Sant Pare el seu
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agraïment i la seva admiració pels treballs dc Benet X V en favor dels
nens de l'Europa Central.
Mr. Hoover coneix també personalment Pius X I amb qui es trobà
a Varsòvia quan Mgr. Aquiles Ratti era Nunci Apostòlic i ell anà a Polònia a organitzar i repartir els socorsos. Pocs dies després de les eleccions presidencials, l'ambaixador de Palònia prop de la Santa Seu va
presentar al Sant Pare en nom del seu govern un àlbum d'aquarel·les
que reproduïen els paisatges que foren familiars a Mgr. Ratti durant
la seva estada a Polònia. E n el curs de la conversació el Sant Pare remarcà que havia trobat a aquelles terres Mr. Herbert Hoover, i prenent la seva biografia escrita per Fontenelle, mostrà a l'ambaixador, entre els molts gravats dedicats a la seva estada a Polònia un en què es
veu el Nunci en una festa militar entremig del mariscal Pilsuski i Mr.
Hoover. —Heus aci—digué el Sant Pare mostrant el retrat—que ara
és el President dels Estats Units.
UOsservatorc Romano, en contar aquest episodi, diu que sens dubte aleshores Mgr. Ratti "fent-se intèrpret dels sentiments del Papa a
qui representava, va felicitar l'iHustre americà que desplegava tant de
zel cn favor dels desgraciats i sobretot dels nens per als quals l'Església Catòlica i la bondat humana havien d'escriure una pàgina immortal
d'amor i de generositat.
LA MISSA DE L'ESPERIT SANT A I.A CATEDRAL DE PARÍS. — L'any
1927 l'arquebisbe de Paris volgué rependrc la tradició de celebrar una
Missa de l'Esperit Sant amb ocasió de l'obertura del Parlament, dels
Tribunals i dels curs de les Universitats. E l dia 18 de novembre passat
se celebrà per segona vegada aquesta cerimònia a la qual assistiren molts
senadors, diputats, consellers municipals dc París, consellers generals
del Sena, acadèmics, els col·legis d'advocats, procuradors i notaris, catedràtics de les facultats de dret, de lletres i de ciències i els professors
de l'Institut Catòlic amb insígnies acadèmiques. Després de la Missa el
Cardenal Dubois entonà el Vcri Creat or Spiritus i el canonge Gestier
pronuncià una breu al·locució sobre la necessitat de l'ajut de l'Esperit
Sant.
VERTADER CONCEPTE DE L'ACCIÓ CATÒLICA.—Amb data de 13 novembre darrer ha adreçat el Sant Pare al Cardenal Arquebisbe de Rreslau (Alemanya) una lletra en què explica autèticament el que ha d'ésser YAcció Catòlica, insistint en les idees exposades en la lletra als bisbes de Lituània, reportada en el volum anterior de LA PARAULA CRISTIANA, pàg. 364.
L A c c i ó Catòlica, diu el Sant Pare, no és cosa distinta del ministeri
pastoral i de la vida cristiana, i es proposa que els laics participin en
certa manera de l'apostolat jeràrquic; no pretén sols que cadascun dels
seus membres treballa per assolir la perfecció cristiana sinó que consisteix, també, en un vertader apostolat que practiquen els catòlics ajuntant-se en uns centres de sana doctrina i múltiple actuació, constituïts
legítimament per l'autoritat dels bisbes. "Als fidels que d'aquesta ma-
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nera s'han associat per posar-se a disposició de la jerarquia eclesiàstica,
la mateixa sagrada jerarquia els dóna com un mandat amb el qual els
encoratja i els estimula. Igual, doncs, que el mandat donat per Déu a
l'Església, i que el seu apostolat jeràrquic, aquesta Acció no és externa
sinó espiritual, no és terrena sinó celestial, no és política sinó religiosa.
Però també pot donar-se-li el nom de saíial, perquè es proposa de promoure el regnat de Jesucrist, amb què obté la societat el bé més excellent i tots els altres que se'n deriven com són els que pertanyen a l'estat de la cosa pública i s'anomenen polítics, això és, els béns no particulars i propis de cadascú, sinó comuns a tots els ciutadans: l'Acció Catòlica pot i deu assolir tot això, si obeeix humilment les lleis de Déu i
l'Església i es manté completament apartada dels partits polítics."
Diu després que l'Acció Catòlica promourà la unió dels catòlics de
totes les nacions en tot allò que atany a la religió i a la moral, i exercirà una acció molt eficaç per defensar i propagar la doctrina cristiana perquè tots els seus adherents estaran d'acord, sense diferència d'edat ni
de sexe, d'estament social ni de grau de cultura, de nacionalitat ni de
partit, mentre aquest partit no sigui contrari a la doctrina cristiana.
L'Acció Catòlica no es val de procediments exclusius, sinó que encamina a l'apostolat social a les obres i associacions de tota mena, principalment les religioses, però també les pròpiament civils i econòmiques.
L a lletra acaba amb aquest paràgraf sobre les relacions de l'Acció
Catòlica i la política: " E n procurar aquest bé (el profit de l'Església i
de la societat humana) que principalment és religiós i moral, l'Acció
Catòlica no impedeix als seus membres l'acció política, en tota la seva
extensió: al contrari, els fa més aptes per a l'exercici dels càrrecs públics, per tal com els ha format severament en la pràctica d'una vida
santa i en el compliment dels deures cristians. Pot haver-hi cosa més
a propòsit per a donar a la societat els millors ciutadans, i a l'Estat els
magistrats més escrupoloses i doctes?... L'Acció Catòlica promou la
prosperitat pública, que és el fi pròxim de la societat civil, manant als
seus de respectar l'autoritat legítima i obeir les lleis, observar i defensar totes aquelles coses en què es basen la conservació i la felicitat dels
pobles, com són, els bons costums, la integritat de la societat domèstica, la mútua concòrdia i bones relacions entre els estaments socials; i totes les altres coses que contribueixen a tranquil·litzar i tutelar
la societat humana. I tot això s'aconsegueix amb més facilitat perquè,
com hem dit, no s'embolica amb els partits, encara que es componguin
de catòlics—els quals poden dissentir en les qüestions lliures—i obeeix
de bon grat els consells i els manaments dels bisbes, encara que siguin
o que semblin ésser contraris a la disciplina o als interessos dels partits."
E L CONSISTORI DE FI D'ANY.—El dia 17 de desembre passat va celebrar-se a Roma el Consistori secret de consuetud en aquesta època
de l'any. L'AHocució que el Sant Pare sol pronunciar en aquest acte
fou molt breu i dedicada al Congrés eucarístic de Sydney. Digué que
aquest, com tots els altres que s'han celebrat, ha servit per despertar
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la fe, fomentar la pietat i restaurar les pràctiques de la vida cristiana,
però que d'una manera especial calia remarcar l'esplèndid triomf del
Rei diví ocult sota dels vels eucaristies; acabà remerciant tots ;ls qui
havien contribuït al bon èxit del Congrés. No fou creat cap nou Cardenal : sols foren preconitzats alguns bisbes.
E L FOMENT DE VOCACIONS EcLESiAsriguES.—Amb motiu del I V
Congres Nacional francès de reclutament sacerdotal, celebrat a I.ió pel
novembre passat, i de la publicació del llibre de Georges Goyau, Avoir
des pretès, Jacques Debout ha escrit un article a L a Vie Catholique, número 17 del mateix mes, sobre el foment de les vocacions eclesiàstiques.
HClU-en aci alguns conceptes.
E l mot recrutament no expressa prou bé el treball que hom emprèn
per tal de fomentar vocacions; puix fa pensar que hom mobilitza els
sacerdots com els soldats. Calen sacerdots, com calen també soldats;
però hom fabrica soldats, i no fabrica sacerdots. Aquests neixen tals,
ço és, neixen cridats ja. Déu no és més avar avui que ahir en les vocacions ; més aviat cal creure el contrari; però cal descobrir-les i conrear-les. No hem d'oblidar mai en aquesta qüestió allò més important,
que és el punt de partida sobrenatural.
Cal mostrar al públic catòlic les esglésies vídues, les parròquies abandonades, les ànimes en^perill de perdre's: però no per cridar-lo a una croada ni per enrolar voluntaris i francs-tiradors de l'Altar. Ací, com en el
problema de la repoblació, hi ha un escull a evitar, que és el mirar solament
les consideracions socials en lloc de subratllar el deure individual. Xo
és en primer lloc perquè la Pàtria necessita molts homes, que cal tenir
nombrosos fills, sinó perquè el cinquè i sisè Manaments de la Llei de
Déu prohibeixen que hom atempti a les fonts de la vida. No és CM primer lloc perquè l'Església necessita molts sacerdots que hom traurà de
les famílies un delme eclesiàstic, sinó perquè Déu des de tota l'ctcrnitat ha escollit aquest o aquell altre infant, i perquè la virtut de la Religió obliga com la virtut de la Caritat a no disputar una ànima al Crist.
Els jrares són responsables davant un jutge rigorós, i no davant una
opinió més o menys ampla, de les vocacions que els han estat confiades.
No es tracta ací d'una generositat facultativa, sinó d'una obligació ineludible. Suposeu que en els discursos, en els escrits, en els sermons i
en les confessions fos recordat amb insistència aquest principi, i veuríem
canviar-se un estat d'esperit, que altres manifestacions més sorolloses
no aconsegueixen somoure sensiblement.
E l gran enemic de la vocació sacerdotal és moltes vegades la familia i la família cristiana. " E l Sagrament de l'Ordre—hom diu—inspira
un tal respecte i imposa una tal dignitat, que hom tremola de profanarlo, preparant-hi un fill."
Bit senyals de vocació eclesiàstica són molts cops precoços, i fins
podrien dir que és la sola vocació els senyals de la qual siguin tan prematurs i tan característics. Certament que el gust de les cerimònies religioses, el plaer de guarnir altars, de jugar a capellà, no és un senyal
evident. Però, quin pare o quina mare en un altre ordre de coses—
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mes interessant, com a més interessat—no acull amb joia disposicions
semblantment reveladores? Aci, hom les tracta de criaturades, i hom eslora que amb la creixença i en medis propicis s'esfumin.
E s tracta de la vocació sacerdotal, i caldrà examinar-ne els indicis,
d'assegurar i afermar les aspiracions i sobretot les qualitats per les
quals es revela. Certament que no li seran estalviades ni la prova ni la
lluita; i és als pares i als educadors als qui pertoca de prevenir, armar
i ajudar l'infant, l'adolescent, el jove. Cal assegurar-li continuament, si
és possible, marcs dc prcscrz·ació i de formació. Hom no educa pas un
futur sacerdot com un futur dentista. Cal una vocació vivent en si mareixa, no pas isolada i sense finestres obertes al món, però que en "-a-la
moment puguin retrobar-se i enfortir-se rn l'atmosfera que li és pròpia.
Potser aquest és el punt més important a examinar per tots aquells qui cs
preocupen de la crisi del recrutament sacerdotal.
Les companyies, les vacances, els amics de la familia, quan no és
la familia mateixa, cuiden marcir ben aviat la flor preciosa que hom
havia agombolat amb tanta cura. L a gran força del futur sacerdot és
la pietat, i particularment l'amor a Jesús en el Santíssim Sagrament.
Ans d'ésser l'apostolat, el sacerdot és la missa; i d'aci la necessitat pii
mordial d'una vida interior que podrà ésser el seu tot, fins en un lloc
on no tingui res. Hom ha mostrat la possibilitat d'ésser un aïrat feliç
vivint fins en un desert! Això. per a respondre a l'objecció prevista:
|KT què bons pastors allí on no hi ha, o poc se'n falta, ramat ? Per a
perpetuar el sacrifici etern, per a ésser testimonis a favor del Sobrenatural, per a mantenir el record i els instruments de la Redempció. Si,
ja de petit, el sacerdot ha comprès que ací eren els seus fins, sabrà defensar-se de certs contratemps que tenen quelcom de desesperants.
Certament que no pot negar-se l'interès que pugui haver-hi en formar el jove levita en i-s iniciacions apostòliques; però la base, com el
terme, de la seva destinv iò ha d'ésser la unió cada dia més íntima amb
• Hòstia santa i amb el Sujrat Cor.—J. G. E .
UN BISBE ANGLES SOBRE L'ACTUAL DILEMA ANGLICÀ.—Per mant concepte és notable la prèdica del bisbe de Durham en la seva Catedral.
Aquest important pastor anglicà s'ha expressat amb viva claredat sobre
la famosa qüestió d'una Església que. en detestació de la infal·libilitat
pontifícia, s'és feta esclava del Parlament, fal·lible, virolat aplec de totes les opinions possibles en religió i en filosofia.
És una de les ironies de la història—va dir—que Erastus, que hom
ixxlria anomenar esperit que preava ben espiritualment l'Església, hagi
dat el seu nom a una doctrina que despullà l'Església de tota autoritat
espiritual. Hobbes té més dret que no JMS Erastus a ésser considerat
autor de l'erastianisme. E l seu famós "Leviathan". publicat en 1651,
és la vera Bíblia d'aquella heretgia. L a doctrina del "Leviathan" ha
trobat suara expressió franca—per bé que tot sovint inconscient—durant els debats del Parlament sobre el Prayer liook (Llibre de Pregàries), i enlloc més franca que en els discursos del ministre de l'Interior
que menà l'oposició envers ell a la seva calamitosa victòria.
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"És talment palès que només per la suposició erastiana de l'omnipotència religiosa de l'Estat podia justificar-se l'acció del Parlament, i
que només admetent la completa subordinació de l'Església a l'Estat podia hom sotmetre's a aquella acció... Aquesta intolerable situació és només explicable quan hom la contempla com resultat d'una llarga i complicada història, que ha reeixit a confondre les finalitats i a enfosquir
els principis.
"D'ençà de la setzena i dissetena centúries, la situació religiosa
d'Anglaterra ha estat transformada per una sèrie de canvis legals, constitucionals, socials i intel·lectuals, que han colpit l'Església Establerta
(o d'Estat), pràcticament, de paràlisi: i han fet que a hores d'ara una
efectiva autonomia sigui essencial per a l'Església d'Anglaterra. E l bandejament de la disposició sobre el Llibre de Pregàries, ha demostrat
que l'autonomia, aixi com va conferir-la VEnahling Act (l'Estatut) és
fict'cia, i que en realitat l'Església d'Anglaterra està sotmesa al control
parlamentari, àdhuc en el ram espiritual. Fins al triomf de la democràcia en el segle xix, el sistema de l'Estat anglès restà anglicà (llevat l'ingrés dels presbiterians escocesos al parlament, per la Llei d'Unió de
1707). E l s no anglicans eren exclosos de tota participació en el govern
central i municipal.
"Però aqueixa exclusió topava amb un principi benamat de la democràcia ; és a dir, que cap ciutadà no ha d'ésser exclòs del servei de
l'Estat per raó de les seves creences religioses. Per tant, fou destruït
de mica en mica el principi del monopoli anglicà del govern. De primer
els inconformistes, després els catòlics romans, en acabat els jueus, i
finalment homes c'e tota religió o bé de no cap foren admesos a la L e gislatura i obtingueren una part del control que el Parlament exercia
damunt l'Església d'Anglaterra. L a roda havia dat tot el tomb. Lluny
de romandre idèntiques la ciutadania i l'addicció a l'Església, la clivella
entre totes dues esdevingué tan ampla com era possible. Així la teoria
de la Religió Establerta fou reduïda al caos, i l'Establiment 1 només
continuà perquè les seves anomalies rren mitigades pel costum immemorial i transfigurades pel sentiment piadós. i perquè hom entenia que
d'ella depenien les velles dotacions eclesiàstiques, en bella part necessàries per a la continuació del sistema parroquial. L a defensa de l'Eslablimcnt tendia a esdevenir purament utilitària.
" L a posició cruel i humiliant avui imposada, tan inesperadament, a
l'Església d'Anglaterra, ha subjectat per força l'Establiment a un minuciós i dalerós escorcoll. E s verament possible d'esmenar el sistema actual per assegurar a l'Església d'Anglaterra l'indispensable benefici de
la genuïna autoritat espiritual? Mancaria de franquesa si no digués planainent que no em penso que en definitiva hom puçjui respondre que si.
L'Establiment s'és convertit en una anomalia que ja no funciona tolerablement. Cada anomalia porta en si llez'ors de mort, perquè no existeix, sinó, mal que mal, i un cop és objecte de repte no té més remei que
caure. L a unió entre NHa Església cristiana i un modern estat democràLlegiti "privilegi" o "oficialitat". (N. del T.)
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tic, no pot ésser sinó precària, i a qualsevol moment s'aturarà de funcionar.
"Quan la nació s'era vinculada a MIM professió religiosa i el govern,
central i local, era reservat als feligresos. l'Establiment, ptr bé que prestant-se a abusos astoradors, no deixava de tenir una justificació efectiva. Però ara. amb la massa del poble enfora del cristianisme oficial, i
sense cap condició religiosa unida als drets civics. l'Establiment no comporta cap defensa. Í'HO anomalia que ha deixat de funcionar bé esdevé
intolerable tant a la raó del ciutadà com a la consciència del fcligrès.
E m sento, doncs, portat a creure, per mes que em requi, que cl desenllaç que hem de contemplar és el Desestahliment -. final solució del nostre problema. Desplaent com ha de semblar tal perspectiva, i formidable com seria la pèrdua de béns que ella suposa, entenc que no hem de
consentir que consideracions d'avantatges materials pesin a la balança
contra el nostre afranquiment espiritual."

E L CATOLICISME A SIBÈRIA.—A L'Ami du Clcrgé (22 de novembre) llegim que el Catolicisme no és pas mort a la Sibèria.
Hom s'imagina normalment que la Sibèria és un lloc de deportació,
terrible i cruel, on el nom de Déu no és conegut o almenys és oblidat.
No és pas així. E n aquest immens desert, els records catòlics són abundants. Entremig dels exiliats que hi han viscut, presoners politics en la
seva major lart. n'hi ha hagut força que han estat veritables màrtirs
de llur fe. No és aquest el cas. ben marcadament, dels milers de polonesos catòlics que havien estat castigats tant. almenys, per llur fidelitat a
la religió, com \ K \ delicte d'estimar llur pàtria?
Aixi resultà que llurs |)erseguidors foren, en aquest cas, els introductors del Catolicisme a Sibèria; perquè la pietat dels ixdonesos catòlics fou. a través d'aquelles terres desolades, com un ajxjstolat quotidià prop dels russos ortodoxos i prop dels indígenes d'aquella terra.
Avui, a la Sibèria, tota sencera, hi ha. si fa no fa. uns 150,000 catòlics sobre vint milions d'habitants. Està repartida en dos Vicariats
apostòlics. Però ara l'activitat dels missioners està encallada i>er l'oposició de les autoritats soviètiques. De tal manera, que els dos Vicaris
apostòlics han de viure un a Khasbine. a la Manxúria. i l'altre a Shangghai.
L a vida catòlica no ha disminuït, malgrat dels esforços dels bolxevics i)er contrarestar el treball dels missioners. Heus aqui que un
petit nucli de catòlics, perduts en un recó de món. vora l'Altai, al centre de la Sibèria, ha fet demanar als missioners de Urumitsi, a la X i na, que els fos enviat un prevere, almenys un cop a l'any. Bl P. Hilbrenner, de la "Société du Verbe Divin", ha correspost al seu convit.
Sortí envers ells després de Pasqua, emprenent un viatge de vint-i' E n termes menys insulars, la fórmula nordaniericana de "l'Església lliure
dins l'Estat lliure". (N. del T.)
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dos dies, en el curs del qual li calia travessar la Mongòlia Occidental
i el desert de Tsaugurai.
Aquest exemple de la supervivència de la fe tradicional en les famílies, que té una certa analogia amb ço que passà al Ja]x>, permet esperar, per dies millors, la reviviscència del catolicisme a Sibèria.

FORMACIÓ CATEQUÍSTICA '.—És amb veritable goig que rebem i llegim el prospecte anunciador d'aqueixa revista que des d'aquest Cap
d'any vindrà a completar el quadro de les nostres publicacions catòliques. Era talment una revista que faltava. Al costat de les revistes d'estudis religiosos generals, d'estudis litúrgics, de pietat popular, de ciències eclesiàstiques, que ja tenim en estat florent, hom no havia pensat
encara a fornir d'una revista esjiecialitzada el ministeri catequístic, que
es pot dir sense exageració que és part principalísshna de la missió divina de l'Església. L'estat pròsper, però no encara plenament desplegat,
de les nostres catequesis, necessitava i mereixia una revista que els donés coordinació, informació doctrinal i documental, assabentament pedagògic, documentació abundosa i nodriment de pietat litúrgica i popular. Amb ella podran multiplicar-se i perfeccionar-se fins a aconseguir
l'ideal de no deixar cap infant de la nostra terra sense una formació
religiosa sòlida. No cal dir amb quina eficàcia una obra com aquesta podrà contribuir a afermar i empènyer envers el triomf final el nostre
consolador desvetllament religiós.
L a relació de seccions que porta el prospecte: doctrinal, pedagògica, pietosa, recreativa i informativa acompleixen suficientment aquesta
finalitat, avalada encara més per la competència de la Junta superior
catequística que forma la redacció de la novella revista germana.
No cal dir com la saludem amb germanor cristiana i li desitgem
aquell èxit del qual la seva alta finalitat la fa mereixedora.
LA LLIBERTAT DE LA LECTURA.—L'amic Rovira i Virgili, el formidable treballador que conrea amb èxit tres o quatre camj» alhora, comenta amablemente, des de la seva .Va«, el nostre pòrtic de novembre
L a lectura lliure. No cal dir que E n Rovira se situa en el camp estrictament lliberal, des del qual troba enraonat que un catòlic, i més un
clergue, acati els decrets de l'Església referents a lectures prohibides,
però entén que això éf afer purament individual, que no és possible de
plantejar en una corporació pública, la qual ha de servir a tothom, sense entrometre's en problemes de consciència de cadascun dels lectors o
socis. Troba, a més, que ens contradiem, quan volem que els llibres
prohibits siguin exclosos de les Biblioteques i que només siguin deixats

1 Formació Calcquíslica. Revista mensual d'orientació doctrinal i pedagògica. E s publicarà en gener de 1929 amb un mínimum de vint-i-quatre planes i nombroses il·lustracions. Subscripció anyal: 8 pessetes. Redacció: Junta Superior Catequística. Editor-propietari: Josep Vilamala. València, 246, Barcelona.
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als qui acreditin el permís canònic, el qual ja porta implícita, afegim
r.ia, la preparació científica.
Liquidant primerament aquest extrem darrer, l'amic Rovira ja entreveu segurament la solució: els llibres prohibits, si poden tenir cap
utilitat científica o literària, no s'han pas de destruir. Les Biblioteques
governades amb es])erit catòlic els guarden dins armaris reservats, en
llur argot anomenats infern, d'on no els treuen sinó per facilitar-los a
persones que tinguin dret a demanar-los. Si no s'esmentava aquesta solució en el pòrtic comentat, és perquè no era un treball encaminat a resoldre casuísticament una qüestió de moral complexa, sinó a establir
uns principis massa oblidats, àdhuc entre catòlics (que han de complir
els decrets de l'Església) o almenys voluntàriament oblidats. E n l'actual envigoriment de l'esperit religiós del nostre país, on l'ésser catòlic
\ , i essent cada dia més cosa de bon to, no podem negligir aquest aspecte importantissim.
Quant és al primer extrem, l'amic Rovira ha de saber que nosaltres
si.m tan catòlics, que volem que ho sigui tothom—per persuasió honrada, és clar—i que. \icv tant, els problemes religiosos no siguin solament
problemes individuals, sinó problemes socials, per tal com afectin d'igual manera la consciència de tothom. Hi aspirem, i ens creiem no ésscr-ne tan lluny com sembla. Pot haver-hi. al nostre país. consciències
somnolents, però masses heterodoxes, no. E l s mateixos heterodoxos tenen una consciència tan clara d'ésser minoria, d'ésser, millor dit. excepció, que manta vegada, en tractar-se de fundar una publicació catòlica, han trobat que era cosa incongruent en un país on tothom és catòlic, i que l'estat de possessió que tenim ací els catòlics, posa els altres
en inferioritat de condició. Si per judicar inoportuna la fundació de
publicacions catòliques es troba que aci tolhom es catòlic (i consti que
en això no al·ludim En Rovira i Virgili, en el qual r.o hem trobat més
que encoratjament i honesta i respectuosa bel·ligerància), per obligar
tothom a complir els decrets de l'Església sobre qualsevol matèria, no
serà molt que nosaltres trobem el mateix. E n definitiva, ací no hi ha
més que bons catòlics, mals catòlics i descreients sense cap doctrina
(ixa, almenys com a fracció social. Si els darrers es creuen lliures d'haver de complir els preceptes de l'Església (i ara no volem entrar en
aquest problema moral), certament els segons no s'ho jjoden creure, ni
tenen cap dret a què els ho creguem nosaltres. E n aspirar, doncs, que
les Biblioteques obertes a un públic més o menys extens compleixin i
facin complir els decrets de l'Església referents.a lectures prohibides,
OC fem altre que una camjjanya de disciplina moral i de disciplina social, ambdues ben necessàries avui a casa nostra. El'tipus del catòlic que
vol els avantatges d'aquesta augusta professió de fe, però en defuig
les càrregues, ha d'ésser considerat un tipus innoble, fis fluixedat d'esperit, manca de fibra moral, de tenir conviccions trepitjades pels costums. E l mancat de fe pot ésser compadit |)er equivocat; l'infidel a la
tt que té, el qui invoca contra una autoritat que teòricament accepta
una llibertat a què sap que no té dret, és un mal soldat. I cal tenir pre-
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sent que l'Església de la terra està sempre en peu de guerra, que per
això es diu Església militant.
Si és possible o no d'aplicar avui a les Biblioteques existents el criteri catòlic, és qüestió que no volem tractar. No tractem de possibilitats, sinó de principis. E n el terreny de les possibilitats, cap la transacció; en el dels principis, no hi cap. Quan no podrem fer aplicar el criteri catòlic íntegre, el farem aplicar parcialment tant com es pugui, pe10 procurant de tenir biblioteques nostres on els catòlics de bona voluntat vagin al segur. Entenc que els catòlics hem de tenir tantes tribunes
rüstres com puguem, i hem d'intervenir en totes les tribunes lliures on
ens escoltin.
Altrament, l'amic Rovira i Virgili estarà d'acord amb nosaltres en
dues coses. Primera: que el progrés de la ciència i la cultura del poble
no pateixen gens de les prohibicions eclesiàstiques de llibres. L'Església és tan difícil a condemnar llibres com fàcil a concedir i)ermis per a
llegir-los. No cal ésser doctor, ni professor, ni publicista, ni clergue.
Tota mena de fidels pot aspirar a aconseguir-lo, perquè l'Església considera el sol fet de demanar-lo com una prova de bona voluntat, el millor dels preservatius. Segona: que no és pas per ací per on perilla cn
aquest país l'esperit de llibertat legítima. És en altres zones internes,
especialment doloroses, on s'ha de fer la campanya de la llibertat, del
desentumiment de membres, del desencongiment dels esperits, no pas
en impedir que tothom sigui prou lliure per a complir noblement. públicament, valerosament. els seus deures religiosos, sobretot aquells que
són colpits dins la nostra societat frèvola d'un desprestigi injust.

CULTURA

GENERAL

L'HOMENATGE A POMPEU FABRA.—Tots els devots de la gran recobrada han dfe fer davant aquest home providencial un acatament d'esperit en què entrin ensems l'admiració i la reconeixença.
De Pompeu Fabra es pot dir més que de cap altre que ha assegurat la reeixida de la renaixença de l'idioma com a llengua literària i com
a instrument d'expressió i creació de cultura. Sense ell, el català seria
encara un formigueig de dialectes sotmesos sense defensa al procés intern de dissociació i a l'acció externa d'influències corruptores. Creiem
encara m é s : que l'aHuvió d'elements estranys introduïts per la fortíssíma immigració actual, ajudada de l'afany creixent de lectura, assenyalaria a hores d'ara la mort de l'idioma com a tal i la seva davallada definitiva a la categoria d'agregat de patois, si no fos per la tasca meravellosa en profunditat i en elegància d'aquest home. L'alenada genial que
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ha convertit el caos de dialectes en una estructura idiomàtica posseïdora
d'un esperit propi, ha estat E n Fabra qui l'ha donada.
L a unificació ortogràfica, tot i ésser un benefici inapreciable, majorment en esguard de la difusió de la llengua escrita entre el poble,
no creiem que sigui el més gran que el Mestre ha fet al nostre verb.
Trobem més important una altra tasca no prou apreciada per molts:
la d'haver descobert l'estructura intima de l'idioma, a base de l'estudi
dels clàssics i del llenguatge parlat, i d'haver orientat la labor reconstructora envers l'enfortiment d'aqueixa estructura, el coneixement sentit de la qual va eliminant tot naturalment els elements estranys i incorporant els elements propis oblidats en les pàgines dels llibres antics
o en els recons, oblidats massa vegades, del parlar del poble. 1 encara
en aquesta doble tasca vital d'eliminació i reassimilació. E n Fabra procedeix amb una discreció exquisida que més d'una vegada ha de frenar
arruixaments excessius dels reformadors inexperts.
Amb el camí emprès sota l'empenta i el guiatge d'En Fabra, el català arribarà indubtablement, a no trigar gaire, a aquell estat de maduresa i perfecció que assoleixen totes les llengües literàries. Tots els escriptors presents i futurs, àdhuc aquells qui continuaran la seva obra,
li deuran vassallatge.
És per això que en l'escaiença del seu seixantè natalici, sumem el
nostre homenatge al de tota la nostra gent. fent-li avinent la nostra reconeixença pel do preciós d'un instrument apte per a l'expressió condigna del nostre pensar i sentir, que ha fet al nostre poble.

MOVIMENT PEDAGÒGIC
L'EDUCACIÓ NOVA A VIENA I A PALESTINA.—En dues revistes professionals, Joan Comas, Inspector d'ensenyament primari actualment a
Ginebra, parla de la reforma escolar a Viena 1 i de la nova educació
a Palestina -', recensionant uns capítols d'un llibre recent de M Dottrens, i una conferència de Mlle. Flaum. de la Normal de Mestresses
de Jaffa.
D'aquestes recensions ens ha colpit el fet d'un paral·lelisme notable
en la manera de concebre la via que ha de conduir aquests pobles a l'enfortiment del seu esperit nacional i a l'afiançament de la seva vida com
a pobles independents. Via en la que figura com a principalíssim element l'educació del poble desenrotllada en gran escala, segons les darreres conquestes de la pedagogia i de la psicologia, car si hem de creure ço que ens raporta el senyor Comas, el que a Bèlgica, França. Anglaterra. Suïssa, Alemanya, Itàlia, són assaigs isolats, constituint nuRei-isla dc Pcdagoyia, novembre de 1928.
E l Mae/istcrio Espaíiol. 4 desembre de 1928.
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elis de privilegi entre els escolars d'aquests països, a Viena i a Palestina és la norma que informa totes les escoles. Les "Escoles noves",
les "Escoles actives", les "Escoles serenes", que en els pobles esmentats són els laboratoris on hom cerca els camins nous de l'educació prenent per factor primer el coneixement de l'infant i el reconeixement
dels seus drets, ací, hom remarca especialment, que són la pauta de totes les escoles, en les quals aquesta educació nova ha estat informada
en un profund esperit nacional.
Viena en la seva reforma ha establert l'organització escolar unificada, de manera que tot infant, sigui de la classe que sigui, troba manera
de desenvolupar les seves facultats fins allà on permeti la seva capacitat. Per a Viena era qüestió capital i inajornable la resolució del prob'ema de produir molt i produir bé, única manera de poder subsistir i
sortir de la situació desfavorable en què quedà després de la guerra,
i per això ha orientat l'educació de manera d'aprofitar de veritat tots
els valors humans que té, provinguin de la situació que provinguin, i
plaqar-los en el lloc on paguin donar més rendiment en bé de la collectivitat. E l pas més gran, però, donat per Viena en la seva reforma
escolar, ha estat el de retardar el moment de l'esjjecialització de l'alumne, allargant l'ensenyament primari fins als 14 anys. mitjançant la creació de Vescola mitja. Així, l'ensenyament primari comprèn l'escola elemental que agafa els nois de 6 a 10 anys i l'escola mitja que els té dels
10 als 14. Fins a aquesta edat tots els nois de Viena reben una mateixa
formació, qualsevulla que liagi d'ésser la seva orientació futura, amb
la qual cosa aconsegueixen una formació a bastament completa pels que
després seran els obrers de Viena, i una preparació sòlida, feta no amb
presses ni a corre-cuita, obligant la memòria de l'alumne a un suniu-tmgg en detriment de l'exercici de les facultats intel·ligents, per a tots
aquells que després han de seguir estudis superiors. L'educació és una
per a tothom fins els 14 anys, després dels 14 es trifurca en escoles
complementàries obligatòries per als aprenents d'un ofici, escoles especials per als que agafen una branca tècnica o professional del comerç
o de la indústria, i escoles sujwriors (segon ensenyament, carreres) \)ch
que segueixen els estudis universitaris.
En aquesta mateixa secció havíem dit el disbarat enorme que al
nostre entendre és començar el segon ensenyament als 10 anys. quan
el primer tot just està embastat i quan l'infant necessita tant encara
l'escalf de l'escola i la col·laboració dels condeixeblcs i del mestre. Viena ho ha comprès perfectament i d'un cop ha perllongat la influència
escolar, en benefici de tots, dels que seran els obrers manuals i els intel·lectuals, fins al màxim. Ho creiem un encert que ha de donar-los
fruits òptims i que tant-de-bó nosaltres sabéssim pendfe per a exemple.
A Palestina, el Sionisme ha comprès taml)é que per tal de poder
assolir un dia la seva aspiració de reconstruir la nació jueva en la terra pairal, li calia posar mà ferma en l'educació dels petits jueus. Ren
detalladament ens ho fa veure el P. Voltas en el llibre que sobre " E l
Sionisme" li acaba d'editar la nostra revista. El moviment pedagògic a
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Palestina ha estat adreçat a arrelar i enfortir mitjançant la llengua hebraica i el treball agrícola, el nacionalisme que estava força sotraguejat en els fills dels nombrosos immigrats que han vingut a constituir les
colònies sionistes.
E n el raport hom detalla el funcionament de 1"'Assaig de societat
autònoma de petits treballadors", creat per M . Pongatcheff, amb un
nucli de 120 infants òrfens ukranians d'ambdós sexes, en la qual hom
aspira a "l'educació de l'infant per i per a la vida, per a fer-lo independent i capaç de bastar-se a si mateix". És una mena de república infantil sota el control i la direcció intel·ligent i velada del professorat, en la
qual hom dedica mitja part del dia als estudis i l'altra meitat a treballar
en totes les feines agrícoles i en les seves auxiliars, per tal de rendir la
"seva terra" fèrtil i productiva, i per a desenrotllar a l'ensems l'amor a
aquesta terra. No es tracta, diu, d'explotacions agrícoles que hagin de
subvenir les necessitats de la colònia, sinó d'una modalitat de l'educació
dels petits jueus, la qual costa sumes considerables. I remarca que aquest
no és un cas isolat en el règim educatiu de Palestina, sinó que és el tipus general d'escola en totes les colònies sionistes, en les quals els infants són constrets a realitzar en petit la vida que després hauran de desenvolupar en gran.

ELS PROGRAMES ESCOLARS DE FRANÇA I ITÀLIA.—Llorenç Luzuriaga. director de la Revista de Pedagogia, acaba de publicar en la biblioteca del Museo Pedagògica Nacional la traducció dels programes escolars i instruccions didàctiques de França i Itàlia, promulgats en 1923
amb l'intent de començar ja des de l'escola la formació de les noves generacions amb un esperit més obert, i més adient a la modalitat i a les
necessitats de l'individu i de l'estat després de la guerra.
Luzuriaga ha fet un gran servei, car sols una minoria s'ha fet arribar les edicions originals de la reforma de Leon Berard a França i de
Giovanni Gentile a Itàlia. I en un país on oficialment no hi ha programes, ni molt menys unes instruccions o una doctrina sobre el criteri amb
què és concebuda cada branca de l'ensenyament, on oficialment no deixa
rastre l'avenç de la ciència de l'educació, aquests programes de França
i d'Itàlia (als quals seguiran les reformes escolars d'Alemanya i d'Austria) que el Museu Pedagògic ofereix als mestres, els seran de molta
utilitat, no per a aplicar-los literalment en les escoles llurs, que ni als
propis països són donats amb aquest criteri, puix amb un gran encert,
França que s'envania de tenir reglamentats i unificats tots els moments
de l'activitat escolar, ara "concedeix al mestre una major llibertat i no
tracta de guiar cada un dels seus passos", i Itàlia assenyala que els seus
programes "solament volen tenir un caràcter indicatiu", sinó \KT orientació, per a estudi i per a suplir la llacuna que ens deixa la simple enumeració de les matèries que componen els nostre pla escolar.
Aquests dos països, en reformar els seus plans d'ensenyament recolliren les palpitacions educacionals de l'hora, després d'haver fet un estudi detallat dels seus sistemes antics, així França modificava els pro-
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grames del 87, "precisant la distribució del temps, simplificant i graduant els programes, vivificant els mètodes, coordinant les disciplines"
tal com resa la introducció de les instruccions; i Itàlia donava una gran
unitat en el treball escolar, vivificant les unes disciplines amb les altres,
prenent els interessos vius de l'infant més que el seccionament àrid d'unes matèries escolars, i donant molt de valor a la tradició popular com
a font inesgotable de material educatiu.
No gens menys, el nirvi d'aquests programes i les seves línies generals amb llurs principals particularitats, ací ens eren ja coneguts, perquè poc després de la seva publicació (el francès data del febrer de 1923
i l'italià de l'octubre i novembre del mateix any) en els dos nombres de
desembre del propi any 1923, el Butlletí dc Mestres, d'enyorat suplement pedagògic dels Quaderns d'Estudi que publicava el Consell de Pedagogia, cloïa la seva vida amb un estudi d'aquests dos programes i del
de Bèlgica promulgat el desembre del 1922, detallant-ne i comparantne "les matèries que els composen, llur extensió, la diferència entre els
horaris de nois i noies, i la importància de les matèries en relació les
unes amb les altres i amb el nombre d'hores setmanals de classe."
Repassant aquella publicació que amb un caient tan pràcticament
científic ens tenia amatents al moviment pedagògic de casa i de fora.
sentim més el buit que actualment ens manté allunyats d'aquest moviment.—A. M.

MOVIMENT

SOCIAL

Mantes vegades hem sentit exclamar a la nostra gent: " E n aquest
país un hom no pot viure tranquil. Ees vagues i els conflictes socials allunyen el capital de la nostra terra. Per qualsevol motiu els obrers abandonen el treball. Caldria dissoldre les organitzacions obreres".
Els elements socialment conservadors s'esveren cada vegada que els
obrers que tenen dret a la vida igualment que els i)atrons, van a la vaga per aconseguir el reconeixement de llurs reivindicacic-ns. Quan es
promulga una llei que es considera atemptatòria als interessos dels patrons, aquests, usant d'un dret legítim que ningú no els nega. s'uneixen
per aconseguir que aquella llei sigui derogada. Sota la bandera protestatària hi cap tothom. Ningú no s'esvera ni fan escarafalls els més conservadors si, per exemple, dirigeix el moviment de protesta un fabricant jueu o afiliat a la maçoneria. Us diran que per a defensar els interessos d'ordre material no cal escatir si tots els que integren el grup
protestatari són o no defensors de l'espiritualitat cristiana. E n canvi,
quan els obrers, usan el mateix dret, s'uneixen quan veuen en penW
llurs interessos, hom els pregunta qui són, com pensen i on van. Si
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dintre el grup hi ha algun element suspecte, els purs i els íntegres, amb
un gest d'indignació s'esquincen les vestidures.
Veiem el que passa un poc més enllà de les nostres fronteres. Serà
veritat que els obrers d'altres països més progressius que el nostre, on
hi ha una intensa activitat industrial, romanen amb els braços creuats
davant els greus conflictes plantejats en la vida del treball ?
Ens servirem de les estadístiques facilitades per l'Oficina Internacional del Treball, per a demostrar que els obrers d'arreu del món lluiten ardidament per a defensar llurs interessos.
Els obrers austríacs, durant l'any 1927, varen defensar 189 vagues.
Aquestes vagues afectaven a 429 empreses, que en total sostenien uns
trenta sis mil obrers.
Els patrons varen declarar 21 lock-outs. E l s conflictes més importants foren plantejats en el ram de la construcció. Els obrers varen
guanyar quasi totes les vagues. Únicament un petit nucli d'uns doscents obrers va haver de sucumbir sota la força patronal.
A Anglaterra varen esclatar 308 conflictes del treball. Aquests conflictes varen interessar a 114.200 obrers. L'any 1926 la xifra d'obrers
vaguistes es va elevar a 2.751.000. E l s conflictes més importants durant l'any 1927 es varen registrar en l'art tèxtil i en l'art de la construcció. A Anglaterra els conflictes de caràcter social quasi sempre se
solucionen a favor dels patrons. Únicament el i9'8 per 100 dels conflictes varen tenir solució favorable per als obrers.
A l Japó es varen produir 1012 conflictes del treball. Les vagues varen afectar 80.489 obrers. E l s conflictes més greus foren els provocats per la indústria tèxtil.
E l partit socialista alemany ha sotmès al Reichstag diverses proposicions relatives al desenvolupament de la política social. No es pot
negar que el partit socialista alemany treballa intensament a favor de
la protecció del treball. A aquesta política de caràcter social es deu segurament la influència que exerceix damunt els obrers. E l s catòlics hauríem d'adoptar aquesta tàctica. Posseïm excel·lents condicions per a donar impuls a les obres de caràcter benèfic, però no hem pogut encara
excel·lir en les obres de caràcter social. E l s nostres conservadors de bona jeia no volen mals de cap. Les nostres obres socials, parlem, naturalment, en general, han estat quasi sempre una ficció. L a nostra única
dèria és de posar davant els organismes que creem un estol de senyors
decoratius. Als nostres obrers no els plau la faramalla..
Els obrers de Cuba. ja fa temps que lluiten ardidament per aconseguir llur millorament social. Recentment ha estat nomenada una comissió a la qual es faculta l'estudi de les qüestions del treball. E n
aquesta comissió estan representades algunes organitzacions obreres.
A Buenos Aires, existeix un organisme interessantíssim que ha
exercit una gran influència en el progrés social d'aquella República. Ens
referim al Museu social, que acaba d'incorporar-se a la Universitat de
la ciutat de Buenos Aires. Emili Frers, fou el fundador d'aquell organisme de cultura. Aconseguí la cooperació de la intel·lectualitat de més
relleu de l'Argentina. A la nostra terra no hem pogut encara fundar un
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organisme d'aquesta naturalesa. Els intents que s'han fet no han reeixit. Un Museu social, no és una exposició de fòssils, sinó un organisme
viu que ha d'estudiar serenament les qüestions plantejades en la vida
del treball. .
E l Museu social de l'Argentina ha organitzat els congressos de Mutualitat (1918), de Cooperació (1919), de l'Habitació (1920), i el de l ' E conomia social (1924). Aquest darrer va tenir caràcter internacional i la
1 remsa féu constar unànimement que és un dels congressós més importants que s'han celebrat a l'Argentina. Alguns Estats han aprofitat la
documentació a què va donar origen aquell congrés per orientar la politica social.
Ha organitzat campanyes de gran transcendència i ha donat orientacions que. el Govern ha traduït en lleis. Conferenciants de gran competència han donat coferències de caràcter social. Posseix una Biblioteca amb trenta mil llibres d'estudis social i un arxiu interessantissim.
Consultant aquest arxiu, un hom pot conèixer el moviment social d'arreu del món.
A la nostra terra, les qüestions social no interessen als elements intel·lectuals. Ens seria difícil de formar un petit grup d'homes cultes que
coneguin a fons aquestes matèries. Entre els catòlics alemanys hi ha
homes de gran cultura que coneixen els problemes plantejats en la vida
del treball. L a nostra gent creu que lliurar-se a l'estudi de les qüestions
socials vol dir fundar sindicats obrers i organismes protectors del treball. Quan diem qüestions socials ens referim a totes les qüestions que
afecten a la societat. L'obrerisme, és únicament una branca de la sociologia. A la vida bé hi haurà alguna cosa que ens pugui interessar. Com
podem, doncs, romandre indiferents davant d'aquells problemes que
afecten a tota la societat?
Hauríem de davallar de les altures i posar-nos en contacte amb els
que sofreixen i tenen set de justícia.—J. CIVERA I SORMANI

M O V I M E N T INTERNACIONAL
LES ELECCIONS LEGISLATIVES A SUÈCIA.—El 15 i el 21 de setembre
proppassat tingueren lloc les eleccions per al Congrés de Suècia. Aquesta vegada tenien una importància cal>dal. puix que els socialistes, que ja
eren en l'anterior Congrés el jwrtit més nombrós, anaven a conquerir,
per poques actes més que guanyessin, la majoria absoluta. Això portà
una conjunció de tots els partits d'ordre, conservadors, agraris, liberals
i radicals amb fins electorals, per aturar la formidable allau de socialistes i comunistes que també s'uniren.
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Contra el que els pronòstics havien vaticinat—que els socialistes assolirien la majoria absoluta—, els guanys han estat per als partits de dreta
i per als comunistes. L a Cambra quedarà formada de la següent manera:
Conservadors
Agraris
Radicals
Liberals
Socialistes
Comunistes

73
27
28
4
90
8

Comparin-se els resultats amb les eleccions anteriors:
Partits
Conservadors
Agraris
Radicals
Liberals
Socialistes
Esquerra soc
Comunistes

I9'4
86

1914
86

19'"
59
12

1920
71
29

1921
62
21

7i
73

57
87

62
86

48
75
5

4i
93
6
7

1924
65
23
29
4
105

1928
73
27
28
4
90

Els conservadors guanyen, doncs, vuit llocs, els agraris quatre i els comunistes quatre. Les pèrdues són quinze llocs dels socialistes i un dels radicals.
E l partit liberal ha anat disminuint paulatinament desde 71 que eren
en 1914 a 4 que són en l'actualitat. L a desfeta d'aquest partit va ocórrer
el 1924 quan per la qüestió de la llei seca es dividí el partit en Radicals
(prohibicionistes) i en liberals.
Les pèrdues dels socialistes han estat ocasionades no pas ])er la minva d'electors seus, sinó \yc\ fet que el nombre de votants que han acudit
a les urnes, degut a la propaganda de les dretes, ha augmentat considerablement í quasi tots en favor dels conservadors i agraris. Una altra
de les causes de la desfeta socialista ha estat la seva alianq i amb els comunistes, ço que ha donat lloc als partits d'ordre a presentar a la social
democràcia com a sinlpBtítZBnt amb Rússia, que sempre ha estat considerada com l'enemic secular de Suècia, i el perill d'una invasió de l'Est,
ço que ha jKirtat l'augment dels votants. També s'aprofitaren les dretes
d'un afer d'espionatge (a semblança de les eleccions angleses del 1924)
de què fou inculpat el representant de l'Agència Tass a Estocolm, un
rus naturalitzat suec.
Una taca negra ressalta en aquestes eleccions: el fet que els comunistes doblessin els seus diputats, degut segurament a la seva conjunció
amb els socialistes i a l'augment considerable d'adherits que ve registrant
el jKirtit (gràcies a l'or soviètic), de socialistes que deserten del seu antic
camp.
Quin serà l'esdevenidor de Suècia? L'endemà mateix de la victòria
dimitia el govern Ekman. govern de transició radical, que comptava so-
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lament amb 29 diputats i governava des del juny de 1926, car ni els socialistes ni els conservadors no acceptaren el poder; el rei Gustau V lliurava el poder al cap dels conservadors almirall Lindman qui formà govern amb els agraris. Aquest govern ha de comptar amb els 4 diputats
liberals i els 28 radicals que són els amos de la cambra i imjwsaran a
l'almirall I.indman una política radical, traient-li. altrament, la confiança.
L a fi serà en definitiva un altre govern radical presidit ])el mateix E k man o bé un de tècnics per a preparar unes altres eleccions.

E L MINISTERI DE L'ARMISTICI A FRANÇA.—Quan més segur semblava el Govern d'Unió Nacional presidit per Poincaré, degut a la victòria dels elements que l'integraven en les darreres eleccions cantonals
(molt paregudes a les antigues provincials d'aci). una maniobra provocada pels extremistes del partit radical, en el Congrés anyal que ha tingut
lloc el 3, 4 i 5 del mes passat a la vila d'Angers, ha provocat la crisi
a França.
E l motiu fou el text dels articles 70 i 71 en els quals s'obria cami per
al retorn a França de les Congregacions expulsades injustament el 1903.
E l partit radical, vertader baluart de l'anticlericalisme i format quasi exclusivament per elements actius de les lògies maçòniques, no podia deixar passar, sense fer-hi la més enèrgica oposició, aquesta mida
reivindicatòria; per la qual cosa, com ja hem dit abans, els extremistes
en el Congrés d'Angers, acabdillats per Caillaux, assistiren a una reunió, no compresa en el programa d'actes i quan els ministres afectats
eren absents i camí de París, acordaren la retirada dels ministres radicals del Govern d'Unió Nacional; en aquesta reunió, ultra els pocs delegats que hi assistiren, només hi havia 40 diputats, 15 dels quals votaren contra la moció presentada. Assabentats els ministres radicals, entre els quals es contava Herriol, presentaren la dimissió de llurs carteres, arrossegant amb ells tot el ministeri i provocant la crisi total, ja que
Poincaré havia manifestat re])etides vegades el seu propòsit de dimitir
en trencar-se la Unió Nacional.
Triomfants els promovedors de la maniobra d'Angers, reaccionà violentament l'opinió pública, i es multiplicaren en tota la França els actes
d'adhesió a les directrius iwlitiques i financieres de Poincaré, demanant que ocupés de nou el poder, fos amb el govern que fos. Iniciades les
negociacions entre les diverses fraccions polítiques, aviat es veié la impossibilitat de formar un Cartel d'esquerres i s'entreveié l'única solució
en un govern semblant a l'anterior.
Per fi, l ' n d'aquest mes. formà de nou govern Poincaré. ministeri
que ha estat batejat amb el nom d'Armistici, per ésser creat justament
el dia en què arreu del món es commemorava e! desè aniversari de la
cessació de les hostilitats. També se l'ha anomenat " Govern de Concòrdia Republicana".
Quines són les característiques del nou Govern? De moment, l'absència d'ell de representació oficial del partit radical (125 diputats) que
passa així a l'oposició. Tanmateix, un sector importantissim per la qua-
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litat i la quantitat votà la moció de confiança presentada per Poincaré
a la Cambra, pel que han estat amonestats públicament pel partit. És
de remarcar el fet d'ésser la primera vegada des de 1899 en <luè aquest
partit no té en les seves mans el Ministeri de l'Interior. Per l'altre cantó, no forma part del nou Govern Lluis Marín, cap de l'Unió Republicana Democràtica, ])ersonatge per qui les esquerres del país veí senten
una antipatia pregona per les seves bribants campanyes en pro de l'ordre i la popularitat que ve assolint. Tot amb tot, la representació en el
Govern de l'U. R . D. no ha estat pas afeblida, ans bé tot el contrari.
Per la retirada dels radicals, la forta majoria de l'antic ministeri ha
quedat reduïda a 50 vots.
És lamentable el fet que Poincaré. amb tot i l'oposició de la dreta
del Govern, hagi desglossat els ja cèlebres articles 70 i 71 per a tenir
contents els seus amics de l'esquerra.
A tot això. la política de M. Coty, anomenat "l'home més reaccionari de França", les joventuts feixistes de Taittinger i l'orleanisme en
l'exèrcit van adquirint gran volada.
Déu salvi la França!—L. 1 O.
LA NATALITAT A EUROPA.—La secció d'higiene de la Societat de les
Xacions acaba de publicar, escriu André Siegfried, un estudi general
sobre les condicions presents de la natalitat i de la mortalitat a Europa. Hom hi descobreix, sense pena. una persiiectiva general que corregeix útilment les impressions massa accidentals que suggereix massa
sovint la lectura d'estadístiques mensuals o anuals. Un fet indiscutible
es destria, en efecte, de les dades de la davant dita secció d'higiene, i és
que la natalitat i la mortalitat europees obeeixen a tendències generals
que ultrapassen els individus i àdhuc salten les fronteres polítiques.
Pel que fa a la natalitat, hom la veu a tot arreu en davallada a l'Europa central i occidental. F a vint-i-cinc anys. la França, amb una natalitat de 21,4 per i,ooo, batia el record de les famílies poc prolífiques.
Aquest temps és passat, perquè avui són més escasses la Suècia Í16.1
per 1,000), l'Anglaterra (16.7 per 1.000), la Suïssa Í17.3 per 1.000) i la
Noruega (17.4 per 1,000). L'Alemanya és gairebé al mateix nivell de la
França, amb un 18.3 per 1.000. Hom podria dir que França està gairebé estabilitzada, mentre que les nacions que la volten, baixant un ràpid pendfe, han arribat a la seva situació. A Alemanya, la minva des de
1910-14 ha estat del 35 %, a Anglaterra del 31 %, a França només que
del 4 7 %• .
Subsisteixen, però, a Europa contrades de ben forta natalitat. Rússia té (estadística de 1925) 47 naixements per 1.000 habitants; Hulgàgia. 37: Romania. 34.7. L'Espanya té 28 naixements per 1.000 (en
1927), la Itàlia. 26.4. Així, doncs, l'Europa occidental i septentrional té
el seu règim de natalitat; l'Europa oriental, el Mediterrani, en tenen
també un de propi. Sembla evident—opina Siegfried—que els naixements estan en relació directa amb el nivell de vida dels països: l'Europa occidental. l'Europa oriental. l'Europa mediterrània constitueixen
tres etai)es diferents de la civilització material.
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L a secció d'higiene de la Societat de les Nacions, però, ha avanqat
més en el seu estudi i dóna mapes molt curiosos, destriant la potència
de natalitat no solament per països, sinó per regions, en diferents E s tats.
Hom s'enganyaria creient que tots els francesos estan caracteritzats
per la petitesa de les families: tota la frontera nord-oriental com la Bretanya brctoiianty. són països de families nomhroses (la natalitat hi ultrapassa 28 per 1.000); per contra, tota la França al sud de la I-oire, la
aue ens és més parenta, està per sota de 18 naixements per 1,000 habitants. Igual contrast és de veure a Alemanya, on la vall del Rin, la Silèsia i la Prussià oriental són prolífiques, però la Havicra, la Saxònia. la
vall de l'Elba, no en són pas. A Itàlia, el centre i el sud acusen una forta natalitat, però la Toscana, lloc de vida beata, i el Piamont, també
frontera de França, no tenen |)as més naixences que aquest darrer país.
Igual es])ectacle a Espanya, on el conjunt del jais, molt prolífic, contrasta *ami) Catalunya, que no n'és tampoc.
H i ha. doncs, pols geogràfics de forta i baixa natalitat. E n el primer
grup. la Rússia i els països de TRuropa oriental, les ribes del Mediterrani i les vores del R i n : en el segon els països escandinaus. l'Alemanya
del centre i del sud. la França i les regions amb ella frontereres.
En parlar de natalitat, hom negligeix de vegades les dades corresponents a la mortalitat. 1.'estudi al qual hom ha fet al·lusió no és pas menys
interessant sota aquest punt de mira. E n resulta que la mortalitat va de
baixa a tot arreu d'Europa. E n 1927, és de 16.1 per mil a Suècia, 16.7
a Anglaterra. 17.3 a Suïssa, 17.4 a Noruega, 18.1 a França. 18.3 a Alemanya. 26.4 a Itàlia i 28.6 a Espanya (aquestes darreres percentuals són
les que es donaven força temps enrera en els prmiers països; i cal recordar que Suècia ha convertit un pobk de tuber'culosos i d'intoxicats en
una raça atlètica). Els resultats en la minva de la mortalitat assolits als
països escandinaus. Holanda, Alemanya i Anglaterra, són extraordinaris. A França el progrés no és tant. però hom ha baixat del 21.4 per
mil (en 1900-04) a 18.1 en 1927. que és alguna cosa. i això que la difusió de la higiene a França és encara un afer primicer.
Dues circumstàncies us colpiran, en la comparança de les dues sèries de xifres: la primera és que els patSOS de forta natalitat són ensems
països de forta mortalitat, ço que és natural en raó de la mortalitat infantil, més descabdellada alli on hi ha molts d'infants; hom veu aixi
dibuixar-se dues categories de nacions: aquelles on hi ha pocs infants i
hom els conserva, i aquelles on. havent-n'hi molts, hom es resigna a
perdre'n una forta proporció. Salvar les vides dels nostres infants é·' un
deure preciós i més urgent que cap instància a la precisa proliferació;
en aquest últim ram valen poc persuasions socials o injoncions polítiques
a l'estil mussolinià; la religió, pràcticament ella sola. \x>t afinar la consciència moral, fer recular el tan utillat materialisme dels temps que correm, infondre un coratge més afrontador de les responsabilitats de la
vida.
L a segona circumstància a notar, és que l'augment de la població
d'un pits no dejièn de la seva natalitat, sinó de l'excedent de la seva
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natalitat sobre la seva mortalitat. Un "pais com Anglaterra, on la natalitat declina bastant ràpidament de cinquanta anys a aquesta banda, ha
pogut, tanmateix, fer créixer notablement la seva població i)erquè la seva mortalitat baixava amb un ritme encara més ràpid. E l grau de supervivència, al capdavall, és el factor que realment compta. I bé, si no
hi ha sinó escassa i {«culiaríssima acció en lafavoriment de la natalitat, en canvi tota la forma de bé, tota mena de previsió, tota classe de
regulacions equitables de l'Estat i de caritat privada, cooperen a la minvança de la mortalitat. És, doncs, inexcusable la deixadesa en tot estil
de preventius de les mil formes de la destrucció humana. Ouan més difícil es veu de suscitar jier pura convicció l'home venidor, més ha de
créixer la sol·licitud de la higiene social i l'entrajut de l'amor per a diferir la jx-rdua de la vida, per a decebre tant con^ serà possible la
mort...
fc
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