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PER L A U N I T A T DE L'ESPERIT

F

A anys que somniem per al nostre país un Institut d'estudis religiosos per a seglars. Ens fa més falta que el pa que ens mengem, i com que aquesta falta és sentida, estem segurs que trobat ia
una acollcnça entusiasta. Se n'han fet alguns assaigs amb resultat
correlatiu a l'encert de l'orientació, però la institució de gran estil
que resolgui cl problema d'una manera valenta i definitiva, per bé
que hi ha qui la planeja, encara no ha fet la seva aparició. Potse"
cl moment no fóra del tot oportú, però en això de l'oportunitat, alguna vegada cal tirar resoltament pel carrer del mig, i vèncer la
inoportunitat amb un cop d'audàcia. És com hem vist néixer moltes
coses.
I per què ens cal aquesta institució? Per tornar la unitat al nostre esperit. La formació de la nostra gent culta és feta d'arreplegadures. Un batxillerat perpetu. Hom ha fet els seus estudis distret
amb lectures de tota mena, sobretot de diaris, que l'han informat
incoativament de tots els problemes que agiten el món. Res de ben
posseït. I en mig de tot aquest batibull, la instrucció religiosa resta
a l'estat rudimentari: la doctrina de la primera ensenyança, i en
cara mig oblidada. Ei desdeny, mescla de vergonya i d'ignorància,
que afecta per la ciència religiosa tota persona de professió culta, el
silenci absolut que se'n serva en llibres, estudis i càtedres, només
trencat de tant en tant per atacs cançoners de tan rutinaris, fan que
en l'ànima de l'adolescent que assoleix de conservar la fe en mig d'un
clima espiritual tan poc propici, es formin dos compartiments dividits amb embà completament impermeable: el del sentiment religiós
i el dels coneixements científics. Im religió resta reduïda a un sentiment poc o gens apuntalat per columnes de raonament intel·lectual,
estat precari que la té tothora en peri'l d'esbravament. Res tan esvaible com un sentiment irracionalitzat. Sort que, en el nostre cas,
hi ha l'energia sobrenatural de la virtut infosa i l'ajut indeficient
i omnipotent de la gràcia. A no haver estat per aquests dos puntals, la fe cristiana ja hauria desaparegut de la terra. Però llavors,
aquests joves heroicament creients contra tota aparença senten l'es-
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quinç de l'ànima, la tràgica vivisecció del cor, el desconhort de la
dualitat íntima que refusa al sentiment religiós l'aliment de la llum
i a l'assabentament científic la polarització dhina que el faci circular dins la vida religiosa, la vida tota, a f i de comptes, de l'esperit.
Una ciència eixarreïda i una religió irracional són totes dues decapitades i llur vida es conserva per miracle. L'escepticisme absolut
és la seqüela més freqüent d'aquesta tragèdia. Ja n'hem hagut de
patir apologies. Els joves que estimen llur fe i llur ciència—llur fe
més que llur ciència—i no volen caure en el desconsol de la ignorància perpètua dels fins en mig de l'opulència dels mitjans, demanen amb angoixosa insistència una formació religiosa superior, una
artèria que porti a la ciència la sang de la pietat i a la religió el
nodriment de totes les llums de la terra. Volen, en un mot, la unitat
de l'esperit.
Si ens és permès de parlar clar, gosarem a preguntar a tants
col·legis de religiosos que tenen joves de batxillerat i àdhuc de carrera universitària, sigui rom a alumnes, sigui com a inscrits en llurs
associacions piadoses, per què desaprofiten o aprofiten poc. una tan
bella avinentesa de resoldre, parcialment si més no, aquest problema. Ja sabem que es fan esforços, que es donen cicles de conferències, que fins s'ha intentat d'instituir cursos de disciplines religioses, però han estat esforços tímids, incoherents, parcials, i tal vegada també afectats d'un casolanisme gelós que ha esquivat el contacte amb persones competents de fora casa. Cal ésser valent i generós. Cal una sola institució on càpiga tothom que sàpiga alguna
cosa i que la sàpiga en el Crist. A i quantes vegades hem hagut de
plànyer l'apostasia dels joves educats en aquests hivernacles més
sembrats de bona voluntat que de sentit d'eficàcia! Fa escruixir de
pensar que la major part dels nostres f or aviats, dels nostres incrèduls, dels nostres sectaris, són cx-alumnes nostres.
Aquesta necessitat del retorn a la unitat d'esperit ha estat fortament sentida a Bèlgica i sobretot a França, on ha determinat la
iniciació d'una tendència intel·lectual que Maritain ha tingut el valor d'anomenar antimoderna. A Itàlia, el P. Gemelli, més explícitament, l'ha anomenada medievalisme. Innegablement, el mot és just.
L'Edat Mitjana, estultament menyspreada pels nostres pretesos inteUectuals, concebia tota la cultura com una teologia. La facultat
cim de totes les Universitats, l'obligada per a tothom, era la teològica. Les altres creq serventes seves. Així, la cultura literària, la científica, la filosòfica, eren a guisa de càrrecs que conduïen a l'ample
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riu de la ciència sagrada. Les diferents disciplines no es feien nosa
elles amb elles, ans s'ajudaven per donar a l'esperit aquell tremp que
feia homes d'una sola peça. Tan fortament s'edificà l'esperit d'Europa a base de la Teologia, que quan vingué el Renaixement i començà a emancipar la ciència profana de la sagrada, per acabar eliminant aquesta de les Universitats, els catòlics no es temeren del
peri'l i fins els sants del x v i i x v n consagraren tot llur zel apostòlics a la reforma dels costums, deixant inatesa la gran necessitat de
premunir la teologia contra l'esperit d'emancipació de les altres
ciències. I així els savis anaven menystenint la ciència de Déu davant l'enlluernament de l'avanç de les ciències de la matèria, i aviat
la mateixa filosofia les segueix per aquesta ruta. A l segle x v n , Descartes, fervorós catòlic encara, ja trenca una tradició inteHectualista i estableix les bases del criticisme modern que ha reversat tota
certitud que no vingui dels sentits. E l positivisme i el materialisme,
la voga del segle dinovè, són els resultats de l'enhartament científic
dels iniciadors del Renaixement, dels qui començaren a abaixar els
ulls de la consideració de Déu i a adreçar-los exclusivament als fenòmens del món.
Només una fc divina, de resistència sobrehumana, podia suDerar
aquesta prova. El miracle s'ha fet, però en mig de quants estralls, de
quantes ànimes extraviades, tal vegada eternament perdudes!
L'afany per a refer aquest esquinç és visible en tots els cercles
catòlics de l'Europa culta. Sant Tomàs torna a ésser el filòsof de
tots els pensadors catòlics, la Revue des Jeunes publica la seva
magna Summa en francès, a Brussel·les funciona amb gran èxit un
Institut d'estudis religiosos superiors, dels progressos del qual ens
informava minuciosament a /'Institut Saint Louis el seu secretari
Abbé Ryckmans, encoratjant-nos a seguir l'exemple a Barcelona.
El seguirem, no hi ha dubte. I l'èxit no serà inferior al de Brussel·les, perquè la terra és tan bona com allí, i potser més assedegada.
Els darrers anys han marcat entre nosaltres una revinguda d'esperit religiós que fins de fora s'ha fet albiradora. Exercicis, revistes,
diaris, tot ha anat sorgint i creixent, causa i efecte alhora del gran
deixondament col·lectiu. Ei qual no pot mancar d'haver produït la
set de ciència sagrada. Uns primers passos s'han donat amb èxit,
però cal que tots ens revestim d'humilitat davant la magnitud de
l'empresa i sapiguem trobar, si cal amb esperit de sacrifici, aquella
unitat sense la qual ens esgrunaríem en petites tasques improductives.

SANTA JOANA D'ARC,
À N G E L DE L A P A U
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L turista que el cinquè aniversari de l'epopeia de Joana d'Arc
invita a visitar els llocs testimonis de la gran gesta de 1429,
no deixa de remarcar a Chinon, la imposant estàtua de bronze que
en 1893 fou dedicada a la memòria de l'heroïna. Dalt d'un cavall
llançat al galop, per sobre una tanca d'estaques ferrades, la jove
guerrera armada de punta en blanc, enarbola l'espasa i la senyera.
A baix, inanimat, la cara contra el sòl, un anglès mossega la pols.
Tot respira en aquesta efígie l'odi a l'enemic, i la salvatge furor
dels combats.
Si, abandonant Chinon, aquesta ciutat tornada per sempre memorable per la primera entrevista de la pastora lorenesa i de Carles V I I , el turista arriba a Poitiers, on fou conduïda Joana, per tal
d'ésser examinada sobre la seva missió per una assamblea de teòlegs,
una singular sorpresa l'hi espera. Vora el Palau de Justícia, que
el rei va fer-ne seu dels membres del Parlament que l i restaren
fidels, es dreça una altra estàtua de Joana d'Arc, la qual serà molt
aviat inaugurada. La Verge guerrera s'és tornada àngel de pau.
Es veritat que porta encara la seva cuirassa i cenyeix l'espasa. Però
el seu posat i els trets del seu rostre respiren una angèlica serenitat.
La senyera desplegada, forma dues ales darrera les seves espatlles:
el seu peu reposa sobre la bola del món, al qual Joana aporta el
tradicional símbol de la pau, el ram d'olivera.
Fantasia d'artista, direu. De cap manera. L'escultor Mr. Màxim Real del Sarte qui ha consagrat un veritable culte a Joana
d'Arc, exposa en una recent interviu els sentiments i les reflexions
que inspiraren la seva obra. "Joana m'apareix verament com un
símbol de la França eterna, d'aquesta França que té el desig i el
gust de la pau en la seguretat... En un temps mancat de veritables símbols, heus-en aquí un que pot aspirar a resumir-los tots:
Joana d'Arc, àngel de la pau, d'una pau sense renunciació ni bai-
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xesa, el més bell patrimoni que puguin deixar als seus fills, els francesos d'avui.
Mr. Màxim Real de Sarte, és un antic combatent: i sens dubte
ha volgut trobar en Joana d'Arc un símbol d'aquesta aspiració a la
pau que era la dels soldats francesos i aliats durant la gran guerra,
la qual es formulava en aquest crit d'esperança en una era pacífica:
"Aquesta guerra occirà la guerra!" Però hi ha veritablement raons
sòlides per escollir Joana d'Arc com un símbol d'aquesta voluntat
de pau? Preguntem-ho de primer als historiadors.
En un article de la Revue des Deux-Mondes ( i de març 1929)
Mr. Hanotaux de l'Acadèmia Francesa, resumeix així el seu concepte de la Missió de Joana d'Arc: "Era designi de la Providència
que la França fos salvada... I hi havia una necessitat més gran
encara, i era que la pau regnés. La pau, per tant, sols podia obtenir-se per la justícia... Joana d'Arc no és pas una filla de la guerra,
és una filla de la pau: duu en les seves mans la corona, però també
la branca d'olivera."
Sobre quins fets històrics recolza aquesta interpretació de la
missió de Joana d'Arc? Sobre dues lletres adreçades per la donzella
l'una als anglesos, i l'altra al duc de Rorgonya llur aliat, que fan
proposicions de pau totes dues. A Poitiers, en una de les primeres
sessions de la comissió d'enquesta davant la qual va comparèixer
en març de 1429, Joana va dictar a Mestre Joan Erault teòleg,
aquest simple apòstrof adreçat als tres capitans anglesos que comandaven davant d'Orleans: "Vosaltres, Suffo, i "Clasdas, i La
Poule, jo us requereixo de part del rei dels Cels, que us n'aneu a
Anglaterra.". Després va» repetir aquest requeriment i va desenlotllar-lo en una carta més explícita datada en dimarts de la Setmana Santa (Joana es trobava encara a Poitiers) i enviada algunes setmanes més tard, en el moment d'abandonar Rlois per anarse'n en socors d'Orleans. En aquesta lletra, s'adreçava al rei d'Anglaterra, al duc de Bedfort, el qual era el seu regent a França, i als
capitans de l'exèrcit d'Orleans. "Respecteu els drets del rei del
Cel: — els deia — torneu a la Donzella enviada de part de Déu,
totes les bones ciutats que heu pres i violat a França... Ella està
disposada a fer la pau, si vosaltres voleu respectar els drets del
rei del Cel."
Hom guarda moltes còpies d'aquesta missiva, el text de les
quals no és pas absolutament idèntic. En el procés de Rouen, quan
va ésser-li llegida una còpia d'aquesta lletra, Joana va declarar que
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no en reconeixia pas tots els termes. I és molt possible en efecte,
que l'escrivent que manejava la ploma en el seu lloc (car Joana no
sabia llegir ni escriure) hagués afegit alguns termes del seu propi
estil. Però sobre la proposició de pau, no hi pot haver cap dubte:
Joana invitava els anglesos a sortir de bon grat del regne. I devia
així mateix induir el duc de Borgonya a fer la pau amb el rei de
França, en la lletra que per ell va dictar a Reims, el mateix dia
que Carles V I I fou solemnement consagrat rei... "Perdoneu··vos
l'un a l'altre de bon cor, enterament, tal com s'ha de fer entre
lleials cristians... jeu una llarga pau que duri llargament...".
Ja sabem el resultat d'aquestes exhortacions a la pau. Com que
el primer missatge enviat als anglesos va restar sense resposta,
Joana es presentà davant les torres que a Orleans ocupaven els
anglesos , i va fer-hi llançar per una ballesta, una còpia de la seva
carta. Un devessall d'injúries fou la sola resposta que va obtenir.
Aleshores, doncs, j a res més no podia fer la donzella que foragitar
amb les armes l'enemic que es refusava abandonar a de grat el reialme. Mai més no va repetir Joana les seves proposicions de pau. Inclús
en el procés de Rouen. durant aquests Hargs interrogatoris, dels quals
tenim el procés verbal, mai no va mencionar-les, i això que hauria
pogut fer-se'n un escut contra els que ll'acusaven de violències
Quant al duc de Borgonya, qui per la seva banda, tampoc no
va respondre a la seva lletra, Joana va desenganyar-se ben prompte
de negociar-hi. "Es amb el cap de la llança—deia—que cal signar
la pau amb aquest enemic."
"La lletra de Joana als anglesos, diu Jdr. Hanotaux. és tota la
seva missió."
El seu paper històric, certament, no hi és pas tot, en aquesta
lletra. Però àdhuc si concedim una semblant importància a aquest
requeriment, és ben segur que ell és informat de l'esperit de pau?
Els jutges de Rouen podien fer servir frases com aquestes d'argument contra Joana: "Rei d'Anglaterra, jo sóc cap de guerra: si la
vostra gent no em vol obeir, els faré occir a tots... Amb els cops
de puny veurem qui té millor dret del Déu del cel". Tanmateix no
hi ha dubte que Joana va desitjar que la guerra s'acabés sense vessament de sang cristiana. Però, què diu ella a l'acabament del seu
missatge? Que el duc de Bedfort, si l i plaïa, podria anar en companyia seva per a emprendre la més bella gesta que mai hagués
acomplert la cristiandat, és a dir, una croada victoriosa contra els
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turcs.. I aquesta mateixa proposició, va fer-la també al duc de
Borgonya: "Sí us plau de guerrejar—va escriure-li—aneu doncs,
contra els serraïnsl Així doncs, no hauria estat pas damunt tota
la terra, que Joana d'Arc, àngel de pau, hauria estès el ram
d'olivera!
Ben minsa i ben fràgil és la base històrica sobre la qual hom
voldria fonamentar aquesta nova interpretació de la missió de Joana d'Arc. Que ella respon a una necessitat actual de l'ànima francesa és possible. D'ençà que els francesos en la gran guerra tingueren els anglesos per aliats, els repugna de confondre el patriotisme
de Joana d'Arc amb l'odi a l'anglès. La creació de la Societat de
les Nacions en la qual han posat la seva esperança tants d'antics
combatents, i l'entrevista de Locarno, ajuden a comprendre el per
què l'estàtua de Joana d'Arc a Poitiers, difereix tan estranyament,
de la que l i fou aixecada a Chinon ara fa trenta sis anys.
Sembla, inclús, que la canonització de l'heroïna sigui per algUOS una de les causes d'aquesta transformació de la seva fisonomia tradicional. Tanmateix, el decret de beatificació no inclinarà
pas els esperits en aquest sentit. No exigia pas que Joana fos considerada com un àngel de la pau. Aquest decret recordava que molt
rarament els trofeus dels herois de la guerra resten sense taca: que
ells eren molt sovint "entelats, sigui per la injustícia de llur causa,
sigui per l'abús de la victòria, sigui pel preu excessiu d'aquesta mateixa victòria pagada amb moltes llàgrimes." Indicava alhora que
la glòria de Joana d'Arc no sofreix de cap d'aquestes tares: insistia sobre la seva caritat. I la primera biografia de Joana d'Arc,
apareguda després del decret de beatificació, La Bicnkcurcusc
Jcannc d'Arc, de Petit de Juleville, professor a la Sorbona, no havia
de fer més que resumir els considerands del decret, per caracteritzar
el patriotisme de l'alliberadora d'Orleans.
Per a l'historiador que té present a l'esperit la guerra dels Cent
Anys, aquest patriotisme és marcat amb trets originals. "Per de
prompte, és fet de pietat i de caritat. "La pietat que hi havia en el
teialme de França..." és una de les primeres respostes de Joana als
investigadors eclesiàstics de Poitiers que li demanaven per què havia
deixat el seu poblct. Més tard. durant el procés de Rouen, en l'interrogatori del quinze de març, Joana explicava que l'àngel que ella
sentia a Domremy l i "contava la pietat que hi havia al reialme de
França". Pietat nascuda de la vista dels mals de la guerra, indignació provocada per la injustícia dels anglesos que pretenien de llançar
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el rei legítim dels seus estats hereditaris, vet aquí el ressort de la
seva acció patriòtica.
Els seus objectius de guerra són ben clars: Alliberar Orleans,
fer consagrar el rei a Reims, i després llançar l'anglès de França.
Un cop refusades les seves ofertes de pau, Joana dirigeix enèrgicament la guerra, aportant als soldats una fe entusiasta en l'èxit i
sabent trobar els mots que han d'estimular el seu coratge. Però fa
la guerra humanament i cristianament. Joana vol endolcir i corregir els mals costums dels seus companys de combat. Ha defès llurs
renecs. Foragita els bergants que seguien l'exèrcit. Porta a la confessió i la Comunió els vells routiers armanyacs.
Es compassiva per als febles, els ferits i els presoners. " M a i no he
vista córrer la sang de França—diu—que no se'm drecessin els cabells
damunt el cap". La seva compassió s'estén als enemics. Ja de bon
principi Joana es veda de servir-se de l'espasa o de la llança. Té per
?rma la seva senyera que estima—diu—quaranta vegades més que
la seva espasa i a la qual ella ajunta els combatents per a l'assalt.
Des del primer afer en el qual pren part, l'atac a la Bastilla de
Saint-Jean-le-Blanc, exigeix dels soldats que no saquegin l'església,
i salva la vida als presoners. A la presa de les Tournelles, Joana albira el capità anglès Ilasdale que està a punt de sucumbir i caure
a la Loire on es negaria. "Rendeix-te—li crida—; la teva ànima
em fa pietat!". A Patay, va arribar al camp de batalla quan ja
aquesta era a punt d'acabar-se. Dos mil anglesos cobrien el sòl. El
primer espectacle que s'ofereix als seus ulls, és el d'un francès que
està a punt d'occir un presoner. Joana salta del cavall, es precipita en socors del presoner, l i aguanta el cap, fa cridar un sacerdot
per confessar-lo, i l'assisteix fins a la mort.
Joana no amava pas la guerra, tot i que la va fer coratjosament.
No sommiava proeses, ni fets d'armes, ni brillants cavalcades, com
la cavalleria descrita per Froissart. No guerrejava per guerrejar,
sinó per obtenir la pau, una pau que no concebia sense el reconeixement dels drets del rei de França sobre el seu reialme, és a dir,
sense la justícia. El seu patriotisme no demanava ni conquestes, ni
humiliacions de l'enemic, ni dominació. La glòria militar i les gestes no exercien cap prestigi sobre el seu esperit. I fins se sentia
estranya a les formes més comunes i més tolerables de l'orgull nacional. No demanava sinó una cosa, que el seu país fos lliure i en
pau. Existeix un sentiment nacional més simple? Més humà? Més
irreprotxable?

SANTA JOANA

D'ARC

1 sense que calgui transformar Joana d'Arc en àngel de pau, no
basta per a la seva glòria el fet que ella encarni un patriotisme tan
pur, que podria ésser proposat com exemple als ciutadans de totes
les nacions?
JEAN P L A T T A R D
Professor a la Universitat de Poitiers
(Trad. Maria Perpinyà)

LES GRANS EXPANSIONS DEL MONAQUISME EN LA VIDA SECULAR*
(Continuació)
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L'ambient espiritual dels temps de Sant Felip Neri.—En la coneguda meditació de les dues senyeres esgrana Sant Ignasi amb divinal
vidència tot un pla d'atac de l'Esperit del Mal contra la dominació
de Déu i contra l'elevació de l'home. "A la primeria—diu—temptin
amb cobdícia de riqueses, com-gairebé sempre s'esdevé, per tal que
més fàcilment se'n vinguin a l'honra vana del món i , després, a
força supèrbia: de manera que el primer graó sigui de riqueses, el
segon d'honor i el terç de supèrbia; i d'aquests tres graons empeny a tots els altres vicis" 1.
Tal fou, tal és encara, la tàctica emprada per Satanàs contra
el reialme militant de Crist. Hom coneix bé prou aquelles brunes
històries que ens reconten el textos medievals; d'un costat, la ^eu
del mateix Crist que diu a Sant Francesc: "No veus que la meva
casa s'està ensorrant? Ves, doncs, i restaura-me-la" 2; i aquella v i sió del Sant Pare contemfílant la Basílica Lateranense pròxima a
Ui ruïna i sostinguda per les espatlles del mateix Serafí d'Umbria 3;
d'altra banda, la menaça divina d'un pròxim ensorrament del món
esvaïda pels precs de la Verge que obtenia de Crist la fundació de
l'Ordre de Predicadors com a mitjà per a la il·luminació de la societat humana 4.
* Vegi's el fasc.cle d'octubre últim.
Exercicis Espiriluols. trad. del P. Lluís Vidal. p. 65; Barcelona. 1913.
' I.egcnda M n i o r de Sant Ronavcntura. cap. I I I , núm. 10. Quaracchi. 1898.
' l.cuenda secunda S. Francisci, ed. del P. d'AIençon, p. 182. Roma. 1006.
1 l ' i d d s de los Hcrmauos. trad. del P. P. Alvarez, cap. I . Vcrjjara. 1912.
'
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Aquestes tenebroses perspectives, que prou bé denuncien l'enorme extensió del mal en aquella època, tenien rels ben profundes
ja lamentades per Sant Bernat en un text sovint citat i que és alhora
un magnífic comentari i control del text ignasià que havem transcrit. I el gran Papa Innocenci I I I escrivia als 31 de maig de 1204:
"Aquells als quals Sant Pere ha nomenat per a pendre part en la
tasca de servar el poble d'Israel no vetllen ja llur ramat durant la
nit, ans al contrari, dormen i tenen llurs mans fora de la guerra
mentre que Israel lluita amb Madià. El pastor ha degenerat en mercenari, ja no pastura el ramat, sinó que es paga a si mateix; cerca
la llet i la llana de les ovelles... Gairebé tots han abandonat la
causa de Déu, i molts, entres els altres, l i són inútils" 5.
En ple centre de l'Edat Mitjana llavors que l'estendard de les
riqueses, de la vanitat i de la supèrbia atréia els esguards de grans
constel·lacions humanes atiant-les vers els triomfs que sempre fracassen, allaus ingents vestides de la Fortalesa de Déu, recolzades
en la Fe nua i pura, menyspreades totes les combinacions humanes i
treballant només per a l'honor de Déu, alçaven l'estendard de la
pobresa, del menyspreu i de la humilitat marxant així vers aquells
fracassos que sempre triomfen i que hom pot contemplar a dojo en
cl llibre de les Fundacions de Santa Teresa.
Tal fou la biologia sobrenatural dels organismes religiosos que
durant una part dels segles x i n 1 x i v branden arreu i amb heroica energia les armes espirituals. Una lenta i forta restauració moral
sembla envair de nou la societat humana i , cert, hom veu esclatar
innombrables exemplars de santedat i una munió incomptable
d'obres cristianes.
Però les grans decadències antigues, bé que influïdes per les
liums novelles, continuaven planant damunt sectors de densitat i
elevació extraordinàries i unides a les mortíferes compensacions
humanes que dissortadament segueixen als triomfs de la vida e*spiritual de fracassos, feien davallar les constel·lacions novelles de
l'ordre de la Fe pura i nua a l'ordre de la pobra raó humana—llum
en fanals ensutzats—que llançant-les a recolzar-se en bases purament humanes i revestint-les dels èxits enlluernadors i perifèrics d'aquest món, que sempre fracassen, les feia entrar en franca decadència.

Vida de S. Ü o w i n u o .

del P. Lacordaire, cap. III, pp.

39-40.

Barceloní, lyoo.

PERE M. BORDOY TORRENTS
Era l'Esperit del mal que, com deia Sant Vicents Ferrer, torrava a aixecar la testa: el programa que l i adjudicava Sant Ignasi
triomfa a banderes desplegades, arribant—entre moltes—a l'apoteosi del Cisma d'Occident i afiançat encara per segles amb la collaboració de la peste negra.
Fou per aquest temps que el Dant escrivia amb catolicíssim esperit aquella implacable crítica enclosa en el cant I X , v. 133-35 ^
ParaJiso, i que el nostre Sant Vicents Ferrer feia aquesta amarga
confessió en el tractat Dc Vita Spirituali:
"Multi de paupertatís solo nomine gloriantur. Sed, quo pacto?
Ita, ut eis nihil desit. Dicunt se amicos paupertatís, sed paupertatís sodales fugiunt pro suo posse... Et quidem, isto tempore, heu
nobis miseris! quasi nullus reperitur qui alio? de perfectione instruat, quin potius, si homo velit tendere ad Deum, inveniet retrahentes multos et quasi neminem adiuvantem".
Aquest programa que havia de restar condensat d'una manera
definitiva en aquells versos de tant d'èxit:
Chi vuol ésser líeto, sia:
Di doman non c'è certezza,
i que feia passar lentament l'alta cultura des de la personalitat al
personalisme, des d'un màximurr» d'idees amb un minimum de paraules, al màximum de paraules amb un minimum d'idees dels nostres dies, de l'ordre substantiu i transcendent a un ordre perifèric
i de concrecions materials, era estrènuament contrapesat i batut
per nombrosos esclats de santedat i altes crucifixions; Sant Francesc de Paula fundador dels Mínims; Sant Bèrnardí de Sena i Sant
Joan de Capistrano que enaltien la reforma franciscana de l'Observança: els Beats Bartomeu Fantí i Baptista de Màntua, Carmelites; el foc sobreeixidor de Fra Jeroni Savonarola, etc, etc. acomplint-se així com a llei de les capes superiors del Cristianisme una
de les més colpidores doctrines de la gran vident Santa Magdalena
de Pazzi " i que podríem anomenar la llei sobrenatural de la conservació del Foc sagrat.
Aquests coneguts reguerons de sang que segueixen l'aspecte de
Crist com a conegut i seguit, i d'altres innúmers reguerons oblidats
per aquest món i que segueixen l'aspecte de Crist com a oblidat i no

•

S. H a r í à Maddalena de'Pasei.

per R. Cioni. p. 77. (Ed. de Milà.)
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seguit, feien esclatar—potser com mai—tota una constel·lació de
Titans, ben independents^ de la vida cristiana que haurien d'anar-la
aixecant i servant fins a la consumació dels segles. Sant Pere d'Alcàntara, Sant Francesc de Borja, Santa Teresa de Jesús, Sant Joan
de la Creu, Sant Pius V, Sant Joan de Déu, Sant Francesc Xavier,
Sant Feliu de Cantalici, Sant Caietà, Sant Carles Borromeu, Sant
Tomàs de Vilanova, Sant Jeroni Emilià, Sant Camil de Lelis, i , amb
ells, les grans figures, tan amigues com independents, de Sant Ignasi de Loiola i Sant Felip Neri els quals varen apuntar—talment
com si s'ho haguéssiu dit—a l'home interior, a restaurar la beutat
de la Filla del Rei—ab intus—; el primer organitzant d'una manera genial i encara no superada la vida activa religiosa, atacant
terriblement i amb tota mena d'armes dignes els enemics de l'Església i , amb el llibre d'or dels Exercicis Espirituals, tornant a llur
centre un nombre infinit de fills pròdigs o consolidant les ànimes
pies en la vida cristiana; mentre que el segon amarat, com veurem
i fins a l'excés del foc de l'Esperit Sant, era, a tall de sant diplomàtic, menat vers el cor mateix del Cristianisme des del qual la
seva obra havia d'assolir proporcions tan extenses com la mateixa
Església.
Sant Felip Neri i la seva obra.—Per a donar una idea de la
vida i de la missió de Sant Felip Neri podríem recórrer als dos volums que hi dedicava el Sr. Cardenal Capecelatro {La Vita di S. Pelippo Neri, Desclée, 1889) transplantats, fa alguns anys, al castellà per M n . Jaume Collell, 0 bé a l'obra recent de L . Ponnelle i
L. Bordet, Saint Philippe Néri et la société romaine de son temps
(1515-1595) (Bloud et Gay, Paris, 1928) i fins al bell compendi
escrit pel Rev. P. Lluís M . " Valls amb el títol de Vida de San Felipe Neri, editat per la susdita casa editorial Desclée. Altres fonts
excel·lents d'informació s'han publicat a la nostra terra com el D i rectorio de Ejercicios de Oratorio Parvo (Vda. Pla, 1867) i el seu
paral·lel Manual del Hermano del Oratorio Parvo (1908); el Compendio de la Vida del Beato Antonio Grassi (1901) ; la Escuela del
gran Maestro de espíritu San Felipe Neri (I889); Excclencias del
Instituto de la Congregación del Oratorio (1912), i , molt particularment, la magnifica obra El Espíritu de San Felipe Neri, traduïda pel Rev. P. Agustí Mas (1922), esplèndid monument bastit
en honor del Sant i potser l'estudi que amb més sagacitat i justesa
s'endinsa en els penetrals de l'escola ascètica creada pel Sant Patriarca.
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Preferim, no obstant, de temptar en aquest punt, una altra via
consistent a sintetitzar algunes pràctiques que, passant després a
lleis escrites de l'Oratori, ens donen ja bastida la fisionomia espiritual del Sant de Florència.
El punt de partida en la personalitat ascètica de Sant Felip i
després en el desenrotllament de la seva actuació múltiple és, a manera de postulat, la contemplació i amor de les coses divines. Llançada l'ànima del Sant a l'oració es troba sovint de faç al Sol de
justícia que la va colrant amb lentitud fins que apareixent negra
però bonica es veu transmutada en un veritable incendi. Des d'aquest moment, que assenyala una fita capital en la vida del Sant, la
seva activitat és tota passiva coincidint de ple, en aquest punt, amb
la doctrina de la infància espiritual propugnada en el x v i n segle
per la nostra mística Ven. M . Eulàlia de la Creu, i verificada
gloriosament en els nostres dies per Santa Teresina de l'Infant
Jesús. Diríeu que l'esperit del Sant—cada vegada més potent—ha
perdut ja tota iniciativa humana i que no es mou sinó per mocions
i impulsions divines, prenent del Senyor fins el bell somriure, i la
gravetat, i la majestàtica lentitud, i la compassió •indefinida i el foc
devorador que abrusa tot el que l i és posat en contacte.
No és la seva iniciativa personal ni la seva activitat que creen
el seu doble i alhora únic Oratori, puix se'l va trobant fet a les
mans, ni les lleis que el regeixen són, de bell principi, regulacions
escrites, sinó fets vius i permanents que d'aquelles impulsacions
divines espontàniament brollen. La seva actuació en aouest punt
no és a priori ni a posteriori; no .viu ni al dia ni al moment: deixa
a l'Esperit Sant que tradueixi de primer en fets vius les normes
per què s'anirà regint l'Oratori.
I aquesta posició del Sant en front de Déu i de les criatures provoca tota una estructura espiritual que segueix una marxa tan idèntica a la servada per Sant Tomàs en la Summa Theologica que per
la mateixa raó que podem anomenar el Doctor Angèlic rei dels summistes i de la ciència cristiana, podríem també anomenar el Sant de
Florència rei de l'activitat espiritual plena, o sigui, en tot l'abast de
les seves múltiples derivacions. Ambdues activitats són paral·leles i
equipoHents; ambdues produeixen sengles obres veritablement universals; ambdues són creadores i alhora assimiladores de la flor espiritual de generacions passades; ambdues ben orgàniques i . malgrat
l'urs respectives concrecions, tenen en llur respectiva esfera la mateixa posició i transcendència que l'Ontologia entre les disciplines
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humanes, encloent doctrines, principis i mètodes d'abast universal
per a tot lloc i temps.
És ben possible que aquesta semblança de trajectòries fes sentir
al Sant de Florència tan viva i perdurable simpatia per la Summa
Theoldgica. "Miracle d'acuïtat i de profunditat teològica—escriu el
Cardenal Capecelatro—. Sant Felip la tenia sempre a les mans com
per fer-ne les seves delícies". Si el Sant d'Aquino, trobant-se enfront
de materials tan valuosos com els Sentenciarh de Pere Llombard i
la Summa d'Alexandre d'Hales, podia donar com a raó per a escriure la seva Summa Theologica la multiplicitat d'inútils qüestions,
articles i arguments, el desordre en la presentació dels temes i llur
repetició freqüent, el gloriós Sant Felip Neri es trobava davant per
davant d'una veritable turba multa de materials espirituals de ben
distinta valor, en part desferres, agombolats pels temps i ofegant-se
els uns als altres, constituint en plec aquella süva opaca que impulsava també Sant Bonaventura a escriure el seu divinal Brevüoqui.
Però com desglossar sàviament, en el radi de les concrecions pràctiques, el purament accidental, del propi i del substancial? I com
arribar, en l'edifici de la vida espiritual plena, a la constatació perfecta i a l'aïllament de les linies fondamentals i de llurs anexes convenients, si apareixien elles farcides de pàmpols que s'havien en part
ensenyorit de les grans arcades del cristianisme i semblaven voler-les
ofegar? Hom havia passat ben bé del temps en què les pedres es tornaven esperit al temps en què els esperits semblava que s'havien de
tornar pedra.
Un procediment quirúrgic podia adoptar-se i fou, en efecte, seguit per Fra Jeroni Savonarola, tan venerat per Sant Felip Neri i
Santa Catarina de Ricci. però tal via no podia trobar ressò en l'ànima de Pippo buono. Animes enamorades d'esplendors mundanals s'hagueren trobat en llur element proposant combinacions humanes, tan
en voga. en temps del Renaixement, però llur esforç, odiós a Déu,
hauria també fracassat en definitiva, car ben sabuda és ja aquella
sentència de Sant Joan de la Creu: "L'ànima enamorada de dignitats,
davant Déu és tinguda i tractada com persona baixa". L'Esperit de
Déu aterra tot construint dolçament, humilment, i amb aquesta directiva mena el gloriós Sant Felip Cap a les Catacumbes de Roma.
Les Catacumbes! Són elles per al nostre Sant una realitat, una
llei, un símbol. La realitat de la primitiva i simple vida cristiana que
riHuminarà constantment en la seva tasca de restauració i l i farà sospesar la valor:
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D'aglutinants que ell ja coneix, accidentals, cert, però convenients
per a servar incòlume aquella vida,
De contrapesos que, permetent a l'esperit humà un esplai necessari, n'asesgurin alhora una reacció perdurable,
De concessions accidentals als aspectes variables dels temps.
Tot aquest joc de forces, i en forma ben simple, es troba el gloriós Sant a les mans i de llur coordinació lenta en surt l'admirable
suma espiritual que després Sant Francesc de Sales transportarà substantivament als llibres, i , amb fonts textuals primitives, esgranarà el
P. Bussereau en la ja esmentada obra F2 Espíritu de San Felipe Neri.
I aquesta tasca—a primer cop d'ull impossible en aquells temps
—la desenrotllarà el gran servidor de Déu sense pensar activament
en mitjans humans. Per a Sant Felip no hi hagué mai problemes econòmics ni científics com a preliminars de les seves empreses; per tal
d'estar sempre amatent a l'hora de Déu, abandona Sant Felip la casa
i la forta herència d'un seu oncle i , després, deixa els estudis, ven tots
els llibres que té i dóna el que en treu als pobres, perquè el Canelobre immens que il·lumina tota criatura i duu aparellat aquell foc que
furga per abrusar la terra el tenia envaït, i el Sant sentia suficients
els seus resplendors, i davant ells totes les coses talment com si no
fossin.
Aixi, anegat en la mar simple de Déu i vivint d'ella i en ella, l'esperit de Sant Felip tot ho il·lumina, des del cimell fins a les capes més
inferiors de la Santa Església.
Un dia compareix a Roma la Ven. Ursula Benincasa—tan coneguda entre nosaltres com a fundadora de la devoció a l'Escapulari
blau—i, dient-se ambaixadora de Jesucrist, intima amb gran coratge
al Sant Pare l'ordre de proveir més eficaçment a la reforma de l'Església. Ben aviat és constituïda una junta composta de dos Cardenals i d'altres barons tan il·lustres com el P. Claudi Acquaviva, General de la Companyia de Jesús, a fi que examinés l'esperit de la
Ven. Ursula. L'ànima, però, de tal junta, fou. per voluntat del Sant
Pare, el gloriós Sant Felip Neri. Què farà aquesta junta? Iniciarà
un procés juridic d'antecedents relatius a la interessada? O escatirà
amb brillantor acadèmica i amb l'adjutori de grans infolis els èxtasis i revelacions d'aquella Venerable? Impossibles uns tals procediments davant la simplicitat lluminosa de Sant Felip Neri. Envesteix
el Sant durament contra ella, tractant-la—com de si és tota criatura
—d'orgullosa, ignorant, mentidera, hipòcrita: i la sotmet de seguida
a altres, ben llargues i feixugues, contrarietats...! Amb quin goig con-
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templava més tard el Sant el triomf de la seva victima i de l'Esperit
del Senyor que la impulsava, tot dientji al final amb aires de satisfacció: "Talment com ara ens passegem per ací ens passejarem després en el ParadísI". Procediment ben típic de Sant Felip Neri que,
a la llarga, apuntava sempre a provar i a ensorrar l'amor propi i que
va anar ell regulant fins a deixar-lo constituït en una de les característiques més essencials de l'Oratori.
I aquesta via de la simplicitat lluminosa, tan pròpia dels nuclis
primitius i que Sant Felip bevia a dojo a les Catacumbes, donava a
les irradiacions del Sant una realitat sintètica a penes concebible.
Hom sap que Sant Francesc de Sales propugnava l'ús discret de graciositats i acudits, via que ens recorda aque'.l psalm: Servite Domino
in laetitia; que Sant Basili (Epist. 11, núm. 6) sembla preferir l'aspecte trist i ens fa pensar en aquell altre psalm: Servite Dominus in
timore; i , finalment, que Sant Benet escrivia en la seva Regla aquella norma: Verba... risui apta non loqui, i Sant Ignasi de Loiolà en
els seus Exercicis: no reir ni decir cosa motiva a risa. Quina d'aquestes tres excel·lents vies escollirà cl nostre Sant? La seva personalitat
és ací una síntesi, de caires tomistes, de totes elles, amb prevalença,
però, d'una santa alegria. A les hores d'esbarjo, els seus fills, mitigada
tota severitat, es presentaren amb /of alegre i modestos; en llur vestir, caminar i parlar, i en llurs moviments, serà servat un absolut decorum i una perfecta modèstia; els fills de Sant Felip s'honoraran
i obsequiaran mútuament, i llurs actituds no hauran de desviar-se de
la manera de fer peculiar als barons bons i senzills. Per això excloïa
amb horror tota aparatositat i ostentació.
La mateixa llum simplicíssima per la qual vivia el Sant la vida
de Déu, el menava a fundar el seu Institut amb tal art que en fossin
exclosos els vots però acomplits amb tota seguretat i a posar en el
front mental dels seus novicis aquella dita, ben afrosa per a un principiant: AMA NESCIRI, transportació hom diria cartoixana i que més
endavant proposarà el seu fill espiritual Sant Francesc de Sales amb
aquestes paraules: "El bé no fa soroll i el soroll no fa bé".
Atent sempre a les línies capitals de la vida cristiana, destriarà
el Sant el substancial del propi i de l'accidental, però l'acompanyarà^ alhora d'aglutinants divins. Ell acceptarà amb veritable delit
i fins propugnarà el cant de les Hores Canòniques en comunitat. Més
encara, el regularà per festes particulars tan minuciosament que llur
articulat—on ni hi és oblidada la festa de Sant Gregori Papa com
admodum solemnis—serva una veritable analogia amb aquells capí-
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tols ( V I I I - X V I I I ) de la Regla de Sant Benet, en què aquest Sant
estructura les Hores Canòniques i ens duu a la memòria el següent
text d'un monjo de Monte-Cassino: "Sant Felip va posar els fonaments d'una perfecció altíssima a San Germano i a Monte-Cassino.
En els quals llocs, durant tres anys continus, es va pastar en l'esperit
de la pietat i de les santes virtuts, principalment sota el guiatge i el
magisteri del religiosíssim monjo cassinense, Eusebi d'Evoli, patrici
napolità". Però el Sant de Florència, seguint les orientacions peculiars del seu esperit, es guardarà bé prou de fer d'aquesta pràctica
un ús quotidià a l'estil de les Ordres monacals: el tast sovintejat
d'ella, i per temps, enardirà més els esperits que hi trobaran tothora
la sentor de les coses divines i novelles, un descans de les tasques habituals; i la glòria del Senyor la lloança conscient, delitosa, alta, solemne.
També brandarà el Sant, i ben sovint, l'arma tradicional de la
predicació, però sempre en forma familiar (famüiari rohortatione) i
amb exclusió de tot exordi.
L'assistència a tal predicació i l'oració mental quotidiana, verificada amb la major simplicitat i confiança, constitueixen dues lleis
capitals de l'Oratori Parvo, i d'elles ha de derivar l'activitat externa
dels Germans que en són membres.
I per tal de fer-los entrar suaument en les vies del Senyor i de
deixar-los-hi ben instal·lats cercarà el Sant els aglutinants més
nobles que ens ofereixen alhora la Religió Cristiana, la natura i fins
els progressos de la civilització amb els quals, com en camp de diversa beutat, l'esperit descansarà i variarà de posició, però sempre
es trobarà de cara a la Bondat Divina. Non modo supplicationibus
sed etiam familiari cohortatione et musico concertu excitantur ad
Caelestia contcmplanda. Hom diria que es troba davant el Paradís
de Fra Angèlic i remembra aquella confessió de Sant Felip Neri:
"Tot el que, de petit, he tingut de bo ho dec als Frares de Sant
Marc".
I alguna vegada l'any, després del cant de Vespres i del sermó,
hom s'aplegarà en algun lloc immediat a la població, i , si la calor no
ho permet, en algun temple de la ciutat, per a continuar-hi els exercicis espirituals. Escoltem una descripció substantiva d'aquesta colpidora pràctica, segons que és descrita en les mateixes fonts primitives:
"Després de cantades Vespres i acabat el sermó, alguns dels nostres Preveres i Laics, amb els Germans d'Oratori i molts d'altres.
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s'apleguen amb puntualitat en el lloc consabut, prop la ciutat, en el
qual, asseguts sobre l'herbei, canten, de primer, els qui saben de música, alguna composició o himne piadós; després, un d'ells diu de
memòria un breu sermó escrit amb no menys pietat que elegància i ,
finit el sermó, tornen a cantar.
"A continuació s'aixeca el Prefecte de l'Oratori, o algun altre al
qual els Pares hagin fet aquesta comanda, i fa un breu discurs exhortant a viure piadosament i cristiana...
"Finit això, hom canta un himne i tots s'entomen a casa llur, o
a l'Oratori".
Una altra pràctica de l'Oratori Parvo ben paral·lela a la que acabem d'esgranar és la visita a set esglésies: "Cada setmana són nomenats set Germans a fi que visitin una de les set esglésies assenyalades a aquest efecte que els hauran tocat per sort".
Però tot aquest rodatge d'activitats diverses té un centre capital
i una marxa ben passiva per les vies divines. Per això després d'estatuir com a minimum la Comunió mensual, promulga el Sant l'obediència i la passivitat completa en la devoció dels Germans de l'Oratori als Sants, i en allò que per llur mitjanceria han de demanar, amb
la qual cosa hom els allunya alhora dels perills que un aturament
actiu en concrecions particulars i perifèriques podria provocar en el
camí de la perfecció cristiana:
"L'últim diumenge de cada mes hom fa avinent a tots que es preparin per a rebre la Sagrada Eucaristia el primer Diumenge del mes
següent. A la tarda d'aquest mateix dia hom reparteix uns breus documents escrits en unes petites cèdules i imatges de Sants a fi que
cadascú veient el que en e'ies és escrit sàpiga el que ha de demanar
a Déu per intercessió del Sant que l i ha tocat".
Però tota aquesta colpidora estructura espiritual, bé que excellent, no respondria del tot a l'ideal que el Sant Patriarca tenia de la
vida cristiana. Havem ja insinuat abans, i cal insistir d'una manera
particular en aquest punt, que el Sant apuntava tothora, i per múltiples vies i procediments, a ensorrar l'home interior a fi de convertir-lo en estatge digne de Déu. Quan l'esperit calla i la terra humana
devé deserta i buida, davalla llavors l'Esperit Sant i l'eleva fins al
seu soli. I admirable via per arribar a aquesta fita es la de la humilitat
i de les humiliacions que hi duen acompanyades de l'estrenu exercici
de la caritat; car les primeres destrueixen i liquiden pestilents desferres i adefesis mentre que l'última va bastint ordenadament el temple de Déu. I més encara si les tres són exercides entre els malanants.
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en el tuf inevitable d'Hospitals i Asils i fent cara a les dures realitats de la vida humana. Heus aci tot un altre programa, ple de llum
i de suggestions, que el gloriós Sant de Florència inscrivia també en
el seu programa on quedava redactat amb aquestes paraules: "Adsunt, subveniunt, consolantur, inserviunt, confirmant quam diligentissime".
Així, empès per l'Esperit Sant, i marxant de Sant Marc de Florència a Mcnte-Cassino, i de Monte-Cassino a les catacumbes, arribava
el Sant a l'estructura primitiva, a la flor de la vida cristiana, i amb
ella, batent a les impulsions de flames divines, trasbalsava el Sant
d'una manera ben fonda i perdurable la ciutat de Roma.
Anem ara a parlar del Terç Ordre de Sant Domènec Guçman.
PERE M . B O R D O Y - T O R R E N T S

(Continuarà).

LA C O N F R A R I A DEL S A N T Í S S I M
SAGRAMENT A VINÇA DEL CONFLENT

L

ES audàcies de la secta protestant van despertar, des del segon
quart de segle xvi, la devoció a Jesús sagramentat. En diversos
convents de dones nasqué l'adoració perpetual en reparació dels blasfemis heretges.
Els frares predicadors de Sant Domingo entraren dins el moviment, i , en l'església de Nostra Senyora de la Minerva, a Roma, establiren la Confraria del Sant Sagrament, aviat aprovada i confirmada pel Sant Pare Pau I I I , en la seva Butlla Dominus Noster ] . C ,
del 30 de novembre de 1539; document que va promoure en tota la
Cristiandat i especialment en quasi totes les parròquies de Catalunya, altres confraries sobre el model de l'Arxiconfraria de Nostra
Senyora de la Minerva.
"Per a la direcció saludable i per al creixement de dita Confraria, deia la Butlla, determinat és que els confrares hauran un mirament particular que el Santissim sigui guardat en cada església parroquial amb la reverència volguda; en un lloc honest i honorable, davant el qual hi haurà llànties enceses nit i dia.
"Si l'església del lloc no té recursos suficients, els confrares donaran tot el que sigui necessari, i també per a comprar un tàlem per
a portar l'Eucaristia als malalts.
"... Els rectors o bé els vicaris de cada església faran donar alguns tocs de campana cada vegada que serà necessari d'administrar
el sant viàtic a qualsevol malalt a casa seva, per mor d'avisar els
confrares veïns de venir a acompanyar el Salvador, si poden fer-ho
personalment, o bé. si no poden venir, de fer acompanyar Nostre
Senyor per alguns de llurs principals domèstics, fins a la casa del
malalt, amb un ciri o bé una atxa encesa a la mà..."
Aviat altres objectes s'afegiren als sobredits, en cada Confraria:
colre solemníssimament la festa de Corpus i l'octava; convocar tot
cl poble a fer l'hora d'adoració durant les Quaranta hores; honrar
particularment, cada tercer diumenge de mes, el Santíssim Sagra-
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ment; fer de l'altar, retaule i capella del Santíssim, obres de més en
més notables d'art i de riquesa...
Digna és d'admiració la vitalitat de tals Confraries en la part
francesa de Catalunya. Però, quina llàstima llagrimosa que hagi vingut i que sempre duri la satànica Revolució que tant de coses ha
llançat a terra, i que cerca a sotraguejar-les, si, per ventura, han pogut rellevar-se 1
On anirà el món, en definitiva, sinó a Jesús? EU sol té les paraules de la vida perdurable. Ell sol és la pedra d"angle. I des que les,
Confraries del Santíssim Sagrament preservaren el poble nostre del
verí herètic, encara podrien guarir-lo de la seva trista indiferència!
Que vegi, doncs, de quin amor el seus pares festivaren el Sagrament
de l'altar, puix que sempre és vertader l'antic adagi: exempta trahunt. I si l'exemple dels avantpassats alluma al cor dels meus feligresos i de molts altres catalans una centella d'amor, prou en seria
jo pagat!

LA FUNDACIÓ
Tingué lloc, probablement, en l'any 1627. Fins aquí, en efecte,
els manaments del Senyor Bisbe o dels seus oficials, notificats en els
cartells de visita i consecutius a cada visita pastoral quasi anual,
anomenen les diferents Confraries ja ací establertes: Confraria de
la preciosa Sang de Jesucrist, de Nostra Senyora del Roser, de Santa Llúcia, per als sastres i costureres; de Sant Eloi, per als ferrers;
dé Sant Crispí, per als sabaters. Però, quan la qüestió és de l'altar,
vasos sagrats, tovalles i altres coses referents al Santíssim Sagrament,
es dirigeixen als obrers de l'església:
"Manam als obrers de dita Iglesia, Francés Vezia y Francés Riquer, fassen adorar de part dedins tot lo vasculo de la capseta de
plata ahont esta la reserva del Santíssim Sagrament..."—(1617).
"Manam als obrers dins un més fassen fer un cobre altar al altar
del Santíssim Sagrament, sots pena de excomunicació major..."—
(1627). Molt fàcil era, ja es veu, d'incórrer aleshores la censura més
greu.
Però, des de l'any 1628, els cartells de visita es dirigeixen als
administradors de la Confraria del Santíssim Sagrament:
"Manam als administradors de la Confraria del S S. St. dins un
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més fasscn fer unes tovalles ab puntes..." naturalment "sots pena
de excomunicació major".—(1628).
Al 27 de juliol de 1632 es demanaren a Roma les Butlles de Confraria. Com trigaren a venir, la instància fou renovellada al 29 de
juny de l'any vinent. Així els confrares de Vinçà tingueren tots els
privilegis de la Confraria de la Minerva de Roma.

2.

CONFRARES, COXFRARESSES I ADMINISTRADORS

Podien entrar en la Confraria tots els habitants majors de Vinçà,
homes i dones. En 1673 hi trobem 84 confraresses, i en 1737, 249
confrares. També els forasters podien fer-s'hi admetre. En 1710, llegim dins el "llibre ahont tenen de ser escritas totas las confraressaa
de la Confraria del S. St., la Senyora Emerenciana Riu, d'Argclés".
Els sacerdots beneficiats de la Comunitat ecclesiàstica de Vinçà
—eren 23 aleshores—, tenien en cor d'ésser escrits al Registre de la
Confraria, i els homes del veïnat de Sahorle, distant d'alguns mil
metres, n'eren tots membres. Eren 16 homes escrits en 1737, sense
fer esment dels 5 confrares morts des de l'última insaculació.
El modo de designar els administradors era el mateix que per les
Confraries de la Sang i del Roser.
Cada tres anys es feia la insaculació. Referim, pres a l'atzar, un
dels nombrosos processos verbals de l'arxiu parroquial:
"Als quatre de juny 1712, en la vila de Vinça,
"Convocats y congregats los Senyors Joan Barrera, Dr. en medecina, Gabriel Izern, Francisco Ciuró, Julià Jussenma, Joseph Fabra, àlias Duran, de Sahorle, Julià Calvet, Carlos Peytari, Nicolau
Blandinyeras, Gabriel Barba, Bonaventura Serradell, Jauma Barta,
y Erasma Puell, tots confrares habilitadors y enseculadors de la Confraria del Santíssim Sagrament (que alabat sia per sempre!) en la
parroquial Iglesia de Sant Julià y Santa Basilissia de la Vila de
Vinçà erigida y fundada; nomenats y extrets en habilitadors y enseculadors, als 2 de juny proppasat affi y effecte de fer la habilitació y enseculació de dita Confraria..."
Davant dels insaculadors hi havia sis bosses. Dins la primera
eren els noms dels confrares nobles o burgesos; dins la 2.'. els dels
rics pagesos; dins la 3.", els dels petits pagesos-jornalers: dins la 4.',
els del menestrals; dins la 5.' els dels treballadors llogats a l'any o
a la jornada: i dins la 6." els dels habitants de Sahorle.
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De cada bossa eren extrets els noms dels morts des de l'última
insaculació; i eren novament insaculats els confrares escrits d'aleshores ençà.
I sovint arribava de trobar algun confrare pujat d'un grau social a grau superior. Sovint un simple treballador s'havia fet pagès,
i alguna vegada un ric propietari s'era emburgesat. I cada un dels
benaurats era pujat d'una bossa a la superior, de la quinta a la quarta..., de la tercera bossa a la segona...
Cada any, el dia de cap d'octava de Corpus, es feia Vextracció
dels administradors. Referim, també, un dels actes que posseïm:
"Als 30 de juny 1707, en la parroquial iglesia...
"Convocats y congregats los Sres. Gabriel Izern, Julià Jossenma, Joseph Barba, Francisco Masseta, Galderich Barrera menor,
Regidors de la Confraria del Santíssim Sagrament (que alabat sia
per sempre!), en la forma acostumada, assistint en estàs cosas los
Reverends Francisco Navarra, Joseph Sabater, Domingo Pallarès,
Josep Ciuró, Joseph Ramonet, Joseph Colomer y Joseph Mayens,
preveres, los Magnifichs Christofol Izern, Francisco Ramonet y Bonaventura Levi, Consols de la vila de Vinçà; y molts confrares de
dita Confraria, extractio es estada feta, com se segueix:
"De la bolça primera, es estat extret Julià Ballena, notari: ha
pogut.—De la bolça 2.", Bonaventura Cabanes: ha pogut..."—arribava que eixis el nom d'algú que no podia—"Un tal no ha pogut
perquè exerceix lo offici de Batlle"; "un altre, tampoc per no haber
vacat de lo offici de regidor de la Confraria a lo menos tres anys de
fila"; "un altre, tampoc, per ser molt pobre y mal vestit"; un altre
" . . . per ser mort"; un altre "per ser molt curt de vista..."
I no podent aqueix, era extret un altre nom.
Cada tres anys, tot seguidament després de l'extracció de Regidors o Administradors, es feia extracció d'ensaculadors, dos per cada
bossa:
"De la bolça i . " son estats extrets lo Dr. Joan Parera y Christofol Izern.
"De la bolça 2." son estats extrets Francés Pclegri y Julià Fabra...", etc.
Dins el discurs de l'any, si es feia que algun dels regidors no pogués servir, es tenia una assemblada del Curat, dels Cònsols de la
vila, dels administradors i d'altres confrares, i el regidor deficient
subrogava un confrare en seu lloc i plaça. Però eix modo no era pas
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sempre al gust de tothom, i , de cops calia procedir a una nova extracció:
"Als 18 de juliol 1744 lo molt Rd. Joan Izern. Dr. en Theologia
y curat de la present Iglesia, a proposat que lo Sr. Esteva Taix, novament extret regidor de la Confraria se sèrie demés, en sa presencia, del carrech de regidor per raho de son carrech de Consol, per
no poder vaquar als afferas de la Confraria, per ser molt ocupat als
afferas y negocis importants de son Consolat, y dit Sr. Taix àuria
subrogat lo Sr. Viader en sa plaça, mediant la probatio dels confrares.
"La qual propositio oyda, lo dit Sr. Viader a dit y declarat quell
no pretenia abrogar ningun dret de la Confraria y que se procehis
a una nova extractio.
"Lo que es estat acceptat... y es estat extret en lo lloch del Sr.
Taix lo Sr. Aymar."
Els regidors de la Confraria es distingien dels confrares pel llur
vestit especial, que portaven a la processó de Corpus, a les quaranta hores i a la processó del dijous sant. Era composat d'una roba de
sengala, d'una vesta de sengala amb caputxa de bucaram, i d'una
vaJona de baptista i de rohan.
Les atribucions dels regidors es veuran en els capítols de l'objecte de la Confraria, de les eixides i entrades. El treball era sobretot
penós a l'estiu per a aplegar les caritats de blat. de v i , d'oli, de càinem, de l l i . . .
Al 8 de juliol de 1736, el Regidor en cap, senyor Joan Piles, notari, "va remetre les claus de dita Confraria, ademint-se del carrech
de regidor". Va caler extraure prompte un altre regidor, perquè, diu
el secretari, "en dita Confraria y a molts trevalls per recoltar las
caritats que los faels donan a la recolta. Los regidors no son prou
sufficients per y vaquar, lo que causaria una pèrdua considerable".

3.

L'OBJECTE DE LA CONFRARIA

El propòsit de la Confraria era de promoure el culte del Santíssim Sagrament per tots els modos possibles: embellir i enllestir sempre més l'altar i capella del Santíssim; fer-hi cremar sempre la llàntia amb oli de caritat; festivar cada tercer diumenge del mes amb
l'exposició i processó dita "de la Minerva"'; santificar solemníssimament la festa i octava de Corpus; enllestir í il·luminar l'altar major

per a l'exposició de les Quaranta hores i dirigir l'ordre de les adoracions diürnes i nocturnes; comprar tot el necessari del culte del
Sagrament de l'altar: Vasos sagrats, ornaments, tàlems, dossers,
cera, atxes..., etc.
a ) Capella i altar del Corpus.
EI seti principal, el cor i lanima d'una tal Confraria és el tabernacle on Jesucrist reposa, l'altar on el seu Cos és consagrat; el retaule i la capella que el rodegen d'una visió d'art i de riquesa.
Abans de l'actual església de Vinçà. de la qual la primera pedra
fou posada en 1728, l'anterior no tenia sinó un insignificant altar
del Corpus, tot prop de l'altar major. Dos tabernacles el sobrepujaven: un de petit, per a la sagrada Reserva; i , part dessús d'aquest,
un gran sagrari servint a l'exposició del Santíssim, com es practica
encara dins una multitud de les nostres antigues esglésies. Hom hi
pujava per una escalera dissimulada; hom l'obria per una porta de
darrera, i , vingut el moment de fer veure Nostre Senyor sagramentat, sia per a l'exposició, sia en temps de temporal, sia per a les pregàries en favor d'un confrare agonitzant, s'obria el davant del sagrari per mitjà d'una porta corredora.
Junt a l'altar del Corpus, dins una cavitat de la muralla, i protegida per una reixa de ferro, cremava la llàntia quotidiana.
Des de l'any 1734, els treballs de l'església nova eren prou avançats per a edificar-hi, al braç esquer del creuer, la capella del Corpus. Entretant, hi fou portat el tabernacle de la precedent capella.
Però, l'any 1757, la Confraria va encarregar M . Navarra de fer un
magnífic altar de marbre encarnat, amb columnes, sobrepujat d'un
tabernacle de fusta daurada i esculpida, amb columnetes de marbre
roig. Ja Jacint Granés, serraller de Vinçà, havia fet en 1752 la balustrada de la capella.
I quan la Revolució francesa procedí a la venda dels béns dels
monestirs, els Regidors de la Confraria varen comprar per a llur tan
estimada capella el famós retaule de l'església del Convent de Sant
Salvador de Perpinyà, una de les més esplèndides mostres de l'escultura rossellonesa, construït de 1657 a 1741, remarcable sobretot
per les seves columnes engarlandades ~ue flors i de fruits, les seves
figures al·legòriques, la riquesa enlluernadora dels seus ors.
b) La Festa del Corpus.
Ja no tenim més el concepte de l'esplendor que revestia.
Alguns dies abans, un Regidor pujava a Va'lestavia per a lles-
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tar-se, dins el bosc d'avets, de 16 a 20 maigs o jóvens arbres, eds
més drets i presentívols de l'avetosa, per a portar-los a Vinçà i plantar-los en una plasenta renglera de verdor davant l'església parroquial.
Un traginer marxava l'avant-vespre de la festa, amb sa mula,
per anar acercar a Perpinyà, 0 a Tuhir, o a altra part, un organista
quan el de Vinçà faltava o no podia satisfer plenament.
Si el predicador de tota l'octava de Corpus no era pas d'aquí
mateix, sia de la comunitat eclesiàstica, sia dels Pares Caputxins, un
altre traginer se posava de camí per anar a buscar-lo on ja l'havien
llestat.
Els Regidors tenien compte de trobar també uns quatre o sis músics d'instruments a corda, que tocaven a la processó. Si no n'hi havia pas a Vinçà, els trobaven fàcilment a Prades, o a Illa o a Thuir.
Llestaven un ginestaire per a cobrir l'església, carrers i places
d'un tapís d'or, poc temps abans del passatge del Santíssim.
Ja tenien també designats quatre sacerdots de la comunitat per
a portar la cadireta del Santíssim: un tabaler per a tocar el tambor,
anant al cap de la processó; el diaca per a portar la Creu major, creu
notable per sa valor artística i ses dimensions, comandada al 12 de
juny de 1492 a Pere Roys i Martí Farinyà, argenters de Perpinyà,
i reparada en 1726 per un altre argenter de Perpinyà, Bonaventura
Baquer (Arxiu dels Pir. Or., S 958).
Soviny, a ocasió de l'octava de Corpus, els Regidors compraven
un tem, és a dir una casulla i dues dalmàtiques, d'aquells damàs o
brocat inimitables, eixits dels telers de Perpinyà.
Estrenaven, altres vegades, algun tàlem preciós, algun estendard
de damàs blanc, ornat "d'un quadro de la imatge del Santíssim Sagrament". I sempre la comanda era dirigida als millors pintors, sastres i passamaners.
Als Regidors encara incorria la càrrega de tot preveure per a la
gran processó de la tarda i nit de Corpus: les atxes, fetes de cordes
entortillades i empapades dins la cera fosa; l'encens, estorac i benjuí, la cera mesclada de goma adraganta, per a cremar prop del Santíssim.
Tot es feia de comú acord amb la comunitat eclesiàstica: "tenim
donat a la Rnt. Comunitat, per la Solemnitat de tota la Octava, y
Cantar, a cada un mig escut, que eran desaset (disset) beneficiats y
lo diaca, que tot junt son nou escuts. Es veritat que un ho dona de
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charitat, y son vint escuts y mig, ço es dotze lliurés, 15 sous". I els
escolanets, no els calia descuidar: "ítem tenim donat als escolans
mi§ real a cada un. ço es cinc sous",
c) Les Quaranta hores.
Establerta pel Pare Josep, Caputxí, a Milà, en l'any 1534, l'oració de les Quaranta hores va passar a Itàlia i tota l'Església. Era
en molta devoció, en el Convent de Caputxins de Vinçà, en l'any
1589. Del convent va passar, naturalment, a la parròquia. Al 30 de
març de 1631 el Pare Bernardí. guardià, notifica als Cònsols de Vinçà que "ha obtengut del Soberà Pontífex, per a la fidelíssim vila de
Vinça, ab custodia de la religió capucina, el privilegi de la Oració
de les quaranta hores, otorgant als qui assistirien a les cerimònies,
pregarien per a l'exaltació de la santa fé. l'extirpació de les heretgies, molts perdons i indulgències, aixis com consta ab un paper estampat".
Alegrats d'una cosa "tan santa i bona", els Cònsols, i els sindics
de la comunitat eclesiàstica, en acord unànime amb els Regidors de
la Minerva, inauguraien. al mateix any 1631, a l'església parroquial,
la dita oració. Es va fer i es fa sempre al diumenge del Ram, al dilluns i dimarts sants. Sota un dosser de damàs vermell, guarnit de
galons, puntes i passamans d'or. resplendeix la custòdia. El mantell
reial comprat al 13 de maig de 1760 al Sr. Gabriel Luga, de Perpinyà, a despeses de totes les Confraries majors de Vinçà, serveix en:
cara al dia d'avui. Va costar 314 lliures.
Fins a l'any 1762, l'adoració del Santíssim era continua, de nit i
de dia. Els homes venien a la nit, i les dones al dia. A l'hora indicada
a cadascun per una estampa il·lustrada de la imatge del Santíssim
Sagrament, tothom: sacerdots, cònsols, homes de cada carrer, dones
i minyones, anaven a la capella de l'hospital, tan aíiat el tritllo de la
campana havia sonat ITiora. D a q u í , seguint l'ermità de Santa Magdalena de Nantillà, que portava la Creu de l'hora, i els dos manaters
o caps d'esquadra, armats de la tradicional porra, d'hora en hora,
cada grup anava processionalment a l'església parroquial per fer la
seva hora.
Fins a l'any 1762, tot va anar bé dins el Rosselló en la piadosa i
pacifica marxa de les Quaranta hores. Però, llegim en el llibre de memòries de la Confraria:
"Sia per memòria com avent lo Sr. Bisbe ( M . de Gouy d'Avrincourt) defès, dins sos Statuts Sinodals, baix pena de suspensió, to-
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tes functions y pregarias nocturnas, les Stacions de les 40 horas cessaren de nit en lo any 1762. Lo que occasiona un gran troble y re^
volució en esta vila. Y los Senyors Regidors del corrent any, veient
y sentint lo detriment en qué exposa a la Confraria del Santíssim
Sagrament, que periccltarà a extinctio, presentaren a sa Il·lustríssima un placet ab motius poderosos per supplicar sa llima, de que
permetés que las Stations de les 40 horas se continuassen segons se
era praticat de temps immemorial. Totas las representacions foren
inútils. Lo qual refús donà occasio a tenir una assemblada general
de confràres, per anomenar comissaris per fer un reglament stable
per las sobreditas 40 horas. Y la sobredita assemblada se tengué lo
dia 30 de Janer del any 1763, en la Capella del Santíssim Sagrament, ahont assistiren alguns preveres, los Magnifichs Consuls, y un
numero considerable de confrares de l'un i l'altre estat. En laqual
Junta proposaren los Regidors tres comissaris de quiscuna bolça.
losquals foren aprobats unanimament per tota l'assemblada, qui junts
ab los Regidors farian un Reglament per las 40 horas.
"... Nou REGLAMENT fet a l'agrado de tots los habitants de Vinça:
"Lo Santíssim Sagrament s'exposarà lo diumenge dels Rams, a
4 horas de la tarda, com s'és sempre praticat. •
"De las 4 a las 5 entrarà la molt Rndt. Comunitat de Preveres
"De las 5 a las 6 entraràn los Magnifichs Consuls.
"De las 6 a las 7 entraràn los fadrins de dins vila.
"De las 7 a las 8 entraràn los fadrins de fora vila.
"De las 8 a las 9 los casats dels Barris del Prat y Baldosa. A las
nou horas se donarà la benedictio..."
Als dilluns i dimarts els homes adoraven de 3 hores a 7 hores del
matí, i de 5 hores a 9 hores del vespre. A l dilluns a 2 hores venien
les "Senyores i demés dones" de Rigarda; al dimarts "la molt Re'
verenda Comunitat dels Pares Caputxins", de les 7 a les 8; els se-»
nyors Mestres i estudiants, de les 12 a la 1. El restant de les hores
pertanyia a les dones í donzelles.
Els fadrins de Sahorle feien l'hora al dilluns, de les 5 a les 6 de
la tarda. "L'any 1732, nota el llibre de deliberacions, els Regidors
avian donada una hora de les 40 horas a una Companyia de CnvaHers del Regiment de Perpinyà, que eran allotjats en esta vila de
Vinça en quartier d'hivern. Laqual hora, dits Cavallers, moguts de
devotio demanaven que fos de 5 a 6, al dilluns. Los regidors se trasportaran al lloch de Sahorle per ajustar la dita hora de dits fadrins
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ab la hora dels casats de dit lloch sens consequentia. Y los senyors
batlle i Consuls de dit lloch prometeren a dits Srs. Regidors que los
dits fadrins farian juntament la hora ab los Srs. Batlle i Consuls de
dit lloch; y dits Srs. Regidors anaren a l'hospital, com es acostumat,
a cercar los dits homens casats y fadrins. Lo Batlle y altres personas de dit lloch se desdiren de lo que avien promès, y no vingueren
fer la dita hora; de tal manera que los Srs. Regidors s'en tornareh
revestits de dit hospital y la caritat que dits fadrins y homens casats de Sahorle avian recaptada, la donaren a la Confraria de la
Sang".
Una altra renyina es va alçar amb els Pares Caputxins: "Se nota
qu'en lo any 1779. los Pares Caputxins, après que los Srs. Regidors
los agueran donat la llista per notificarlos lo dia y hora devian fer
l'hora, a eix mot entraran los aparegué que aqueix mot era un ordre,
y trencaren la dita llista, y la posaren al foch.
"Essent arrivat a las ohidas del Rnd. Galderich Aymar, un dels
Regidors, sens aver comunicat a sos companys, se'n anà, dia 26 de
mars del dit any, a trovar los Pares Caputxins, y parlà, à la ausencia del Pare Guardià, ab lo Pare Vicari, dient:
"—Rnd. Pare. seria arrivat a ma coneixencia que eren picats dels
termens ab losquals llur llista era "escrita".
"Y respongué que si; que calia que lo que avia escrit dita Uista
no sapigués de modos.
"Al qual l i respongué lo Rnd. Aymar que era ell, y que si agués
degut escriure en particular, que àuria escrit en termes que l i aurien
plagut: mes que, escrivint en Regidor devia tirar tot cap a segons
son original; y que no avia gens fet per ofensarlos, ni menos voler
donarlos ordres.
" Y antes lo Rnd. Aymar de anarsen, restaren que farien l'hora
acostumada.
"Y del dia 29 del dit més y any, lo dit Pare Vicari envià lo domestich dels Pares Caputxins a casa del Sr. Francisco Morer, dient
que no prengués la pena, lo endemà, de anarlo- cercar, perquè tenien
rahons per no fer l'hora.
"Y vehent dits Regidors que, dita hora. devia faltar gent que
tributassen a Deu llurs homenatges, an pregat certs senyors, qui, a
llur pregaria, an fet dita hora que los Rnds. Pares Caputxins no an
volgut fer.
" Y se nota tot. perquè los Srs. Regidors esdevenidors donguien
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eixa hora a altres devotas personas, y que may més los Pares Caputxins no tinguien ninguna hora pendent las 40 hores.
"Firmam tots los que sabem escriure..."
I mai més els Pares no han figurat a la llista.
d) Dijous Sant, Pasqües, les Minerves, etc.
1. El dia de la institució del Sagrament de l'altar mereixia la
més gran honra. Els Regidors paraven el Monument a l'altar major,
adornat de flors, de llums innumerables, i de branques d'avet. Vinguda l'hora de la processó, a la fi de la Missa del dijous sant, estenien tot al torn de l'església i al camí del mig. els rulls de tela teixida amb el cànem de caritat. La mateixa cosa feien a la processó
de l'ofici del divendres Sant. I tothom volia, després, comprar d'aqueixa tela on Jesús sagramental havia passat.
2. Al matí de Pasqües es feia la processó del Ressuscitat, al
cant de la Regina. Nostre Senyor passava per un carrer, i la Mare
de Déu per un altre; i quan el Fül eixia d'un costat i la Reina Sani
tissima de l'altre i els portaires feien fer Yacato de la Mare al Fill,
i del Fill a la Mare. ai! quines llàgrimes a tots els ulls! Talment
que el cant s'arrestava un bon moment. Mes quan els Regidors de
la Confraria arribaven, acompanyant sota el tàlem, amb cent i cent
atxes. Nostre Senyor dins el Santíssim Sagrament, aleshores el cant
reprenia amb una alegria i un entusiasme mai més vistos.
3. Als Regidors pertocava la celebració de la Minerva, cada
tercer diumenge del mes: pagar al tauler de l'església parroquial la
caritat de les dotze misses anuals; pagar l'organista per a tocar l'orgue aqueixos dies; el campaner per a tritllejar; un minyó per a manxar l'orgue.

3.

LES ENTRADES DE LA CONFRARIA

Considerables eren les despeses de la Confraria en el discurs de
sos diversos objectes. Que si, a la fi de l'any, la caixa no era pas al'eixut, entregaven el restant a l'Obra de l'església parroquial, o bé
se'n servien per a contribuir a bones entrepreses. Així és que, al 9 de
novembre de 1693, els Regidors entreguen 172 lliures als Cònsols
de la vila "per fer tres capes de damas carmesí per la Iglesia de Vinça". L'any 1718 donen a l'església 21 lliures per a la pica de l'aigua
beneita. Tres anys després contribueixen a la construcció del mag-
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nífic retaule del Roser amb les sumes de 90 lliures per a la escultura, i de 18 lliures per a la dauradura.
Un any dins l'altre les despeses de la Confraria es pujaven a 400,
i fins a 500 lliures.
Vegem, doncs, quines eren les entrades i de quines fonts.
1. Les joies.—Cada any, els Regidors feien tirar una joia: "la
joia del gall d'Indi" (1709); "d'un formatge d'orri" (1715): "d'una
carga de blat" (1724): "dues joies de pollastres que fan 9 lliures" (1725).

2. L'acaptiri de collites, a) de Vi.—Era la principal entrada.
Al temps del colar, dos Regidors passaven de celler en celler, amb
un gran barral o bé amb un bot, per a ramassar la caritat de cada
vinyader. La portaven al celler de la Confraria, on bon any mal any,
col·legien unes 25 a 30 cargues de vi, que venien, després, als hostalers i.taverners del rodador, i també als traginers de Capcir i de
Cerdanya.
No deixaven perdre cap gota de la preciosa licor: "tenim rebut
15 sous de las escorillas de las botas" (1715).
El preu que tocaven del v i es prou variable. En 1692, 30 rals de
plata la carga, en gener, i 32 en maig; l'any després, 33 i 35 rals;
lany 1694, 26 rals; l'any 1703, 27 rals; l'any 1781, 16 rals; l'any
1783, 14 i 21 rals, etc.
En 1689, "posem, per entrada 20 rals de plata resulten de una.
carga de vi que era un poquet fora de punt, dich 3 lliures, 6 aous,
vuit diners".
b) De blat.—Al temps del batre blat i mongetes, els Administradors captaven per les eres. "Posam per entrada 9 cargues. una
mesura i 9 picotins i mig de blat, fet d'acaptir; per las heras, y venuts àl 5 de juny de 1691, ultima festa de Pentecosta, a raho de 4
reals i mig de plata la mesura, que fa la suma de 68 lliures, 17 sous,
y 6 diners."
"ítem se son venudes dues cosses de mongetes, fetes del acaptiri..."
El blat també mudava soviny de preu. Es ven a raó de 4 rals i
mig la mesura, en 1652; de 6 rals 10 sous, en 1653; de 6 rals
menys 6 diners, en 1698; de 5 rals en 1700; de 3 rals 10 diners, en
1702; de 5 rals la mesura de mestall, en 1722; de 5 rals 6 diners, en
1781; de 3 rals 3 diner,s en 1783..., etc.
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"En lo segon diumenge de quaresma de 1689 feren de captiri de
una mesura mongetes, volgueren 3 rals de plata".
c) De cànem.—"ítem, en lo dit segon diumenge de quaresma,
feren de captiri, en Vinça y Sahorla, per cànem, bri y pel. Acaptaren, venut a un corder de Illa, desanou reals de plata y cinch diners".
Moltes confraresses pagaven la cotització anual amb cànem filat,
amb què es teixia la tela de l'obra.
L'any 1681, "lo cànem se feu de captiri foren 43 lliures; se entregà als fabricers per una corda per lo torn...", el torn on s'enrotllava la corda del gran salamó.
d) D'oli.—Quasi tot l'oli captat es cremava a la llàntia quotidiana. "Dono per entrada, sis sous plata per haber benudes las murcas de la gerria del Santissim Sagrament".
3. La disminució de la cera.—Per a no comprar la cera, en diferents circumstàncies hom emmanllevava ciris a la Confraria, pesats abans i desprès de servir. La disminució de la cera pagada al
preu del dia, es portava a les entrades de la Confraria.
"Tenim cobrat dels Magnifichs Consuls 4 reals plata per la disminució de la cera cremà devant de la Mare de Deu del Portal dels
Barris" (1689).
"Tenim rebut de Ma Dona de Marçal tres reals plata per la disminució de la cera de sis atxas en la Extrema-Unctio de la Senyora
Francesca Rolland sa mare" (1690).
"Als 20 juliol (1697) se donà al Rnd. Blazi Cozen, per la festivitat de Sta Magdalena, dotze ciris, y disminuïren mitja lliura a 4
reals plata la lliura..."
"Als 25 novembre se donà al Sr. Mestre de grammatica de la present vila. per la festivitat de Sta. Catharina, 18 lliures 2 onces de
ciris, a disminució, a raho de 3 reals y mitg y 10 diners la lliura. Disminuí de 5 lliures 5 onces".
Acontentem-nos d'aqueixos exemples més típics.
4. Els censals.—La Confraria posseïa moltes propietats a Vinçà, Eus, Espira del Conflent, Rià, Quillà, de les quals percebia cada
any una renda o censal. "La Sra. Maria Boïga dona (en 1700) un
durch d'oli, a raho de 24 reals lo durch, y es per tres anyadas debia
de censal fa tots anys".
l'n altre paga e! censal tocant el tambor a la festa i processó de
Corpus: " A l 2 de juliol 1707 se es cobrat de Joan Pere Bober 9 reals
nlata a bon compte, del censal fà a la Confraria tots anys als 25 de
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desembra. Lo que ha pagat a lo salari se l i tenia de donar per haber
tocat lo atambor durant la octava..."
Un altre llançant flor de ginesta. "Se es cobrat sis reals plata,
a bon compte, de Me. Joseph Bacó, sastre de la present vila, ab lo
salari se l i tenia de donar per haber llançada la ginesta en la Iglesia
durant la octava..."
5. Les captes.—Dos Regidors, dits baciners, passaven a l'ofici
parroquial, cada diumenge, per l'obra del Santíssim, ^mb un plat cadascun, sobrepujat d'una petita custòdia en forma de solell. En
1744 trobem un bací de plata fet per Me. Hugot, argenter, i una altra bacina gran d'estany. "Per lo captiri dels dos bassins per lo discurs del any, se ha trobat que se ha captat sens comptar los diners
de las Minervas. 17 lliures 7 sous 6 diners" (1702).

Tan fort s'arrelava la vida de la Confraria del Santíssim Sagrament en la fe del poble nostre que, com un roure de la devesa, re-«
sistí a la tempestat revolucionària. Una nota escrita per la mà del
Senyor Curat, Mossèn Fèlix Lafont, del 9 de juny de 1793, ens diu:
"Els ciutadans batlle i consellers municipals de la Comuna de
Vinça. considerant que el Culte particular de la Capella del Santíssim és l'acte de religió més edificant per als ciutadans catòlics de la
dita Comuna, i que és importantisim conservar-lo i mantenír-lo: han
decidit nomenar, per aqueixa fi, sis dels ciutadans més zelats, per a
proveir als fresos {despeses) del dit Culte, baix la vigilància de la
Municipalitat i el zel del Curat de la parròquia".
Tenim un Reglament de les 40 hores, de l'any 1796, on fan I hora,
com sempre s'és feta, "les autoritats constituïdes", els homes de Bigarda. els casats i fadrins, les dones í donzelles, cadascú per son
sexe i carrer.
Una institució d'una tal antiguitat i popularitat, no pot ésser gitada a terra per una rufacada hivernenca. Perdrà, sí, algunes fulles,
i . per desgràcia, alguna brancada; mes, com el "sàlzer que sempre
reverdeix", de Ronsard. sempre serà i la prova i l'animador de la
devoció tradicional.
M . JAMPY
Rector de Vinçà, en Conflent

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

DE FRANÇA

ANEM A UN N O U CONCORDAT?
P s indiscutible (,ue les reiaciORS entre la Santa Seu i el Govern <le la
República francesa, que la situació dels catòlics en esguard al |Kider.
han estat modificades d alffuns anys ençà, i que la col·laboració dels uns
amb l'altre ha esdevingut una regla que pocs governs han transgredit.
Que en som de lluny feliçment dels anys que s'escalonaren entre el 1900
i cl 1910!
D'això, jjerò, a pensar que un nou concordat pugui venir ràpidament
a regular les relacions civils i religioses entre amUIós jxxlers. hi ha un
gran pas, que, per la meva banda, refuso de donar en aquest instant. Tot
al més, hom pot sospitar una mena d'acord dins el quadre de la Separació.
Més que això em semblaria prematur, millor, no em sembla desitjable
donat l'estat dels esperits i les grans qüestions, principalment relatives a
l'educació, que manca arranjar. les quals devem deixar que el temps faci
madurar.
Mentrestant, en la premsa d'esquerra en |>articular, ha corregut el
rumor que s'havien entaulat negociacions entre Paris i Roma. iier a la
conclusió d'un nou concordat. D'altra banda és cert que la política vaticana prossegueix amb tots els països converses per a no deixar a l'albir la regulació de les qüestions límits, en les quals l'entesa és preferible
a la lluita.
D'altra banda, però. del 1019 ençà no s'han establert molts acords
entre França i la Santa Seu? No fou conseqüència d'un acord el restabliment de l'Ambaixada prop de la Santa Seu? No fou conseqüència
d'un altre que fou reconeguda per Roma la constitució de les associacions diocesanes? I tots els avantatges que cada any els ofereix el pressupost, no són també resultat de converses en què ni el Nunci a Paris
ni el nostre ambaixador a Roma han estat estranys?
Que aquestes converses començades continuen? Es cert: altrament,
de què servirien aquests importants personatges que cada Govern escolleix amb cura? Que aquestes converses continuen amb el desig confessat d'eliminar els punts de fricció i d'arribar a un modus vivendi acceptable pels dos poders i pels catòlics de França? Sens dubte. A l'hora actual, per part del Govcm de França, de tots els governs de França, fins
dels que s'han girat més a l'esquerra, i per part de la Santa Seu sempre,
hi ha hagut una voluntat molt clara de concloure en una atmosfera de
lleialtat i de respecte el dissentiment religiós que ha emmetzinat la Re-
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pública Francesa des dels seus orígens. Kl temps, l'actitud plena de dignitat del clergat i dels catòlics francesos, les modificacions intel·lectuals
que els millors pensadora dels partits d'esquerra han conegut, tot aixo
ha fet el seu treball. Certament encara hi ha partidaris d'un anticlericalisme ferotge, encara resten sectaris. La immensa majoria del país, però.
la més important majoria dels homes estudiosos dels problemes polítics,
avui dia té una concepció de la llibertat religiosa més respectuosa que
fa una cinquantena d'anys, una vintena d'anys i tot. I han vingut temps
en que el catolicisme i els catòlics tornen a ésser respectats; en què la
religió catòlica, sense tenir cap relació oticial amb l'Estat, és reconeguda
í res'pectada com la més gran força moral i espiritual que existeix al
món. Això no vol dir que tot sigui perfecte. Amb tot, cal marcar l'estat
present, si hom vol comprendre quelcom de la situació francesa i dels
esdeveniments diversos que es desenrotllen.
El Cardinal Dubois, Arquebisbe de Paris, en una lletra als seus diocesans amb motiu del seu jubileu sacerdotal, que s'escau pel setembre
d'enguany, ha notat molt exactament les deficiències i les millores do
la situació.
"La història dels anys passats és monjoiada per lleis o disposicions
legals que reprova la consciència catòlica. Les sofrim; \itrò. i qui es voldria acomodar indefinidament a unes lleis anomenades laiques i lleis
d'excepció que han exclòs Déu de la nostra societat, allunyat la imatge
de Crist de tots els establiments oficials, tribunals, hospitals i escoles;
expoliat l'Església de França i trencat tots els seus lligams amb l'Estat;
dissociat els llaços familiars, i que consagrant un ensenyament oficialment neutre i molt sovint ateu. refusen als millors francesos el dret d ensenyar, simplement perquè són congregacionistes ?
"Però aquest estat no pot durar sempre: V i o l c n l u m n o n d u r a t . Com
una font cegada. acal>a jier trobar una sortida jwr a escampar-se per defora, la religió, rohibida en la seva expansió normal, reconquista poc a
poc els seus drets imprescriptibles.
" A la tardor de la nostra llarga vida sacerdotal, ens és un gran consol de constatar els progressos fets en els escrits i en la vida pràctica
per les idees religioses, fa JKK: encara universalment combatudes o oblidades. Recentment us ho dèiem: si els canq» continuen molt sovint indiferents 0 hostils, veiem que en les ciutats, en el nostre estimat París,
sobretot, s'aixequen unes seleccions creients, ardides. fervents, que no solament rebutgen tot respecte humà. sinó que es posen voluntàriament al
servei del clergat per a la conquesta de les ànimes. Amb elles comptem
I«r a organitzar i promoure l'acció catòlica que el Sant Pare inseria ahir
oficialment com auxiliar dels quadros de l'exèrcit apostòlic, constituït
pel clergat. Nosaltres mateixos ens sentim ardits de veure acrèixer a l entorn el batalló sagrat dels catòlics dòcils i generosos que. a un mot d'ordre dels caps eclesiàstics. |X)rteii a l'cvangclització del poble o a la defensa dels drets de l'Església un concurs lluminós, averany de pròximes
victòries. Si: un renovellamcnt religiós s'aferma i desenrotlla. N'òs hi
assistim feliços i confiats, amb l'ànima plena de reconeixement envers Déu.
que és Tamo de les nacions i dels cors. Fa \ioc. un tractat i un concor-
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(lat signats per la Santa Seu i Itàlia, acabava un estat de coses dolorós,
el desllorigador del qual no es veia, i regulaven la Qüestió Romana a la
satisfacció dels catòlics de tot el món. Allò que hom creia impouiUe,
gràcies a Déu. ha estat realitzat. Per què no hem de veure ben aviat a
França, amb el concurs de les l)ones voluntats religioses i patriòtiques,
concloure un acord que eliminés tot motiu de dissensió entre l'Ksglésia
i 1 Estat, i assegurés, en fi, la veritable llibertat de les consciències i la
pau entre tots els fills de la mateixa pàtria?"
D'aquestat novell estat d'esperit que va cap a l'acord i s'allunya de la
lluita, 4 no n'hem vist aquest darrers mesos unes manifestacions ben
notables ?
L'autorització atorgada a les congregacions missioneres, no enquadra
ben bé amb aquest article. Oportunament li dedicàrem una crònica. Amb
tot. algunes declaracions fetes durant el curs dels debats valen la iK-na
d'ésser retingudes i reproduïdes. Feia tenij» que no se n'havien sentit de
Semblants. Feia temps, encara, que la Cambra no havia fet incursió en
la política religiosa interior. M. Henry Haye, esperit lil)eral. però no catòlic, declara entre els aplaudiments de la gran majoria de la Cambra:
"La república de 1929 no és pas del tot la república de iqoi i de IQ04.
Hi ha hagut una evolució en l'opinió, hi ha hagut esdeveniments considerables que cal tenir en compte. Si en 1901 creguéreu que la república ixxlia ésser amenaçada en els seus principis per una certa coalició, si
en aquell moment vos semblà ho i legítim de votar les lleis de les quals
parlem avui. jo crec que en 1929 aquestes lleis han d'ésser modificades,
emmotllades a les necessitats del moment."
I . a una interru|)ció de M. Frossard, veiem que M. Tardieu, Ministre de l'Interior, respon amb el discurs següent: "Fn l'çsperit dels re
publicans de 1905, què era la llei de la sejKiració? Fra la conclusió d'una
llarga batalla, era cl tractat de pau. I tots els tractats de jsui tenen anàlogues destinacions. Tots són, com deia d'un altre tractat el Presiddent
del Consell, creacions contínues, i tots en llur aplicació passen per alternatives. Hi ha fases d'acostament. Hi ha hagut fases de tensió. Hi ha
hagut, en un altre terreny, un dia la Kuhr. un altre dia Locarno. En
matèria religiosa hi ha hagut taml)é el període de tensió aguda, després
hi ha hagut el i*ríode dels tractes, després el periode de l'avinença:
potser demà hi haurà el peritxle de la pacificació.
"Cal admirar-se'n ? Cal plànyer-se'n ?
"Permeteu-me. en dirigir-me a vosaltres, estimats col·legues d'aquest
costat de la Cambra (l'esquerra), que anàveu al cap de l'esforç per a la
Separació de les Esglésies i de l'Estat, de proposar-vos la qüestió.
"Hom se n'admirarà, o se'n planyarà d'aquest costat de la Cambra,
en el qual molt legítimament—i no seré jo qui us ho retregui—, hom
cura de coHocar-se en el primer rengle del trelwll de conciliació, tant
en l'ordre internacional com en el social ?
"Caldria, doncs, descendir a la humilitat d'esperit de dir que som
capaços de totes les comprensions, de totes les aproximacions, de tots
els acostaments en tots els terrenys, llevat del de les relacions religioses
entre francesos? Per la meva part. jo no m'hi resigno."
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Aquestes citacions, no eren indispensables? No tenen una significació
profunda, i no il·lustren la doble acció dels catòlics i de la Santa Seu.
de l'una banda, i , de l'altra, la del Govern de la República?
Vegem ara si aquestes paraules es tradueixen en fets.
Un primer fet que podem classificar en aquest nou ordre de coses,
sense insistir-hi. puix la seva mateixa valor és patent, és la voluntat manifestada pel Govern contra vents i corrents d'arranjar de la faisó més
ràpida possible la qüestió de les congregacions missioneres i d'arranjarla amb l'esperit més ampli, esforçant-se per esborrar de la llei de 1901.
que servia de base i de marc al projecte, tot caràcter massa restrictiu o
injuriós. Per a aquesta obra. trobà a la Cambra, i trobarà demà i l S*nat una majoria imponent i fidel.
El segon fet que jo voldria assenyalar, s'esdevingué en els funerals nacionals al Mariscal Foch. Els sentiments profundament catòlics del gran
capità, eren coneguts de tothom. Quan el Mariscal fou mort. M . Poincaré s'honorà dient a la mariscala que ell s'inclinaria, i el Govern tamr
bé, davant els desigs que ella pogués expressar. La mariscala respongué
que el seu marit pertanyia a la nació francesa, que ella només desitjava
que fossin tingudes en compte les creences religioses ])er ell manifestades sempre. Fou decidit, doncs, que el cos del Mariscal, després d'haver
romàs sota l'Arc del Triomf, seria portat a Nótre Dame, per tal que hi
hagués vetlla religiosa del seu cos. Naturalment, la gran catedral fou
elegida per celel rar-hi l'ofici de difunts, i si els Invàlids foren elegits
per emplaçament de la seva tomba, és pfirquè hi reposava en terra sagrada, en una de les capelles històriques i subterrànies. Però el fet més
remarcable és un altre. El Cardenal Dubois, Arquebisbe de Paris, expressà el desig de participar més que amb l'assistència a la missa, als
funerals nacionals. Però. el famós decret de Messidor que regula el protocol, no preveu, després de la separació, lloc oficial per als cardena's i
els bisbes. A més. on haurien estat col·locats? Entre algun president del
Tribunal de Cassació o algun prefecte? Hom estava embarassat. Des
que conegué el desig del Cardenal, el Govern declarà que li plauria donar-li satisfacció, però que no sabia com fer-ho. Aleshores el Cardenal
suggerí que en les cerimònies catòliques a Paris hi havia el costum que
la Creu i un sacerdot acompanyen el cos des de l'església al cementiri.
El Cardenal demanà solament d'ésser acompanyat per alguns bisbes. El
Govern dubtà. El Cardenal entreveié aleshores el malentès. Car, si a Paris el clergat acompanya el cos, va sempre en vehicle, per tal d'obeir
una prevenció de policia. El Cardenal féu dir a M. Poincaré que ell jjensava assistir a l'enterrament del Mariscal Foch a peu. com tothom, com
el President de la República, els representants dels caps d'Estat i els
altres personatges oficials. No demanava cap tracte de favor. Creia,
però. que la població parisenca que coneixia els sentiments cristians del
cap victoriós del nostre exèrcit, s'estranyaria si cap membre de l'Església no li retia homenatge en aquell dia. M . Poincaré respongué tot
seguit que des del moment que el Cardenal veia la possibilitat d'acompanyar a jieu des de Nótre Dame als Invàlids el cos de Foch. deixava al
seu tacte la cura d'arranjar ell mateix la jxarticipació religiosa. I és així
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com, fet únic en els annals francesos, hom veié en els funerals de Koch,
immediatament després del primer pelotó de cavalleria, la creu arxiepisoopal, un grup de bisbes—tots de les regions envaïdes— i dos cardenals,
a peu en capa magna, violeta, portada per llurs domèstics. Durant tot
el trajecte, el pas inesperat dels dos cardenals, el de Paris i el de Resançofl—antic bisbe de Soissons, envaït i destruit—, fou discretament saludat i féu una impressió, considerable.
Aquest fet produí en les masses el més profund efecte.
Un més després, les festes d'Orleans havien de marcar altre cop
aquesta actitud de cortesia respectuosa que existeix a l'hora actual entre Roma i Paris.
El 8 de maig s'escaigueren a Orleans, les festes tradicionals. Aquest
any del cinquè centenari, havien d'assolir una brillantor particular.
L'Ajuntament cartelista decidí d'invitar el president de la República a
venir a la ciutat en altre tem]» deslliurada per la verge lorenesa. Però
com que pel 8 de maig hi ha sempre cerimònies religioses, l'invitaren
pel dia 20, en què s'havien de celebrar grans festes gimnàstiques en honor de Joana d'Arc. El President respongué que li plaïa d'anar a Orleans en ocasió del cinquè centenari de l'afranquiment de la ciutat; que
hi aniria el 8 de maig o que no hi aniria. L'Ajuntament cedí al desig del
cap del Govern. Preparà, doncs, el programa de les festes i de la participació presidencial. Quan li fou sotmès el programa, M. Doumergue
féu notar que hi havia un buit entre les deu del matí i les dotze, i demanà què volia dir allò. Hom li respongué que era l'hora de l'ofici solemne, i que no era costum que la corporació hi assistís. El president de
la República declarà que l'Ajuntament faria el que li semblaria: que ell.
però, vingut a honorar Joana d'Arc, arreu l'honoraria, i que assistiria a
la catedral. Fet d'importància, car en aquell moment hom no preveia
encara la mort del mariscal Foch. i l'anada oficial del cap de l'Estat a
una església catòlica no s'havia produït des del 1897, l'endemà del terrible accident que fou l'incendi del basar de la "Charíté". Alguns presidents de la República havien entrat a la Magdalena o a Sant Felip du
Koule o a Sampigny o a altres esglésies; però no oficialment: en ocasió
de casaments, bateigs, primeres comunions, no hi havien anat com n
primer personatge de l'Estat francès. La voluntat de M. Doumergue
marcava d'un nou tret el caràcter de les relacions entre l'Església i la
República: i aquest gest, aprovat per tothom, a tothom indicava temps
nous. Aquests temps nous ;no els retrobaria hom en la manera com—
en aquestes mateixes festes—fou rebut el cardenal Lépicier. legat del
Papa?
Quan sabé que el president havia d'assistir en persona a les
festes de Joana d'Arc, el Sobirà Pontífex, que primitivament havia
pensat nomenar un dels cardenals francesos com a legat a Orleans. pensà que retria una atenció més delicada al cap d'Estat francès designant
un dels cardenals de la seva cort, el qual hi aniria especialment de Roma.
El Papa escollí un francès, un francès de Vaucouleurs. descendent de
la mateixa família que hauria donat la seva hacanea a Joana d'Arc en
deixar Vaucouleurs, després de la seva entrevista amb el "sire de Bau-
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dricourt", i des d'aleshores en marxa cap a Chinon. Poitiers, Urleaii>,
Reims i Rouen, vers les seves destinacions eternals. Aquest legat del
Papa fou el cardenal Lépicier. Compli la seva missió amb el tacte m é s
fi i la major delicadesa. T o t just entrat en territori francès, en el tren
especial que el Govern havia posat a la. seva disposició, j a adreçava a
M . Doumergue el telegrama següent, que donava el sentit de com acompliria la m i s s i ó que el S o b i r à P o n t í f e x li havia confiat: " E n arribar a"
territori de la meva amada pàtria jwr a celebrar en nom del Sant Pare
les solemnitats del cinquè aniversari del deslliurament d'Orleans, el meu
primer |)ensament en evocar la nostra heroica i santa Joana d'Arc, é s
d'adreçar n França en la pcMOM del president de la República una afectuosa salutació i d'oferir a Vostra Excel·lència l'homenatge del meu profund resjwcte". D e s p r é s foren les festes miteixes, el Cardenal seguint
les festes al costat del President de la República i del Govern, representat pel President del Consell, el ministre de la Guerra, el ministre d'Instrucció Pública, els presidents de la Cambra i del Senat, el mariscal
Petain. els senadors i els diputats, juntament amb l'ambaixador de la
Gran Bretanya, el cardenal Hourne. arquebisbe de Westminster, el cardenal V a n Roey, arquebisbe de Malines, i els cardenals i bisbes francesos. U n i ó sagrada, la m é s alta en el culte d'una de les m é s belles figures que França hagi ofert al m ó n .
Després d'Orleans, el cardenal Lépicier anà a Paris. J a no era el legat del Pa|»a: restava una de les altes personalitats de la Santa Seu. F o u
rebut a l'Eliseu, després a N ó t r e Dame. a Sant Sulpici i a les principals
obres catòliques nostres. L'n dia. rebut a " L a C r o i x " , testimonieja p ú blicament Ics atencions jiarticulars amb q u è havia estat rebut. "Pels diari:- haureu vist de quina manera els orleanesos—i no ells sols, puix a
Orleans hi havia visitants de tot F r a n ç a — d e quina manera els francesos que omplien la ciutat salvada («r Joana d'Arc, s'han complagut a
aclamar al costat del President de la República, que ha rebut el legat
amb tanta de cortesia i distinció, el representant del Sant Pare". I . alguns dics m é s tard. en deixar França d e s p r é s d'una curta visita de pelegrinatge a l-ourdes. el legat adreçava els dos telegrames següents, el
primer al President de la República, cl segon al P a ] « . E n cl primer deia;
" E n deixar el sòl de la nostra estimada França, en la qual la m i s s i ó pontifícia a Orleans rebé de Vostra Excel·lència i del Govern un acolliment
tan delicat, vos prego d'acceptar el viu agraïment i profund respecte,
tot conservant un record inoblidable de les festes de Santa Joana «l'Arc,
penyora d'unió nacional i de pau dels cors." E n el del PajM. el legat s'expressava en aquests termes: "Finida la m i s s i ó pontifícia a Orleans i en
deixar el territori francès, en el qual poble i autoritats civils rivalitzaren
en cortesia i aclamacions per a Vostra Santedat, dono gràcies a la V e r ge Maria i a Santa Joana d'Arc. |iatrona de França, divines obreres dr
concòrdia i de j a u . i als vostres jwns reto ITiomenatge de filial i reconeguda v e n e r a c i ó . "
hs comprèn que tals fets. afegits a les paraules que m é s amunt
feia notar, marques a m b d ó s d'un estat d'esperit nou i ple de prometenses.
hagin portat algunes intel·ligències a jwnsar que havia tocat l'hora d'un
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oncordal. Jo, per mi, crec que seria voler enllestir la tasca massa aviat,
i que cal deixar encara que a França, que tant de temps fou esquinçada ptr
les lluites religioses, l'esperit de concòrdia i de iwu, el sentit de la tolerància i del respecte mutu, arrelin profundament. L'immediat avenidor
és la prosecució dels acords particulars sobre punts determinats. No
serveix de res de voler anar massa de pressa.
VÍCTOR BUCAILLE
Conseller municipal de París.
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ELS LLIBRES
Hn aquesta secció es faran recensions critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

LES DESVENTI'RKS DE WERTIIER. de G o c l l t c . T r a d u c c i ó de J o a n
dra.—Col·lecció Univers.

Alovt-

De poques ohrcs pot dir-se tant com d'aquesla QtM d seu ver! s'ha esbravat
amb els anys. I.a trista celebritat que li dnnà el gran nombre de suïe dis atribuïts
a la influència de la seva lectura, fou cosa d'una època i d'un ambient. No és
que avui puguin justificar-se els errors que conté, i especialment les seves apologies del suïcidi per amor; l'error és sempre error: però és que aquelles no fan
cap impressió a un home mitjà d'avui ca dia. L'obra és autobiogràf ca, i el personatge central, Wcrthcr. és un minyó enamorat a la manera romàntica, i com que
aquesta amor romàntica fou en certa manera viscuda per l'autor (que per altra
banda no se suïcidà, com ens explicava un article recentment publicat a E l M a t i )
i l'autor era un gran escriptor, l'obra prengué una força indiscutible. Per allr;i
banda, l'enamorat romàntic era aleshores el tipus ideal d'home jove, i Werther fou
el s ú m m u m d'aquest ideal. Per això fou cegament copiat i admirat, i per això tol
el que ell digué, sostingué i féu. s'acceptà com a bo, i es convertí en la guia dels
enamorats romàntics.
Però avui l'enamorat romàntic no és cap ideal, ni per al jovent sa, que no accepta aquelles extravagàncies imaginatives i hiper-sen^imentals. ni tan sols ocr al
jovent errat de camí, que cerca d'assemblar-se a tipus molt diferents de Werther.
que seria ara i.ualificat de babau. Per això les seves afirmacions han perdut la
força, i gairebé gosariem dir que la lloança del suïcidi feta per un xicot jove del
tarannà romàntic de Werther és. avui en dia. un argument en contra del suïcidi.
Es el de sempre: les obres que, apart altres aspectes, són parcials i miren le»;
nses per un sol cantó i són en conseqüència falses per ncompletes, tenen el seu
màxim rendiment malèfic en el moment en què la seva visió unilateral coincide;x
amb una visió unibtcral en els lectors, orientada en el mateix sentit: aleshoreJ
contribueixen a extremar el defecte de visió del públic. Però quan es troben amb
una orientació en els leciors diametralment oposada, encara que aquesta sigui també poc recomanable, no hi ha dubte que les ducs tendències es neutralitzen, tant
més quant més oposades són. i l'eficàcia pervertidora de les obres en resta disminuïda, o a vegades gairebé esborrada. Això explica que obres avui llegidores fossin en altre temps condemnades, i també que obres avui inacceptables haguessin
pogut en altre temps posar-se gairebé en totes les mans.
Avui de Werther no ens interessa sinó l'estudi del tipus d'home abandonat a 'a
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imaginació i a la voluptuositat del sentimentalisme, que destrueixen en ell la idea
de la dignitat personal fins al punt de fer-li perdre el respecte a l'obra de Déu i
la noc:ó de les seves obligacions envers ell ma'.eix. Aquest tipus un dia existi: encara que Goethe no se suïcides, altres se suïc'daren. I aquest estudi no pot negarse que és admirable. Sota la artificiositat volguda de l'estil tant d'aquell temps, trobem una completa descripció d'aquell mal profundissim que feu tants d'estralls precisament per la seva dolcissima aparença, feta d'una semblança d'amor basat en
les imatges creades per la pròpia imag nació i per tant mancat, malgrat de pretendre cl contrari, de tot esperit de sacrifici, i allunyat en certa manera dels cànons humans i naturals de l'amor sa i cristià. Precisament perquè el llibre és admirable, fou un dia tan perillós per als que foren atacats del mal. I és que quan
les idees d'un personatge d'um obra ens afalaguen, només pensem en aquelles idees
com a fruit, bo o dolent, a treure de l'obra. No pensem que l'escriptor, quan éfveritablement gran, fins si es proposa finalitats il·lícites extraliteràrics. no adm s
siNes en l'obra purament artística, no sap deixar de posar-hi la veritable bellesa,
i que aquesta no pot mai separar-se de la veritat. I aquest és el cas present. En la
seva obra. Goethe fa parlar Werther tal com hauria parlat un Werther viu. amb
totes les seves errades, amb tot el seu desequilibri, atnh tots els seus refinaments
d'egoista sensibilisme, amb tota la inlmmanitat del seu culte a l'emoció sentimental. I aquest és l'interès de l'obra la pintura del tipus errat, descquil'bral, cegament
sentimental, però viu, de Werther. La pintura de les flaqueses humanes ha estat
sempre una base essencial de la novella. I com que Goethe era un gran escriptor,
en aquesta pintura es troben elements de veritable bellesa, en les admiraHcs observacions i profundes visions del tipus de romàntic, que deixa, malgrat l'exageració amb què ho fa definitivament plasmat per a la Jiislòría literària i per a la
història dels costums i de les idees. I aquesta bellesa en la pintura del tipus és el
valor dc l'obra, i no pas les teories que el pobre protagojjjsta ens explica i ens proposa, i que han d'ésser carregades al compte de les característiques del tipus descrit
Aquesta posició en el lector requereix, això si, un min'm de cultura i de criteri
propi format. Per això no creiem que sigui indicada la publicació d'una obra com
aquesta en una col·lecció que ha d'arribar fàcilment a mans inexpertes i a intelI gències verges. Però de totes maneres, l'ambient del temps i una mica de bon
sentit han d'ésser avui en dia suficients per a defensar-se d'aquells errors que un
dia feren destroces.—IfWKlà SERRAHIMA.

ENTRI PLAÍIBS, per Joaquim Ruyrú. Amb un prefaci <le
Soíty. (Col·lecció dc contes i noveles. 2. Kdicinns de
v i s t a . Barcelona M C M X X V I I I . )

l'ircns Coma i
La Nova Re-

B formidable incendi que devastà l'estiu passat qu lòmelres i més quilòmetres de les Gabarres ha estat motiu que poguéssim admirar dues bellissimes obres:
una d'elles, la gran prova dc civisme—de "germanor catalana*', digué Ruyra—
que palesaren les innombrables subscr'pcíons i festes organitzades per tal de socórrer els damnificats en aquell flagell: l'altra. aquest recull de proses de mestre
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Joaquim Ruyra, editades desinteressadament—cas insòlit, cada vegada més, entre
nosaltres—per L a Nova Rcfisla en la seva Col·lecció de Contes i Novel·les.
El llibre conté coses ben diverses: conferències i petits assaigs, narracions i
articles periodístics. Una desigualtat a la qual serveix de llaç dunió la prosa tothora estimable i finament matisada de Ruyra.
De les tres parts cn què està dividit el volum, la més interessant, per a nosaltres, és la de Proses narratives. E n conté quatre. La primera—Les coses benignes
—la millor de totes, sens dubte. Sensaíió de benestar animic. Sembla com si la
vida interior—senzillesa—d'aquells caputxins s'infongués al lector per art del
contista. Misticisme. Un m'sticisme Inimà, desencarcarat—gosaríem adjectivar. Que
porta, inevitablement, a escenes idíl·liques: l'èxtasi del pare Sadurni amb els
ocells; la visió beatifica de la naturalesa del pare Armengol, i el seu entusiasme...
I, tot plegat sota una descripció—una admirable facilitat descriptiva—plena dels
encisos que un conreu fixat—conscient—de l'idioma, aporta a qui sap valcr-se'n.
I . d t r a g i c o m è d i a de la Miquela. E l s vint corders de Blanes i E l f r a r e escalfo-

l l i t s són tres mostres de l'humor'sme de Ruyra. Humor optimista. E n el qual la
facècia pren cl millor paper. La lectura de totes tres porta als llavis—inclús inconscientment—un somriure de fruïció. Produït, sobretot, per la ingenuïtat i candorositat de l'autor.
Entre les Proses diverses que segueixen les anteriors narracions, destaca L a
Costa Serena, a la qual ha estat duta tota la llum i tot l'encis de la nostra costa
brava Ruyra desfà la idea llòbrega que el nom de costa brava pot suggerir a algun desconeixent. I, denominant-la costa serena, li atorga, amb justesa, el qualificatiu i la concepcció que li cal. E n .Sonií Francesc i la seva o/or s'evidencia el
gran fons franciscà que ha guiat I autor ••n moltes pàgines. Aquella humilitat que
sura en totes les narracions no n'és més que una mostra.
Al davant del volum, tres proses ocasionals—El f o c de Montnc/irc de la Selva.
L a selva morta i Germanor catalana—justifiquen cl títol del recull.
Joaquim Ruyra. amb aquest llibre, sense aportar cap aspecte nou a la seva
obra, ha sabut cixamplar-la—en línia horitzontal (i en profundi.at)—i ha produït,
al costat d'alguna cosa intranscendent ( E l s cal<s-i-ciies), una de les millor gemmes de la nostra moderna literatura (Les coses benignes). La qual certifica a bastament cl nom que li ha estat conferit de mestre de la prosa catalam.—R. A. I S.

NOSTRA Do.w DE PARÍS, de Víctor Hugo. Traducció de R. Folch i Capdevila. (Les Obres Mestres de la Novel·la. Llibreria Catalònia. Barcelona.)
Amb aquests volums s'inaugura una col·lecció d'obres mestres de la novel·la,
en català. Col·lecció que vol ésser popular, pel que es desprèn de la presentació del
llibre. Ara, que els editors confonen la popularitat amb el mal gust. I això, després
d'intents lan ben reeixits com les biblioteques A tot vent i, àdhuc, Europa—més
assequibles al públic, pel preu, que aquella—és Imperdonable. Voler atreure grans
masses de lectors a base de portades llampants i truculentes, és una claudicació
innoble per a tot editor. Demostra una incultura, si més no. que els fa poc creditors a la benvolenca de n ngú.
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Per altra banda, la producció literària de Víctor Hugo, passa actualment uns
moments adversos. Hom la valora amb rigor. I amb justícia. Més ho haurem de
fer nosaltres, atesa la tendència ant:religiosa de l'autor, i en especial d'aquesta
obra. Les Obres Mestres de I d Nm.·eUa ha escollit malament, doncs, per començar.
Per bé que, segons sembla per les obres que anuncia de pròxima publicació, la seva tònica serà més aviat de dar accions fullctinesques que no pròpiament novelles. I en aquest cas, salvat el canvi de nom que caldria fer a la col·lecció, no hi
hauria cosa a dir.
La traducció de Nostra Dona de P a r í s , a càrrec de R. Folch i Capdevila, molt
descurada. Es feta en un català—sobretot ortogràficament—horrible.—R. A. I S.

VIDA I MORT DELS BARCELONINS, contes de

J o a n S a t s . porxo del senyor
P e r e C o r o m i n e s . Edicions " L a Mirada". Sabadell, 1929.

La personalitat del Sr. Feliu Elías, manifestada en diversos aspectes d'expressió intel·lectual, adquireix la seva màxima noblesa i singulari.at quan es replega i
dóna. als ulls dels amadors de la pintura, el costat purament pictòric de prodigiós
copista de les formes de la realitat i els seus colors i reflexos.
El reconeixement de l'alta qualitat pictòrica (no diem artística) del Sr. Feliu
Elías, no ens defèn, certament, de constatar l'absència de condicions essencials
d'escriptor en la prosa de Joan Sacs.
FI mateix Sr. Pere Coromines, en el seu pròleg suggestiu, afirma que la necessitat estètica és absent dels contes de Joan Sacs.
EI Sr. Pere Coromines observa que Joan Sacs no és un clàssic, precisament
perquè "en l'estructuració dels seus contes no hi ha la necessitat estètica". "Heu
vis —continua cl Sr. Coromines—arran de terra, un dia d'estiu a contraclaror, l'aire com vibra? E n l'obra del clàssic, freda en l'aparença, hi ha sempre aquest halo
imperceptible."
Sí. Però no és exelusivamente en l'obra del clàssic on vibra aquest halo que é»
l'essència de l'ari. Aquest "halo imperceptible", que al·ludeix encertadament el
Sr. Pere Coromines, no és altre que aquell "spirto soave e pien d'amore che va
dicendo all'anima: sospira."
Joan' Sacs no és un artista. Això no vol dir que deixi d'interessar-nos. a vegades, com a pintor, com a dibuixant, i f ns com a escrivent de les seves entremaliadures. Perquè Joan Sacs escrivint és to. un entremaliat. I ens plau de coincidir en
això totalment amb el seu prologuista. "L'essència dels contes d'En Joan Sacs—
diu el Sr. Pere Coromines—és una malícia."
Inversemblants, amb facetes de realitat insòlita, grotescos—sense la gràcia de!
grotesc, sovint—, escrits amb un estil testant pedestre, canemassos de llocs comuns, teixits paròdies carrinclons, molta facècia—no sempre divertida, però—i
una originalitat fertilissima, certament. Heus ací una colla de característ:ques dels
contes de V i d a i m o r t dels l^rcelonins.

nissent'm del criteri del Sr. Coromines respede la puresa de Joan Sacs. entesa
doblement com a asentimentalisme i com a "despullament de materialitat, tria i
separació de tota ganga", perquè justament la prosa d'aquest escrivent de les se-
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ves entremaliadures, és feta a base de la "ganga" d'un llenguatge erudit que mal-,
met la "malícia" en la seva substància encisadora.
Es per això que l'originalitat de l'aportament literari del Sr. Feliu Elias, no
té el valor de precursió d'un camí novell en la literatura catalana. (Serà el Sr Francesc Trabal. amb la seva novel·la L'home q u è es Ta perdre, qui aportarà la veritable prosa faceciosa i inversemblant, amb sang jove. que donarà un nou color, un
delitós eixamplament, a la nostra vida).
Hi ha bells encerts en l'aplec de narracions de Joan Sacs, però. A vegades el
mèrit és exclusiu del document, de la dada objectiva, que ha servit per a fer el
conte, que n'és l'únic motiu interessant. E n E n S i d r e l , Paleta i serafi, per exemple,
tota la gràcia està en els rètols de les botigues, que el personatge llegeix de viva
veu i que el '"repòrter" copia de majúscules, i en cl comentari que el protagonista
hi fa, reproduït amb una agilitat de tombarella reeixida. Però si gairebé sempre,
en els contes de Joan Sacs. l'èxit depèn exclusivament de Ics coses que diu i no
de la manera de dir-les. alguna vegada l'autor aconsegueix de resoldre bé una
descripció fantàstica com és l'aparició de Jesucrist a una cristiana benestant i
egoista, en L a Carmeta maca. Aquest conte és, per a nosaltres, el millor del volum. I és. el conte que. dins una aparent clofolla d'irreverència, enclou una moralitat que haurien d'aprofitar aquella mena de catòlics endolchs en les flonjors i
suavitats del confort egoista.—SEBASTIÀ SANCIIEZ-JI-AN.

LA RATLLA, per Alfons Maseras.
Aquesta novel·la que dóna títol al llibre que han publicat les "Edicions de la
Xova Revista" amb oportunitat i fortuna, serà, ben segur llegida amb interès veritable i és de creure que tindrà un gran acolliment entre cl nostre públic
Es tracta d'una obra escrita amb claredat de llenguatge, amb traça, gosaria dir.,
de mestre, si Maseras no fos a bastament conegut com a novel·lista de primera línia i no hagués llançat obres d'envergadura, que li han donat fama ací i a fora.
Essent com és una descripció d'una de les contrades més pintoresques de casa.
i per tant mes difícils de descriure i explicar, i encara menys conegudes pels qui
en vivim tan lluny, esdevé tanmateix una graciosa escena de les més belles i reexides que hem llegit d'un quant temps ençà. L'autor hi viu i amb la inlensitat pròpia d'un bon artista.
Aquell idil·li tan tendre que fa de fons a aquesta escena pintoresca i oue és a
la resta el punt inicial i cl nexe de la novel·la, capt va poc a poc i pren l'atenció del
qui la llegeix i es compenetra amb les criatures que l'autor fa moure amb veritable
vida i en recull a més a més la frescor i alegria lluminosa que respiren els protagonistes.
Després a mesura que l'acció avança i es desenvolupa l'argument, creix l'atínció per seguir la marxa que pren l'obra i hom s'adona de la unitat que serva en
les seves línies generals. Així com cal assenyalar també la beutat narrativa que
tenen els moments tràgics que ens parlen de la gran guerra i més concretamen:.
de la lluita dins una trinxera. Per damunt de tot, però. hi ha la vida dels protagonistes i la humana baralla de dos cors, en el silenci i en la grandesa de la terra
nostra.
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Ara que és moda el llenguatge descarnat, i viu la novel·la uns dies de fetor i
perversitat rcpugnants, fa be a Tespcrit de refrigerar-se o delectar-se en la lectura d'obres com " L a ratlla", on respira el pur goig de la passió una sana expressió dialèctica.
És clar que a vegades els objectes tenen d'anomenar-se pel seu nom, però ma:,
de totes maneres, s'ha de sacrificar la veritat a la baixesa, la paraula a la grolleria. Sempre ha de tenir-se present que el mal no és la sola tristesa huitrana, que
moltes vegades empitjora i corca cl viure un pom de mots putrefactes o d'expressions malèvoles, que escrites sense cap prejudici, fereixen la bellesa i colpeixen
de bon de veres, més que l'enginy estètic amb doble intenc ó.
Lluny de tol això es troba "A l'entorn del braser" i les altres obres que fortnen
el llibre que acaba d'imprimir L . N. R., ultra " L a ratlla", com dic abans.
Caldria enumerar les qualitats que contenen "A l'entorn del braser" per a.concretar més encara l'escaient gràcia del llenguatge, que s'escampa amb una frescor
notable a través d'aquesta prosa. Com hom hauria de d'r que " L a ventura estroncada" és un quadro agradable ple dels més simpàtics efectes, en el paisatge i en
l'estil.
Maseras s'acredita, doncs, com un home de bon gust i en aquest sentit té encerts formidables en " E l foraster" i en la "Història de lladre". Ambdues obres,
farcides de girs nostrats, posseeixen el tema i l'aire d'una cançó i són iguals a
una estampa d'època, ara modernitzada per l'entusiasme i traça d'un reactualitzador intel·ligent.
Després es llegeixen d'un sol raig "L'inútil esclavatge" i " E l cabaler". L'un
per l'anècdota que esculpeix un caràcter, l'altre pel dramatisme punyidor que omple el sentiment les fibres del cor. I quan s'arriba a "Fidelitat", l'argument gràcil i amorós que convida a cont'nuar i acabar aviat la lectura de lot el llibre, la
llum de la bondat entra a l'esperit a dolls.
Per cert que les altres novel·les: " E l darrer somni", "Dues solitàries", "Sota el
parral" i " E l lorb" amb què posa fi al llibre, fenen un aire tan ple de fantasia,
que podria ben dir-se que han nascut sota un continuat moment d'inspiració. Si no
fos, però, que la primera és una bella utopia; les "Dues solitàries" són un parell
de paradoxes iròniques i sentimen'.als; la qui segueix atreu la simpatia del lector
per la història que s"hi descabdella i per la traça que brolla de les seves paraules. .
No cal pas escriure el drama terrible que " E l torb" és, que clou l'obra amb tanta
«randesa com intensitat tràgica.
Fóra d'esperar que veiessin ben aviat esgotada aquesta formosa obra, tant el
seu autor com els editors s'ho mereixen de bo de bo.—A. CLOSAS.
" •

MASARYK, \yer

Evzen Stern.

traducció de R a m o n

Fabregat.

E l segon volum de la col·lecció "Estudis Socials i Polítics" ens ofereix un
i comprensiu estudi de Masaryk, creador i president de la República Txeca.
L'estil d'aquesta obra és vivament mogut. Les descripcions, les idees i les faraulcs hi estan, com per si soles, en acció. Evzen Stern ha realitzat una feliç pin^ r a dinàmica de Masaryk, l'Avi, com li diuen els infanis del seu poble; perft,
fnsems, l'home i el pare coratjós de Txecoslovàquia.
No contrastant, el millor d'aquest llibrç és el prefaci de l'edició belga. Masaryli
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és comparat a Joan Hus "l'ànima del qual reneix en ell". No neguem la proporció
(juc en aquesta semblança hi ha.
En el primer capítol del llibre—Què és el socialisme?—entre tot un garbuix
d'idees pintoresques, bé que poc essencials, destaca l'esperit critic i renovador del
president filòsof. Alguns pensaments de Masaryk, traslladats al text, són exactes
però no gens profunds. "Tota rectificació de l'ordre social suposa la supressió dels
defectes que s'ban reconegut com a existents en el règim anterior." Vet ací una
veritat ben ociosa.
Masaryk ha estat oposat a Marx, en aquesta obra de Stern, com un reaccionari de les teories de socialisme clàssic. L'examen del llibre, tot amb tot, ens permetria de traslladar a l'estudi de la figura que li dóna peu, algunes observacions
aclaridores.
Ultra els trets característics del president txecoslovac, com a pensador i moralitzador ; a despit de les seves tendències intel·lectuals i educadores, bateguen, en
el fons del seu idealisme, les mateixes tares que ja trobem en Marx i Renard. Tal
vegada les idees de Masaryk no són tan accentuades ni retortes en el seu caire
econòmic, però no arriba a establir l'equilibri social-catòlic que va de la propretat
al treball. Reconeix—diu Stern—que la idea de l'home troba la seva personalitat
en el treball i no en la propietat, a condició que no es caigui en l'extrem dels mètodes. Per poc que un s'hi fixi. aquesta sentència és obscura i arbitrària. Es parla
de personalitat en cl sentit, creiem, de posició soc'al i la propietat roman preterida
pel treball, ducs valors d'ordre ben marcat i distint a despit de la seva correlació
natural. La posició social és tan legitima, almenys, si prové de l'esforç productor,
com si ve dels interessos adquirits, de l'herència, etc.
Aquesta confessió de Stern ens permetria de dubtar, encara, de les influències
que sobre Masaryk han exercit les teories del socialisme doctrinari, si no fos per
ço que trobem cn cl tercer capitol—La lluita de classes—. on es desestima "la fe
en la religió preconitzada per l'Església" i, en canvi, es pregona la fe social. En
quins principis, però, basa Masaryk, la seva fe social? El president no reconeix
ni propugna pas la igualtat absoluta dels homes. La desitia, però. i tota la seva
construcció ideològica s'adreça, de fet, a l'obtenció d'aquest des;g.
Hi ha encara en la personalitat de Masaryk altres aspectes interessants, per bé
que a vegades es contradiu. La seva concepció de la guerra, el seu odi al bolxevisme. el seu amor a les classes proletàries, el seu abrandat patriotisme, etc. Són
els tòpics del seu esperit.
L'obra d'Evzen Stern és una excel·lent biografia literària, però traspua, cn el
mateix entusiasme de la relació, l'amor i l'aprovació amb què són mirades les
idees i els fets de Masaryk. Les tendències acatòliques i les influències focialistes
hi són paleses.
Neta i acurada la traducc'ó de Ramón Fabregat, així com el seu pròleg on
s'enclou un decidit elogi de Masaryk.—M. PLA I SALAT.

K'HOME INVISIBLE, de H . G. íVells. - Traducció de Just Cabot. - B i blioteca Univers. - Barcelona, 1929.
Aquesta obra que, si no ens enganya la memòria, fou publicada com a folletó
a L a V e u dc Catalunya fa una pila d'anys, ha sortit ara. en una traducció excellent. formant part de la Biblioteca Univers.
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No ens dol que aquesta novel·la hagi estat escollida per a portar Wells al català. Per;any a la primera època del famós autor anglès, quan en obres diverses,
entre les quals cal recordar el deliciós conte L a contrada dels orbs (publicat en
els quaderns de L a novel·la estrangera), feia com una mena d'exercicis literaris
consistents a crear una anormalitat, posada en mig de la vida normal, i estudiar i
descriure les conseqüènc'es d'aquest fet. En les seves novel·les d'imaginació (Els
primers homes a la Ihina. L'aliment dels d é u s , etc),

fa un ús extraordinari d'a-

questa mena de contrastos. Però en l'obra de què ara parlem ens prcsenla el fet
concís i retallat, sense cap altra derivació ni iinaginaliva ni pseudo-transcendental de
les que tant li plauen. I probablement d'ací ve la gran vàlua d'aquesta novel·leta,
sense que això vulgui disminuir la que tinguin altres obres del mateix autor.
L'argument és simplicissim. Un físic excel·lent, una mica desequilibrat, descobreix un sistema de fer-se invisible. Però només invisible, no a la manera d'un esperit, sinó com pugui esser-ho un animal submarí; és a dir, conservant totes les
altres condicions corporals de l'home, impenetrabilitat, gravetat, volum, i també les
seves necessitats físiques, i la seva sensibilitat al dolor, al fred. a la calor, etc, i
no trasmetent aquesta seva caracterislica ni als vestits que cl cobreixen, ni als obicetes que porta amb ell. Aquest home, posat en mig de la vida normal, és aviat
mudaptable, es posa en lluita amb la societat i acaba morint desastrosament.
D'això es dedueix que no és aquesta una obra d'imaginació o fantàst ca. sinó
pura i esirictament realista, d'un realisme de la millor mena. Fora de la imaginació inicial tot el restant es tret de la realitat, i té aqueila extraordinàr a vida que
és la característica dels bons novel·listes. E l progressiu isolament del neurastènic
invisible i les seves succesives transgresions de la llei social són completament vives. Naturalment que la ideologia de l'aulor hi traspua poc o molt. en especial en
aquells crims que, produïts per les condicions del seu especial estat, arriben a semblar al·legacions en pro d'una relativitat de la moral. Però s considerem el caràcter egoista i misàntrou que, ja abans de la transformació, és atribuït a l'home invisible, potser aquesta presumpció resulta excessivament maliciosa.
Sigui com vulgui, d'ntre del seu gènere especialissim. aquesta obra és plena
d' nterès i es fa llegir sense interrupció. I en rellegir-la. hom s'adona de la remarcable exactitud psicològica i de la perfecta observació que amaga la seva fornia lleugera, pròpia de la novella popular.
El llenguatge té la meravellosa normali;at que és una de les bones característiques de Wells novel·lista. I el traductor l'ha reproduïda amb tota fidel'tat.—MAURICI SERRAHIMA.

L'EVASIÓ, novel·la. ]XT Alfons Masiras.—Biblioteca Liilxrtat.^—Llibreria Catalònia.—1929.
Els legítims mèrits literaris de l'autor 110 es veuran gaire augmentats per la
Publicació d'aqusla novel·la, malgrat d'haver estat anunciada com la millor de les
seves. No és certa aquesta afirmació. L ' E v d s i ó dóna la impressió d haver estat escrita d'una correguda, i això no en virtut d'uní gran facilitat d'expressió, sinó més
aviat per una precipitació. Hi manca l'anàlisi crític que permet a l'autor de comPendre la reacció que l'obra produirà en qui M llegeixi. Aixi uns personatges que
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en el pensament de l'autor devien tenir un fort calor individual, en la novel·la resten
sense caràcter i diluïts en una sèrie de cons'deracions i disquisicions de tirada transcendental, que amaguen l'cscassesa d'estudi i de penetració psicològica.
La generalització és la taca principal de l'obra. Tots els neguits i totes les preocupacions que torturen el protagonista són els llocs comuns que estem ja habituats
a llegir en llibres i revistes de tendències anticatòliques—vulgaritzadores de la filosofia: això arribaria a situar l'ambient de vulgaritat del personatge central, si
no fos que l'autor ens parla d'aquelles idees com a prova del gran interès intel·lectual que dóna al protagonista. E n adonar-nos d'això, restem definilivameni desconcertats, i malgrat la innegable simpatia dels tipus del pare i la germana, i de
l'ambient força ensopegat de la casa, no podem admetre la realitat psicològica de
les situacions i dels conflictes presentats. A això contribueix la poca personalitat
dels tipus de l'amic i de l'amiga, que haurien pogut donar a la novel·la la vida que
hi escasseja.
E l llenguatge és afectat i retòric, com escau a la mena de teories que són
causa de la ruïna del protagonista. Aquelles peroracions de cada principi dC capitol treuen força als feis que vénen després. I per això, i malgrat dels encerts que
té la pintura de la decadènc'a moral de Rafael, veiem les causes tan desproporcionades als efectes. Les intuïcions i precisions psicològiques són substituïdes per paràgrafs aparatosos. Vegi's sinó aquell vulgarissim i conceptuós diari de Rafael, que
l'autor admet com a transcendental en la història d'aquella vida, sense el mencr. comentari que ens permeti de trobar-hi un sentit que no sigui el de la seva pretensiosa vulgaritat.
No és cert el conflicte, ni són proporcionades les conseqüències. I d'això deriva la manca d'aquella vitalitat que és essencial a la novella. I també la immoralitat, latent en les teories i disquisicions que omplen l'obra, i que aquella v talitat
enrarida no pot destruir.
No ha estat aquesta vegada encertat l'excel·lent escriplor. Hem d'esperar una
millor obra seva.—MAURICI SERRAHIMA.
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LES REVISTKS
Les reproduccions i reduccions
d'articles d ' a l t r i feies en aquesta
secció, tenen n o m é s c a r à c t e r documental; Id inserció d'elles no
implica, doncs, c o n f o r m i t a t plena
amb l l u r contingut.

per Abhé GtétüííaA a Buítetiti Catholiqm Internaliotial. juliol-agost 1928.

ELS CATÒLICS I LA SOCIETAT DE NACIONS,

El nou organisme internacional, ve a dir l'autor, que semblava ésser la realització concreta i l'expressió viva d'una ideologia insp'rada en Rousseau. August
Comte i el naturalisme del segle xix. va revestir, d'antuvi, alguns caràcters inquietants per a la nostra consciència de catòlics. Els primers propagandistes de
la Societat eren. en efecte, francmassons i socialistes, que volien servir-se'n per a
actuar llur programa, i no es pot negar que certes declaracions formulades en les
primeres sessions del congrés, certs projectes de constitució de la futura ciutat
internacional i certes retòriques prometences de pau inspiressin una justa malfiança
en la mentalitat catòlica. Els catòlics es donaven compte de la necessitat de bases
ben diferents per a la conquesta de la vertadera pau social.
Cal. però, confessar que la realitat ha superat en gran manera tota especlativa.
Passada a través de l'experiència dels fets, la Societat de Nacions s'ha despullat
aviat de lot caràcter d'utopia humanitària, i la seva activitat ha ultrapassat els límits dels problemes nacionals. No té la pretensió de garantir immediatament al
mon la pau universal, representa més aviat un esforç per a resoldre conflictes particulars i eliminar així moltes causes de guerra: es manifesta com una tendència
a cercar, amb esperit de concòrdia, la solució de qüestions delicadíssimes i perilloses.
Considerada sota aquest aspecte, la Societat de Nacions ofereix no poques coses interessants àdhuc a l'estudiós catòlic. Conté una idea profundament cristiana,
tendeix a realitzar en el món contemporani dos postulats de dret públic cristià:
consagrar, mitjançant un ordre jurídic i permanent, la comunitat dels drets i dels
deures entre tots els pobles de l'univers; consagrar, mitjançant un procediment
jurídic i sancions internacionals, el deure de no recórrer mai a la força de les armes sense haver recorregut de primer a la seriosa temptativa d'una conciliació arbitral o d'una solució pacifica.
Ha estat el pensament cristià, que és a la base de la Societat de Nacions, per
bé que els seus membres no ho reconeguin sempre, que ha induït monsenyor Besson,
bisbe de Insana, Ginebra i Friburg. a declarar la Societat única dispensadora de
garantia per a la pau i la independència dels poNes. I, davant de tals declaracions.
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els catòlics no es van sentir ni torbats ni sorpresos. Ja Lleó X I I I havia acar'ciat
llargament el somni de veure totes les potències d'acord a la recerca d'una solució per a llurs conflictes, i igual, si fa no fa. havia estat el desig de Pius X i el
de Benet X V . E n realitat. l'esperit que mou la Societat de Nacons. entra de ple
en la més pura tradició cristiana.
Però, a part aquesta consideració de principi, hi ha una no menys important
consideració de fet: la influència sempre creixent dc la Societat. Sens dubte, l'organització de Ginebra no satisfà ben bé totes les aspiracions dels catòlics. Altrament, els nombrosos satèl·lits que graviten en torn del gran astre ofereixen algun
perill, en quant elaboren l'actuació d'aquella religió humanitària de què parlàvem
suara.
L'obra de la Societat dc Nacions és encara tan immensa i poderosa, tan complexos i importants són els problemes tractats per les diferents comissions, que el
catòlic és naturalment cridat a prestar la col·laboració pròpia. Més, alguns d'aquests problemes interessen directament el catòl'c: per exemple la protecció de les
minories catòliques, l'estatut legal dels crist ans en els territoris sota mandat, la
protecció dels nois. les temptatives de crear un nou dret internacional i de concebre novament l^s relacions internacionals, i per això l'ensenyament a la joventut de l'existència i de la finalitat de la Societat de Nacions.
Molt ha fet i fa. la Societat de Nacions, també per a la cooperació intel·lectual;
mentre cerca d'infondre sempre més la idea de la pau, adreça una crida a tots els
intel·lectuals per a acréixer, a través d'ells, cl canvi de relacions internacionals.
És. doncs, deure dels catòlics seguir amb atenció cl treball de la Societat i procurar exercir-hi un influx benèfic. No s'insistirà mai prou sobre el fet que la complexitat dels problemes estudiats a Ginebra, la connexió de molts d'aquests amb la
doctrina catòlica, les s'tuacions concretes a les quals pertanyen, exigeixen, de part
de les personalitats catòliques que els examinen, una gran prudència i una competència especial.

per Kmmanuel Lucien-Brun a la Revue Ccututtique des Inslitulions el du Droit, juliol-agost IQ28.

LA CRISI DEL LLOGUER,

La crisi del lloguer es presenta molt greu en les grans ciutats en les quals
aquest problema ha d'ésser estudiat profundament en quant, com sabem, l'habitació és una de les necessitats més essencials de la vida humana; influeix sovint en
les relacions familiars: ha d'exercir una acció moral i. perquè contribueix a crear
0 no la pau interna de molts països, arriba a tenir àdhuc una importància política.
Hem d'anotar que en diverses ciutats, per exemple Reims. hi ha encara habitacions deshabitades, però això dóna lloc. sovint, a repercussions danyoses; en efecte, en les regions agrícoles de França, per l'emigració contínua s'esdevé que molles cascs resten completament budes i per consegüent es verifica a les ciutats una
requesta de lloguers enorme.
Encara els errors i la inèrcia governativa i la incoherència de la legislació sobre
els arrendaments han contribuït molt a augmentar la crisi en quant la intervenció
rle l'Estat en les relacions entre propietaris i llogaters ha donat al govern un poder
del qual ha fet un ús singularment abusiu.
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Els llogaters essent més nombrosos que els propietaris, han estat emanades
lleis a complet favor dels primers, inspirades potser d'un desig de popularitat,
però contràries als principis de justícia i de llibertat del dret i a les lleis econòmiques generals. Reduïts, amb lleis netament demagògiques, els preus dels arrendaments a menys de la meitat del seu veritable valor, hi ha hagut conseqüències de-plorables que han tornat més dificil la solució de la crisi.
Ha succeït que qui tenia en arrendament un pis gran i còmode ha procurat
de tirar en avantatge seu d'aquestes lleis tan favorables; és augmenta; en proporcions
enormes el tràfec del subarrendament i de les cessons d'habitacions i molts han
realitzat, per tant, considerables guanys a què no tenien cap dret.
Després, la llei sobre la propietat comercial és completament una paradoxa legal i econòmica: el propietari que arrenda locals a un comerciant ve a disminuir
el seu dret de propietat en quant l'arrendament ha de fer-se per un temps indefinit.
D'això es deriva que els presents llogaters cedeixen llur il·limitat arrendament
només contra una forta prima i la victima és, sovint, el nou comerciant; però
sempre el públic que haurà de reemborsar el preu de traspàs amb els preus de les
mercaderies més crescuts.
Ultra aques-a leg'slació defectuosa cal afegir Ics fortes despeses fiscals i administratives i els nombrosos impostos que, junt amb els alts preus de la mà d'obra realment no encoratgen les noves construccions, en les quals els lloguers molt
elevats (per a obtenir, almenys, un interès normal dels capitals esmerçats) semblen
encara més grans si es confronten' amb els de les cases velles, protegits per la llei.
Per això es fa dificil l'arrendament i es paralitza en gran part la vida de les empreses constructores.
Per a resoldre aquest estat de coses és necessària la intervenció de l'Estat perquè faciliti la construcció de nous locals i s'interessi pel recobrament d'aquells que
són deshabitats o ocupats inútilment.
I per a afavorir tota iniciativa, caldria després reduir els impostos sobre l'adquisició dels terrenys destinats a l'edificació, suprimir els que graven la venda
del constructor al primer adquirenl i les construccions noves.
Procurar, ultra això, tornar, amb taxes regulars, al règim del dret comú; modificar profundament la llei sobre la propietat comercial i encoratjar, amb distincions honorífiques, els qui edifiquen.
I com la llei ha decidit ja que un estadant no pot mantenir la seva habitació
si ja disposa d'una altra, així també hauria de donar disposicions a fi que qui ocupa, a
un preu irrisori, un local de què no té absoluta necessitat o és massa gran per a ell,
hagi de deixar-lo o almenys limitar-se fent lloc a aquells que en tenen més necessitat.
E l govern, diu l'A., hauria d'imposar-se i només d'aquesta manera podria reeixir a resoldre la crisi de lloguers.
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per íílies Serra i Ràfols a " V i da Lleidatana", núm. 69-74 (15 abril-i juliol 1929).

UNA POLÈMICA QUE VOLDRÍEM AMISTOSA,

Fa mesos vaig tenir ocasió de comentar en aquestes mateixes planes un escrit
del Dr. G'ménez Soler sobre la catalanitat de Tortosa i de Lleida. Posteriorment, el Dr. Giménez ha insistit sobre el tema, tot aclarint el seu pensament, amb
motiu de recollir les invectives, tan plenes d'indignació com de candorositat d'alguns tortosins i altres "transeünts" dels que passen pel diari " L a Publicitat". Com
que les ratlles que provocaren aquesta indignació no eren noves d'ara, el Dr. Giménez en dedueix que els seus contradictors només llegeixen periòdics, puix fins ara
no les conegueren. Cal dir que la lectura de memòries acadèmiques i de monografies històriques no sol ésser ací, ni enlloc, l'especialitat dels transeünts ni dels periodistes ; però això no els salva de l'estil càustic de l'erudit aragonès, que s'esplaia
prenent el pel a aquell senyor que invocava com a- prova d'autoritat un llibre que
diu que està escrivint un amic seu. Faria mal el Sr. Giménez Soler si cregués què
amb aquesta fàcil victòria ha demostrat la veritat de les seves afirmacions (1).
Els paràgrafs que publicà la revista aragoncsista de Barcelona " E l Ebro", no
eren inèdits, sinó que pertanyien a un llibre aparegut en 1922 i titulat " E l problema de la variación del clima en la cuenca del Ebro" (2); respecte de la tesi principal del qual sols diré que em semblà plenament encertada. No em podria, pero.
adherir igualment a diverses de les afirmacions que s'h fan de passada i entre elles
a Tes que han originat aquesta controvèrsia. Ja en el meu article anterior vaig notar que no es tractava pas d'idees noves en el Dr. Giménez Soler; però a base dels
fragments publicats no era possible de fixar l'abast que l'historiador aragonès donava als seus dubtes sobre la condició catalana dels països de Tortosa i Lleida.
Ara, però, ens diu que no posa pas en dubte la calalanilal actual d'aquestes terres,

i que es limita a sostenir, amb raons històriques, que aqtusta catalanitat deriva d'im
injust acte ecsarista d'un dels sobirans de C a t d l u n y a - A r a g ó (Jaume I ) , i, amb raons
gTOgràfiques, que aquest fet ha anat contra ets interessos materials de L l e i d a ï de

Tortosa (3). Entesa la cosa aixi, probablement no hauria provocat la cridòria dels
"transeünts", que se sentiren vexats en els seus sentiments més legítims, encara
que fos amb totes Ics raons històriques i geogràfiques que es vulguin. No vol pos
dir això, encara, que ens sigui possible d'admetre cap de les dues afirmacions que
he consignat. Ni Lleida (o Tortosa) és catahna perquè aixi passà pel cap a Jaume
í, ni l'ésser catalana s'oposa de cap manera a alguna fatalitat geogràfica que condemna a la misèria els qui no s'Mi sotmeten. Tractarem de posar en clar en què es
funda el Dr. Giménez Soler i com no interpreta rectament els fets, per a deduir-ne
tals conclusions. Però encara abans em convé de recollir uns paràgrafs del seu darrer article en la revista esmentada (4) en els quals condemna en bloc. o poc se n

' A la veritat, no ho deu creure aixi quan, després, recull un art'cle
i Virgili que no fou escrit a propòsit seu i, particularment, m"ha invitat
més amplament aquest tema.
' A Lleida, hom pot consultar-lo a la Biblioteca de l'Institut.
' No són exactament aquestes les paraules del Dr. Giménez, però
de condensar honradament el seu pensament, per a veure d'entendre'ns.
• " E I Ebro". gener 1920; "Rearguyendo". Els fragments publ'cafs
setembre anterior, ho foren sense coneixement de l'autor.

de Rovira
a discutir
he tractat
al mes de
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falta, tota la Usca històrica dels savis catalans, per parcial i mancada de critica
serena.

L a historiografia catalana, falseja la història f

L a historiografia catalana, segons el Dr. Giménez Soler, conduirà Catalunya a
" la- barbàrie y otros viciós".
L a responsabilitat és greu, i encara que jo sigui el darrer escolà de la parròquia, no em sentiria tranquil si no me n'alliberava. Aquest funest resultat ve de la
mala direcció que prenen ací els estudis històrics, influïts per certs sentimentalismes que no cal anomenar. La majoria dels historiadors nostres, sempre segons el
Dr. Giménez, han escrit llurs obres amb la tesi preconcebuda de servir un cert
ideal i amb aquest objecte, no sé si conscientment o inconscientment, han falsejat la
història "para que venga en apoyo de ese ideal". "De aqui, diu, las acritudes de
lenguaje. los conceptos crudos y mal sonantes, la perpetuidad de falsedades históricas, el abandono de la verdadera historia, cl desconocimiento fundamental de la
geografia política... y la abundància de manuales de historia para uso de los
adictos" '.
Prescind nt ara, el pour cause, d'esbrinar si hi ha ideals incompatibles amb la
tasca de l'historiador, o bé si precisament són ells els que fan que la història sigui
quelcom més que una avorrida ciència, en tot cas molt repuíable, però enterament
deshumanitzada. No sé si el Dr. Giménez Soler ha confós els historiadors catalans
amb els "transeünts" poc preparats. Si els ha sabut distingir, cal proclamar ben
alt que precisament l'actual escola històrica catalana * es caracteritza per una extremada (però mai excessiva) escrupolositat objectiva, que li lleva tot perill de perdre's pels camins de la fantasia i de barrejar els fets amb les apreciacions i comentaris. Tant és així, els historiadors catalans són tan freds en la part expositiva dels
seus treballs, que precisament per això, per llur manca d'encegament beat i de passió enterbolidora de la veritat, han estat, fa poc, públicament censurats per un
publicista autor d'un llibre que ha tingut un gran èxit entre els que en diríem
transeünts. E l senyor Vallès i Pujals amb motiu de la publicació del seu "Elogi de
Catalunya", ha vingut a dir-nos que s'estimaria més un cor de lloances pretèrites,
per l'estil del que suposa cl Dr. Giménez que és nostra història, i per l'estil del que
hom disfruta encara en alguns cercles més o menys històrics del reialme ', que
no pas la història veritable a la qual els nostres erudits ens tenen acostumats.
I aquesta tesi càndidament cinica meresqué d'un dels més il·lustres entre aquests
historiadors nostres, del Dr. Valls i Taverner, una enèrgica repulsa, al marge de
la qual tingué ocasió d'assenyalar ben bé el que ací entenem per història: dels fets.

' A quins manuals es referirà el Dr. Giménez? Precisament n'estem força
mancats. Prescindint del ja venerable de l'Aulèstia, només coneixem el de Prat de
la Riba i el de Valls. Soldevila, aquest incomplet. E l darrer autor té, encara, un
manualet escolar.
' Cal ací. prendre el mot escola en un sentit molt ample, perquè, desgraciadament, com deia Nicolau d'Olwer, més aviat es tracta d'esforcos 'solats.
' Vegeu, per exemple, un "Boletin del Centro de Estudiós hispano-americanqs
de Sevilla", o bé !>'-"na "Colección de Manuales" publicada a Madrid. No estaria
bé. però. de generalitzar.
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rigorosament estudiats, pot hom treure després conseqüències més o menys hipotètiques, però ans que tot cal que aquells fets restin ben destacats i ben incontaminats de les apreciacions personals.
No tinc de cap manera la prelensió, que seria ridícula, de posar en dubte els
mèrits del Dr. Giménez Soler com a historiador; però certament ell és persona
ben poc indicada per a censurar els nostres historiadors per la passió interna que
covi sota llurs treballs; ell que sempre ha donat a la història una transcendència
major que la d'una freda tasca erudita i que molt sovint, endut per la pròpia passió,
ha barrejat les seves apreciacions personals amb l'exposició dels fets hisiòrics .
Encara cal fer constar honradament que el Dr. Giménez Soler té la generositat
d'afegir al final de les invectives transcrites, contra els nostres historiadors: "Se
curarà de este mal la historià catalana? Confio en algunos jóvenes que conocen
mas a fondo la historia que los que fundaron la historia política."
Però tot això ens allunya massa del nostre tema. Ens cal veure ja si és cert que
Lleida és catalana per un caprici de Jaume el Conqueridor.
II
L'aspecle

històric...

El problema històric de la formació de la frontera o límit administratiu que
ara separa les províncies d'Osca i Lleida, succesores d'Aragó i Catalunya en aquesta part, és força interessant, deixant de banda la discussió de les idees de l'erudit
aragonès Sr. Giménez Sales. A través d'aquest procés, veurem com s'afirma
l'existència de factors morals independents de les vicissituds de Ja política i que
acaben per tenir també el seu pes en aquesta. E l Dr. Giménez Soler, com dèiem
l'altre dia, no tracta ara per primera vegada aquesta qüestió; no solament els
paràgrafs publicats per la revista de Barcelona ja citada són trets d'un llibre publicat en 1922, sinó que abans, en cl I I Congrés d'Història de la Corona d'Aragó,
reunit a Osca per l'abrl de 1920, presentà una Memòria titulada precisament " L a
frontera catalano-aragonesa" '0. E s un treball força extens, però molt difús i que,
a més a més del tema que permet el títol, parla de moltes d'altres, que hi tenen
poca o no cap relació: del judici històric que li mereix el rei Jaume (en la qual
cosa diré de passada que estic enterament d'acord amb el Dr. Giménez), de l'encert de la política mediterrània de la casa d'Aragó, de les invasions dels celtes a

' Cau en aquest vici de forma, potser deliberadament, sobretot en treballs tal
vegada no pròpiament històrics, com és ara els de Geografia més o menys històrica, o el dedicat a comentar " L a política peninsular de Jaime I I " . Només vull
dir amb això. que cal fixar-sc que no són pas sols els nostres erudits (si tal fos el
cas) els qui tracten de fer servir la història per a finalitats que no li són indispensables. No diguem ja quan el Dr. Giménez passa de la història a altres ciències en les quals no s'ha especialitzat.
* Per informes particulars puc dir que probablement jo no em compto pas
entre aquests joves en els quals confia cl catedràtic aragonès. És un gran desengany
però ara no més possible de plorar.
10 / / Congreso de H i s t o r i a de la Corona de A r a g ó n dedicada a l sigla SIL A c -

las y Memorias. Vol. I, Osca. Martínez. i(>2o: pgs. 462-559. No sé pas si es poll
consultar en cap biblioteca de Lleida.
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Espanya, dels mètodes de la filologia, etc. ". Com que jo em cenyiré a la qüestió
debaluda, que és la de saber si abans del determini del rei Jaume existien precedents de la catalanitat de Lleida, em penso que seré força més breu.
Aquesta ullada històrica s'ha de cloure, doncs, en el moment en què Lleida
resta "totalment" compresa dins de Catalunya, segons declaració de les Corts de
1244, acord que ja no s'alterà pel que fa a la ciutat, encara que si pel que fa a
la seva comarca dependent. Quant al començament, ens sembla prou clar que n'hi
hauria prou d'arrancar del moment de la presa de la ciutat per Ramon Berenguer I V , comte de Barcelona i príncep d'Aragó (1149).

Abans del c o m e n ç a m e n t

. .

E l Dr. Giménez Soler, però, tot reconeixent que fins aquest moment hom no
pot parlar de drets de ningú, sinó que essent la ciutat de moros, era res nullius.
çosa de ningú, del primer ocupant, es detura a examinar els precedents de la conquesta per a deduir-ne. en- contradicció amb aquell principi, uns majors drets per
als reis d'Aragó. Aquests drets són de la mateixa naturalesa^dels que. per exemple, ha al·legat la Itàlia actual per a anexar-se la meitat del Tirol alemany, o dels
que invocaren als xovinistes francesos per a reclamar l'ancxió de tota la riba
esquerra del Rin, és a dir, raons de seguretat militar. Encara més, el Dr. Giménez,
segurament en força encert, remarca que la caiguda de Lleida en mans dels comtes
de Barcelona, significava per als reis d'Aragó, la pèrdua definitiva de qualsevol
projecte hegemònic sobre cl comtat d'Urgell, restat independent, i era un cop probablement mortal a la seva influència ja efectiva en aquests temps damunt del comtat de Pallars. Pins la mateixa Ribagorça que ja era aleshores del rei aragonès
perillava amb una Lleida del comte de Barcelona. Tot això és agudament vist,
però no fa més que explicar i justificar l'interès no menor que tenia el comte
català de possessionar-sc com més aviat millor d'aquesta posició estratègica sense
parell. Per a ell no solament es tractava d'una base indispensable per a fer sentir
la seva autoritat damunt els comtats pirinencs encara independents, s'nó que era
una qüestió de vida o mort: Calia evitar de veure el seu comtat acorralat entre la
mar i el poderós reialme interior en formació. Els reis de Castella tractaren sempre
de tallar la reconquesta del reialme pirinenc i a la fi ho aconseguiren: els reis
d'Aragó no haurien mancat de fer el mateix i de més arran.
Dos poders cristians (prescindint dels comtats menors, que sols podien obrar
dins la clientela de l'un o l'altre) es disputaven el domini de la conca baixa de
l'Ebre. L'un, el reialme de Navarra-Aragó, baixant de les altes valls pirinenques,
estenia la seva dominació des de la mar Cantàbrica fins un lloc del Pirineu que
anava desplaçant-se vers l'E. Vers 1018, la Ribagorça entrà a integrar aquest
reialme i en temps d'Alfons el Batallador o sigui poc abans de la caiguda de Lleida.

u I encara cal tenir en compte l'abundància de divagacions tan interessants
com aquestes, que agafo d'esma cn la plana 476: "Interrogar la historia es buscar
la tradición; y la tradición la guarda el pueblo. Interrogar la historia es. pueí,
interrogar a la humandad, cuya historia se estudia": o més avall.; "Tortosa, Tarragona y Lérjda estàn menos catalanizados <iue los del Anipurdàn v Olot". Els catalans, encara que siguin dels menys lalalaiülsals. no amen les paraules sense sentit
i això m'estalv'arà d'avorrir els meus lectors; de desprendre tinta cn va.
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el Pallars havia entrat a dins la seva influència. L'altre poder era el comtat de
Barcelona, format en l'angle N. E . de la Península i tendint a avançar tant per
la costa vers el S., com a l'interior ver l'O. Per molt temps ambdós poders no
sols hagueren de reservar per a millor ocasió les seves ambicions, sinó que tingueren prou feines amb guardar les seves respectives bases. E n efecte, els musulmans, senyors de la vall de l'Ebre foren durant tot el segle xr prou forts per a
mantenir a ratlla aquests .muntanyencs i els avenços que a la fi aconseguiren
(Monçó 1080, Osca icxjfi. Barbastre 1100, Balaguer 1105. Tarragona 1128) no modif caren la situació general: per a repartir la pell calia matar l'ós i aquest no es
volia deixar matar. Finalment, el rei de Navarra-Aragó Alfons I . després de despendre llargament les seves forces per a dominar Castella, les adreçà con'.ra els
musulmans de l'Ebre i semblà que els anava a enllestir. E n 1118 prenia Saragossa
i en els anys successius dominava tot el país i aigües amunt i també les valls del
Jalón i Jiloca amb Calatayud i Daroca.
E l comte de Barcelona, aleshores Ramon Berenguer I I I . cuità a no deixar-se
avançar i des de 1120 entra cn tractes amb el senyor de Lleida, Abifilel, que se li
reconeix vasaH i li promet probablement el lliurament de la presa. Alfons hi acut
també, puix en 1123 .és damunt Lleida. EI poder dels musulmans, qui sap si auxiliats pel Comte, fou encara prou gran perquè aquest atac no tingués conseqüències. Tot plegat, pot dirse que aleshores Lleida fou salvada per trobar-se en mig
de dues ambicions contraposades, cadascuna d'elles massa interessada a posseir la
ciutat per a veure amb paciència com passava a mans de l'altre "
La solució de la competència entre el rei i el comte, vingué per un camí absolutament Tmprevist. E l nucli de castellans serraïns de la confluència de Cinca,
Segre i Ebre era prou fort, més que més mantenint comunicació oberta amb València i Andalusia per Tortosa i per Morella, per a resistir victoriosament els
atacs cristians. Així es provà davant de Fraga, en el desastre que hi sofrí Alfons
el Batallador i que li costà la vida (1134). L a derrota i la mort del rei de NavarraAragó. no sols féu fracassar els plans que ell havia mantingut, sinó que dugué
una solució que no pogueren preveure ni el rei d'Aragó ni els comtes de Barcelona
anteriors a R. Berenguer I V . .La unió del regne d'Aragó i cl comtat de Barcelona
féu que restés anul·lada la competència dels poders, ara confosos en una sola persona però assegurà del tot la catalanitat de Lleida. Tan oblidada restà la qüestió
que si els reis de la dinastia de Barcelona haguessin volgut o pogut seguir una
política de fusió dels seus dominis, anàloga a la que reeixí a Castella, és possible
que no se n'hagués parlat mai més i Lleida, formant part del reialme únic, seria
tan catalana com ara. Perquè aquests reis no seguiren aquesta política, perquè des

Són interessants els documents que respecte a aquesta qüestió addueix el
doctor Giménez Soler en el treball esmentat, p. 480. A base d'una referència continguda en la data d'un document ("auando... rex Adefonsus fabreabat castellum
súper Lcritam et habuit tomio cum illo pictavino ct illo comitè de Barchilona").
suposa que es lliurà batalla entre els dos pretendents al domini de la ciutat, quan
Alfons s'hi presentà, batalla que identifica amb una batalla de Corbins de què parlen el gesta comitum. Del fet que l'nragonès restés damunt Lle'aa després d'aquest
lornio, en dedueix que fou ell oui on sortís victoriós. L a identificació amb la batalla de Corbins no és forçosa i Zur'ta col·loca aquesta més tard. Sigui el que sigui, no
modifica el fet que aleshoresLleida no fou presa. És inversemblant, en canvi, la insinuació del Dr. Giménez que en els tractes que esdevindrien entre els dues parts,
hom pi-eveié la qüestió de la successió d'Aragó. E l naixement de Petronella era fora
dels càlculs humans.
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He molt aviat hom parla de Reialme d'Aragó i Principat de Catalunya com de
dues coses diferents, tot i obeir al meteix sobirà, no és cosa per tractar-la ara:
pero no serà una gosadia de suposar que ja aleshores pesaren certs imponderables,
segurament molt menyspreats pel Dr, Giménez Soler, però que cal tenir en compte
sovint per a entendre la història.

E l període i F h i f e r v t n c U

ofieml

En 1149 Lleida esdevé ciutat cristiana, del comte de Barcelona i Princep d'Aragó, enfeudada al comte d'Urgell, segons pacte que precedi la conquesta. I ara és
quan comença la qüestió i també la confusió.
He dit que des dels primers reis de la nova dinastia d'Aragó, hom parla del
reialme d'aquest nom i del comtat de Barcelona com d'entitats diferents. En canvi, hom no sap ni vagament on comença una cosa i acaba l'altra. i encara més. la
unitat i personalitat de cadascun dels dos estats o regions és molt poc clara. Remarca encertadament el-Dr. Giménez que els territoris o comarques, mancats encara de denominacions precises generals, es consignen enumerativament i sense cap
ordre per a donar idea dels dominis del rei: un document aragonès diu: " regnanle
domino i w s t r o J h u . Chrislo. el sub eius imperio comes

Barchincme el princebs)

regni aragonis i n Aragone el i n Snhrarb el in Ripacureid alqu - in L c r i d o et in Barcilona usque i n Provensa sri'e i n Tortosa alque in Zaragoso simul i n Calalaiube el

in Tarazona" (13). Impossible de deduir d'això la idea de dos estats def nits.
Aquesta idea és ara que va formant-se. probablement al mateix temps que s'estenia cl mot Catalunya en el llenguatge vulgar, abans d'entrar en els termes oficials.
R. Berenguer I V no anexionà les seves conquestes, Lleida, Fraga, Tortosa a Catalunya, ni a Aragó, per la senzilla raó que aquests països no eixislien oficialment
i amb prou feines començaren a dibuixar-se en l'opinió comuna.
Ara bé, molt aviat es forma a Aragó l'opinió corrent què Lleida (i Fraga) són
aragoneses. N'hi ha diverses proves: hom té el costum d'anomenar en les dale^
dels documents el bisbes i barons d'Aragó, quasi sempre hi figura el bisbe de
Lleida i mai els de Tortosa, Barcelona, etc. Quan comencen a entrar les ciutats
en les reunions de la ruria. esdevingudes paulatinamcnt el que després entenem
per corts, els lleidatans són cridats a aplegar-se amb les ciu;ats d'Aragó. I això,
hom ho entén com un fet natural i corrent Í14). Aquestes corts són ja del temps
de Jaume I, encara que, naturalment, anteriors a la determinació precisa de la
frontera que féu aquest monarca cn 1244. Són la cort de Daroca de 1244 que
tractà de la moneda jaquesa i que probablement és la mateixa on fou reconegut
l'infant Alfons per hereu d'Aragó, i la de Monçó que també s'ocupà de la moneda
i acordà la conquesta de València. Lleida hi pren part perquè hi són cridats cmnia
concilia ch-ilalum et v ü h n m a Sichore usque f a r i t i a m . des del Segre fins a Ariça.

com diu un document de les de Daroca. I en un altre s'explica que hom acorda
assensu eeiam e l concilis fidelium

"
"

noslrorum MmtM Cesaratiguste

L a frontera cc'alono-araiionesa, p. 47S.
Vegeu (ÍKAS : Ü t historia cra'jonesa. H u l U f l i del Centre

Lleida. I, i q n . t;imbé citat per Giménez Soler, p. ció.

et Uerdensium

Excursionista de
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el Oscensium el p r o b o n t m hominum ti7/aru»i

pruxcipolium A r ç g o n i s

qui ad

hoc

specialiler fucrant convocati. De temps més antics, només fa referència -\ doctor
Giménez a una concessió de Pere el Catòlic a l'ordre de l'Hospital, que es fa a
Sicore usque ad Fdrisiam. (p. 492). L'erudit aragonès interpreta a la fi amb lloable prudència aquests fets: "lo que se deduce es que se llamaban especialmcnte a
las asatnbleas los municipios interesados en un asunto" (15). En efecte, en aquestes dues reunions de corts hom tracta d'una qüestió, la de la moneda jaquesa que
era comuna als lleidatans i als aragonesos, com després veurem. Aixi i tot, no em
puc adherir del tot al parer del Dr. Giménez i crec que en les esferes polítiques
d'Aragó existí en aquest temps la real convicció que Lleida els pertanyia: i ho
prova la protesta per la limitació manada per Jaume 1 i el llenguatge emprat, ir.és
tard, quan hom parla dels països de moneda jaquesa: MNifriU populós regni A r a gonum, civitalis Ilerdensis cl a l i o r u m civilatum el -Allarum in quibus moncln jac-

censis currit (any 1260) (t6). Ací hom separa bé Lleida d'Aragó, a dítcrència
d'abans.
Tot a.'xò per la banda d'Aragó: ara tenim paral·lelament i encara de temps anteriors, tota una altra sèrie de documents, dictats atenent necessitats especials de
Catalunya, en els quals Lleida resta sempre dins del Principat (al començament
assenyalat sense donar-li nom). Es tracta de les C o n s t ú u c i o n s de pau i Ireva, legislació dc caràcter feudal, privativa del nostre país i que sols darrerament s'introdueix a Aragó, per imitació no justificada pel seu dret propi. Aquestes constitucions, a l'establir les regles a què tenien de subjectar-se les guerres privades,
fixen el territori en el qual això tenia aplicació. Al principi no cs diu exprés:.»ment que aquest territori es nomeni Catalunya, però coincideix amb el que més
tard rep ja aquest nom concret . Vegeu: cn 1173. en temps d'Alfons I. ín dir.'<i
l e r r a mca a Salsis usque ad Derlosam el l l c r d a m cum suis finibus p a x el IreguA

inslitualur, en la di.a meva terra des de Salces (darrera vila del Rosselló) fins a
Tortosa i Lleida amb llurs termes s'institueixi pau i treva. També cn 1188 i en
1192:

a f i n i t u s l l e r d e el i n corpore eiusdem ennlalis a d finibus Salsarum. des dels

termes de Lleida i en el cos d'aquesta ciutat als termes de Salces. t n temps de
Pere el Catòlic, trobem ja el nom especificat: Hacc esl pax quaih dominus Pelrus
constituit per lolam Calalnniain vtítelieei a Salsis usque ad l l c r d a m . per tota Catalunya, o sigüí Salces fins a Lleida. Després vénen les del temps de Jaume I. 1214,
1218, 1225, ctc. La delimitació és sempre la mateixa, o millor més ampla encara,
puix ara es diu tota Catalunya des de Salces usque Cincam, a Cinca usque ad T o r losam el usque

ad Salces cum suis finibus, a Cinqua usque ad Salcis etc,

aixòi

és posant els termes de Lleida, per banda d'Aragó, en el riu Cinca (17). E l doctor Giménez observa que aquesta limitació, molt sovint fixada en cúria amb ma-

" L a frontera, p. 546. Els lextes c tats també són del mateix treball, passim i
dc Gras. loc. cit.
'*

BOTET: /-.Vf monedes catalanes. I I I . p. 255. t

" Totes Ics cites literals són de Giménez Soler, treball cit. No em ficaré en la
qüestió d'autenticitat i mircsa d alguna d'aquestes constitucions, com la de 1214:
hom ll<>t suprimir-la. E l que és incomprensible és :• interpretació que el Dr. (Jiménez vol donar (p. 491.) a l'adverbi usnue ad per a concloure que els docs. d'Alfons
Pere exclouen precisament (i no inclouen) Lleida i Tortosa dc Ca.alunya! Per
què un home dc la serietat dcl'Sr. Giménez té d: dir disbarats així? Compireu:
U S I I I I C ad F a r i c i a m . usque ad Sales. ctc.
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joria d'aragonesos, no tc dentendre's com el reconeixement dels límits d'un estat
diferent, sinó que no té altre abast que l'indicat expressament de les paus i treves.
Cap dubte que té raó, però també és ben clara la noció d'una unitat especial entre
aquestes terres a les quals els aragonesos mateixos apliquen una legislació de la
qual ells s'exclouen. A més, hi ha algun altre document que precisa de la mateixa
manera l'extensió de Catalunya sense relació amb la treva: un d'Alfons I que
concedeix permis a un almoiner de l'ordre d'Alfama per a demanar almoina en
totes les viles de Catalunya on s'aplegui mercat els diumenges, de Cinca a Salces; un altre de Pere I, aníb el mateix límit fluvial referit a Aragó (18).
Aix! restava la qüestió quan la política de Jaume I , de repartiment dels seus
dominis entre els seus fills 'a política cissoria que diu el Dr. Giménez, l'obligà a
cercar un límit oficial i ben definit entre Aragó i Catalunya, fins aleshores fluctuant, més que més que es referia més aviat a comarques geogràfiques que no a
entitats polítiques separadas. Observeu com també avui dia les comarques, per
exemple, tenen una delimitació imprecisa, tot i tenir una existència real forr.i
més marcada que els partits judicials o les províncies, tan ben limitades.
III
Lleida

catalana

Si, doncs, els usos de la Cancelleria reial de l'època, anterior a aquesta resolució de Jaume I , no ens poden treure de dubtes, ens cal traslladar-nos a Lleid-i
mateix, a la pròpia ciutat medieval i veure si era catalana o aragonesa. Però tot seguit se'ns presenta un problema previ: çquin criteri adoptarem per a saber això ?
No podem demanar el lliure testimoni dels habitants, perquè aquells bons lleidatans
ben segur que visqueren del tot ignorants d'aquest plet fins 1244 any en què Jaume I els volgué fer jurar l'hereu que ell havia triat per a Catalunya. Demanar
l'existència d'una "consciència nacional" en aquells lemps, fóra un pintoresc anacronisme. (19)
Avui dia acudiríem sense vacil·lar al criteri de la llengua, i no ja per ella mateixa, sinó com a senyal extern d'una pila de coses més íntimes però impossibles
d'amidar i sospesar. No ignoro que això en l'Edat Mitjana hauria estat la darrera cosa que s'hauria ocorregut. (20)
E l Dr. Giménez Soler n'estarà content, perquè té molt poca simpatia per als
filòlegs. Però tampoc no en té gens per als advocats, i precisament el que en els
temps medievals era considerat com a cosa decisiva era el dret. el fur. Jo seguiré
un criteri més ample i parlaré de la llengua i del dret.
Criteri modern, la llengua. E n la I.teida cristiana es parlà tot seguit català
perquè la gran majoria dels repobladors (que imposaren els seus hàbits i costums
a la minoria i als indígenes) eren catalans, o millor dit, perquè no s'escandalitzi cl

" Per a aquest darrer, el Dr. Giménez troba explicació, tractant-se d'una confirmació d'una donació de K Berenguer I V , tal veg^a^a anterior a la presa de Lleida. Però no per al primer.
" Ja parlaré desprès de l'actitud de resistència de Lleida davant Jaume I.
" Hom ignorava oficialment l'existència dels diferents romanços. En tots els
fets sobre la catalanitat de Fraga, ningú invoca el seu llenguatge. Molt menys, naturalment, l'opnió dels fragatins.
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Dr. Giménez, parlaven català. E s dedueix dels cognoms que surten en les donacions i altres actes atorgats immediatament després de la conquesta. I res vol dir
l'obscrvac ó que els súbdits del comte d'Urgell, els pallaresos i encara menys els
ribagorçans, no es tenien per catalans. Deixant de banda que aquesta afirmació és
purament gratuita (només sabem que no es tenien per vassalls del comte de Barcelona), tots aquests parlaven el romanç que després fou dit català i llurs cognoms el denunciaven. D'altra banda, quan temps endavant tenim més dades, la
unitat lingüística de la ciutat és completa i és forçós que els precedents es remuntin fins al jorn de la conquesta; i no podia ésser d'altra manera, perquè la situació geogràfica ho imposava: Lleida tenia d'ésser repoblada pels habitants de les
valls pirinenques que hi conflueixen (21).
Vegeu ara l'argument decisiu segons les idees medievals, el que realment incorporà Lleida a l'entitat política "Principat de Catalunya". Tots els pobles de la
ribera de Cinca, fossin poblats per gent de parla aragonesa o catalana, fossin cedits en senyoratge a cavallers de l'un o l'altre país, foren poblats a f u r d ' A r a g ó .
en el cas de Fraga a fur d'Osca (22). Lleida, sembla que degut a haver estat lliurada en feu al comte d'Urgell, no rebé cap fur, però tot seguit s'hi formà un
dret local a base dels privilegis reials i comtals i dels usos consuetudinaris. Per
fortuna, tenim aquest dret codificat des de molt bona hora, d'abans de la incorporació oficial de la ciutat a Catalunya, dels mateixos temps de l'assistència de Lleida a corts d'Aragó. Les Consiictudines Ilerdenses, de Guillem Botet. de 1228, no
sols ens mostren els Usatges de Barcelona a la base del dret civ'l (el més íntim i
significatiu en l'estructura d'una societat), sinó que posen aquests usatges com a
primer dret supletori i declaren la majoria d'ells en ús i vigor a la nostra ciutat
(23). Malgrat el menyspreu del Dr. Giménez pels advocats i per VAIcubilla, crec
que tothom es farà càrrec de la importància d'aquest aspecte jurídic, i encara més
perquè, pel que sabem, no era degut a cap disposició superior sinó a una elaboració local espontània. Al contrari de Fraga: aquesta ciutat també fou incorporada
a Catalunya pel pretès ucasse cesarista de Jaume I, malgrat tots els decrets dels
reis, hom tingué de reconèixer que això equivalia a declarar-la del Regne d'Ara-

" Encara hi ha una raó lògica, a més a més d'aquesta; tot just feia un quart
de segle que el reialme d'Aragó havia tingut un inírement que n'havia doblat l'extensió, amb Ics conquestes d'Alfons el Batallador. E l repoblament de tan vastes terres devia deixar més aviat un dèficit de població en les valls aragoneses i navarreses: això afavoriria el predom'ni de catalans en els nous pobladors, no tan sols de
Lleida, sinó també de Fraga. Mequinença, etc. Mai no he cregut en les teories del
P. Fullana. sobre la preexistència del valencià,' però si aixi fos, aleshores sí que
caldria fer rçmuntar la catalanitat de Lleida abans de la conquesta!
" E l Fur d'Aragó no es codifica fins 1247, de manera que els furs atorgats
foren furs locals. En 1242 Jaume I confinna a Fraga el dit fur "habeatis illos foros doscha in omnibus yestris causis et foris. sicut usque hodie habuistis". SALARRULLANA : E s t u d i ó s h i s t ó r i c o s de la ciudad de F r a g a ,

Rey, de Archivos, 1919.

Però

aquest au;or sembla interpretar equivocadament el text com una atorgació novella
del dit fur. Això fou el que, a la llarga, arrabassà Fraga de Catalunya.

" Vegeu els treballs de VALLS TAVERNER: L<ts "ConsHcludincs Ilerdenses" y
su autor Guillermo Botet. Barna., 1913. i "Estudis d'història jurídica catalana".
Barcelona, 1929. ps. 84-87.
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KÓ (24). Poilem dir. doncs, nue si bé Lleida és catalana independentment del ira '
dret, a ell deu, primerament, de formar part del Princ pat de Catalunya.
Al costat d'això, de la llengua i del dret, no tenen transcendència les altres circumstàncies i així ho entengueren els contemporanis. I tot plegat, aquestes circumstàncies que presenten la ciutat de Lleida amb caràcter aragonès als ulls del doctor Giménez Soler, són que a Lleida corria la moneda anomenada jaques, per ésser •
acunyada a Jaca. i que els lleidatans designaven el seu sobirà amb cl nom de rei
d'Aragó i no de comte de Barcelona. Potser no val la pena que m'hi estengui
molt. però caldria explicar quelcom sobre aquests fets.
En efecte, la moneda jaquesa, sobre la qual hom legislà sovint des de Lleida ,
mateix, no solament corria per tot l'Aragó sinó per la meitat de Catalunya, si fa
no fa: Urgell, Pallars, Lleida i els seus termes, Tortosa amb els seus, la vall d'Aran. Tots aquests països es trobarien ésser aragonesos, pel fet d'acceptar aquesta
moneda. Xo sabem si això era només consuetudinari, o si es fundava en alguna
legislació. E l que si sabem és que a Lleida calgué una disposició reial (1346) per a
inlroduir cl curs de la moneda barcelonesa, disposició que era sol·licitada pels pallers des de temps (almenys des de 1340) (25). D'altra banda, l'una fou sempre
equivalent a l'altra, i no es veu clar l'afantatge econòmic que podia representar
per als lleidatans l'ús de la mateixa moneda de terres que no podien ésser-los clients,
perquè produïen el DMtC-'x. Es un fet històric que persistí' després de la incorporació legal de Lleida a Catalunya i al qual cal donar, en el meu concepte, una importància molt limitada.
Menys en té l'altre punt al·ludit. E l I)r. Giménez es refereix principalment (o
únicament) a un I n s l n i m c n l u m de dissetts'w»ibus
ves e i pofrilum

et quaerimoniis inlermaioris n -

l l e r d c promolis de 1213, 011 certs mag strats han de jurar

salva

fidelilale domini regis üragonis (26). Sembla estrany que a!xò cridi l'atenció, repetidament, del savi aragonès, tan habituat a Hegir documents catalans. Ni aquest document és únic, ni això és cosa part cular de Lleida. Aci i a Barcelona i a tot
arreu fou costum designar breument cl sobirà amb el num de rei d'Aragó. \ o val
la pena de citar exemples.
Lleida hauria seguit encara probablement molt de temps sense una declaració
oficial de la seva catalanitat, que d'altra banda no li feia cap falla, si 110 haguessin
sobrevingut els projectes de repartiment de la seva herènc a per part de Jaume I.
Aquesta política, en el blasme de la qual DO podré fer més que sumar-me a les
més dures qualificacions que mereix al Dr. Giménez Soler, obligà el sobirà a

Pere I I I , en 13-0, al confirmar-hi cl fur d'Aragó, ho fa en el sentit d'incorporar-la a aquest regne i aixi es compú de fet (SALÍRRULLASA, ob. cit.). Ès curiós
el cas de Fraga: oscil·lant com Lleida, al princ pi, en cl terreny legal, entre els dos
països, entra explici.ament dins dc Catalunya llavors de la delimitació de Jaume I,
confirmada, en quant a Fraga, per la de Jaume I I . Fins a tal punt el parer és unànime des d'aquest nuímcnt, que els aragonesos en corts de Daroca (1311) es neguen
a admetre Guillem de Moncada senyor dc la vila que pretén d ésser com a lal r f
AOJMÍ d'Aragó puix Fraga és dc fur d'Aragó: és veritat que en aquesta negativa
"nnue xen probàhlement raons oolitiques més que juridiques, però és terminant:
J'rarça és de Catalunya. És reservat a Pere I I I , el qui a les seves envis.es lloà In
lelicitat dels catalans, de separar-la per sempre més del Principal. Bs poc clar que
en aixo tinguessin cap part els fragatins.
" Pub. per GRAS: L a Paheria dc Lleida, p. 158 i citat per GIMAMU, ob. cit.,
l«g na 4(30.
BOTKT. ob. cit. I I I , p. 317, i I I . p. 83.
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buscar unes fronteres ben fixes i hen clares entre els trossos del seu reialme que
volia distribuir. Primer, Lleida fou cridada a jurar el primogènit Alfons, com he
dit més amunt, però després, en corts de Barcelona de 13^4, Jaume I precisa els
limits de Catalunya i del Regne d'Aragó perquè vol cedir la primera, ja en vida,
al seu segon fiH Pere. I bé espontàniament, bé sota la pressió dels catalans i de
la pròpia muHer, fixa un lim't, ja tradicional en les paus i treves, però evidentment
el més favorable a Catalunya: comilcaum Barchinones

cum Caihalonia universa a

SoJsis UStfut C i n c r a m ex certa sciencia l i m i l a m u s . I per a més claredat, per

un

altre diploma del mateix dia remarca que en corts de Daroca, en fer jurar pels
Ueidatans l'infant Alfons com hereu d'Aragó, no volgué pas incloure Lleida, nec
l e r r i l o r ' u m a Siccore usque ad Cinclunn, ni el país entre Segre i Cinca, dins del
Regne d'Aragó i que en tot cas ho considerava anullat i revocat (27). Això té, en
efecte, lot l'aire d'una revocació, com diu Giménez Soler. Tant se val, ara el rei
posa el límit al C nca.
Però ací ve la resistència de Lleida a obeir-lo. E s manifesta, en 1246. quan
trobanl-se el rei a Lleida mateix, reitera la seva declaració que el jurament de
Daroca no inclou la ciutat dins d'Aragó i en altre diploma nomena àrbitres en el
fet que amb tal motiu hi ha entre ell i la ciutat. Els lleidatans diuen que no estan
obligats, se non leneri a jurar el fiH Pere, probablement al·legant el jurament anterior. Causa d'aquesta resisiència? Més que una solidaritat amb Aragó, cal suposar que és una manifestació de la general oposició a la política desbaratada del
rei. Com molts nobles de tots els reialmes, mantenien la seva adhesió al primogèn t, mentre aquest no els en relleves. L'oposició entre pare i fiH no fou una
qüestió lleidatana, sinó un plet general.
I durà molt encara. Fou en 1253 que l'infant Alfons reconegué i sancionà, a la
fi, les ximpleries del seu pare. Probablement, no tingué altre recurs, però remarcà
bé que si acceptava el Cinca com a límit, no renunciava a l'Ebre, més avall, des
de la confluència fins al mar. La mort prematura de l'infant evità la consumació
d'aquests desastres. Encarà el Dr. Giménez ens iidica documents que demostren
que en la pràctica hom féu ben poc cas de les limitacions manades per Jaume 1.
Més d'una vegada surten encara Ribagorça i fins Pallars entre les comarques d'Aragó (28).
Quan semblà la qüestió resolta inapeHablement, va ésser quan Jaume I I , ced'nt a les reclamacions dels aragonesos, que no havien cesat de protestar, va canviar
el límit del seu avi i cl fixà en la Noguera Ribagorçana, la clamor d'Almacelles
i el Cinca fins a l'Ebre (Saragossa, 1300). E l que es dec di fou simplement que la
Ribagorça era de fur d'Aragó. S'oKidà de Fraga, que quedava dins de Catalunya,
tot i trobar-se en igual cas. Semblava que ja ningú no pensava en més canvis, fins
cl punt que Guillem de Montcada era refusat per les corts aragoneses, on pretenia
entrar com a senyor de Fraga. Però encira aquell fur d'Aragó havia de tomar a
valer en 1379 perquè Pere I I I segregués Fraga de Catalunya, i ja abans fou segurament la causa que els mateixos catalans l'excloguessin del seu cens de 1359l a qüestió del dret era decisiva.

•

MIRET: I t i n e r a r i de Jaume I , p. 166.

"

Giiit.NEZ SaiMM, oK-cit.. ps. 518 i 5S5.
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Els rius com a fronteres

Els rius no han estat mai fronteres naturals i moltíssim menys en països assedegats com els nostres; són línies d'atracció, no de separació. Les gents d'una
i altra riba són la mateixa, i ni els termes municipals s'hi aturen. Només poden
separar amb eficàcia alguns grans rius de ribatges pantanosos i per això inaccessibles, com el baix Danubi, i encara amb prou feines. Però els rius aragonesos! I
no obstant, hem vist que sempre que en temps medievals es feia una separació sobre el paper, o millor, sobre el pergamí, hom triava indefectiblement un riu. E l
Dr. Giménez "Soler, prolesta d'aquestes absurdes limitacions fluvials, però no en
dóna la lògica explicació. És una qüest ó de comoditat i de seguretat: un riu és
una línia perfectament amol·lonada, una demarcació que no necessita plets ni "comissions de límits". Que pot partir els pobles pel mig? Això no podia preocupar
els nostres avantpassats medievals, que no tenien en compte la voluntat dels interessais. Per això les constituc'ons de pau i treva, i després Jaume I, s'agafaren
al Cinca; per això els aragonesos volien la canal del Segre, encara més arbitrària; per això, finalment, Jaume I I aprofità la clamor d'Almacelles a manca de
cosa més decent (29).
L a frontera lingüística, tan despreciada pel Dr. Giménez Soler, mostra ben
clares les seves fondíssimes arrels, independents dels capricis dels reis i de les
vic ssituds polítiques, en la seva separació dels rius i de les fronteres artificials.
E l Dr. Giménez diu amb molt d'aplom que els límits de les llengües els han fet
els governants. No em ficaré en una discussió general sobre aquesta qüestió filològica, visi que fóra del tot estèril, puix ni eL Dr. Giménez ni jo no som filòlegs,
encara que algú potser s'ho pensi. Sols diré que és molt interessant l'examen de
la frontera lingüística catalano-aragonesa (30), per a comprovació del que dic abans.
Amb prou feines ha canviat gens de lloc des de la seva formació, i els canvis polítics que hem examinat no l'afectaren poc ni molt. Cap dubte que (des del moment
que rebutgen l'existència d'aquesta frontera i dels parlars que limita, abans de
la reconquesta crisliana) foren les circumstàncies polit ques i militars d'aquesta
reconquesta que la determinaren. Però després ja han pogut els reis i els governs
posar fronteres fluvials al Cinca o al Segre o a la Ribagorçana, que els criteris
de separació lingüística s'han mantingut invariables, arrapats a la terra. Tot just

E l mateix origen té segurament el límit del Ribagorçana. Els comtats de Pallars i Ribagorça tenen un origen comú. La separació s'esdevé a la mort de Ramon I, (vers Qi6). És probablement tn aquest moment nuc fou assenyalada la frontera art ficial del riu, que trenca la unitat natural de la vall de la Noguera i que
ha prevalgut malgrat la seva artificiositat.
" GRIERA: L a frontera catalano-araaoneso, 1914. No importa que el Dr. Gim,?.ne.z Soler es rigui dels mètodes dels filòlegs per a determinar les fronteres lingüístiques 1 dialectals. Aquests mètodes no calia pas consullar-los-hi prèviament.
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hi ha l'excepc'ó de Binèfar i és deguda a causes històriques modernes, ben conegudes: la repoblació del segle x v n (31).
Ara bé, de tot això, deduiríem potser la convenit-ncia de cercar una rectificació
de limits entre Ca.aluuya i Aragó? De reivindicar Fraga o la Llitera, i de parlar
d'una "Catalunya irredcnta"? Avui dia, convé que se sàpga bé perquè sembla
que encara queden persones que ho ignoren, tots ils criteris lingüístics, juridics,
històrics, etc. han prescrit. L'única cosa que pot abonar un canvi de fronteres és
la voluntat dels habitants del país afectat, manifestada d'una manera regular i
inequívoca. I en nom de qui convidaríem els nostres veïns de Fraga o de Tamarit
a entrar a la nostra família? fis que potser podríem prometre'ls, el que no tenim
nosaltres?

Les circnmslàncií·s

t/eogràfiqufs

Fins ací Ics condicions històriquss que han fet de Lleida una ciutat catalana.
Com es pot veure. les discrepàncies que mantinc amb cl savi aragonès no són pas
gaires, en matèr'a de fels. fts en apreciar la significació i importància relativa
d'aquests fets, on ens separem :rreconciliablemcnt. 1 aquesta és la dificultat de
tota discussió seriosa amb arguments històrics: encara que hom tingui la honradesa (jo crec que l'he tinguda) de presentar lots els fets, els favorables i els adverses, cadascú es pot afirrar als que li convenen i donar-los per decisius, tot
titllant d apassionat l'adversari. Ver la meva banda drixo a criteri del lecior l'esbrinar qui és l'encegat pels prejudicis.
L a cosa és diferent en parlar de les condicions geogràfiques, que segons el
Dr. Giménez imposen a I.le da la fusió amb Aragó. En arribar ací, com veurem
tot seguit, ja no és qüestió d'apreciacions el que em stpara del professor aragonès. Són els fets mateixos que jo veig diferents de com ell ens els presenta. E l
nieu criteri respon, en aquest punt, a la idea del tiiol general que he donat a
aquesta disquisició: ~I-a Catalunya lleidatana"; és a dir, a l'ex stència d'un nucli
c a t a l à amb e l seu centre mdisculiblc a IJeida, que representa una personalitat prò-

pia dins la gran conca interior, i que es basta i s'ha bastat sempre a si mate x per
a persis.ir.
Naturalment que aquesta idea es totalment incompatible amb la pintoresca de-

^ Com endev nà ja MENÉNDF.Z PIDAL iSobre los limites del yaleticiano, I Congrés de la Llengua catalana, igo8) i després ha comprovat Griera, el pis del català
a I aragonès es fa per una zona de transició en la regió pirenenca. mentre que més
al S. el límit és una línia seca i encara més en arribar al regne de València. Aquest
fenomen obeeix a què en Ics valls pirenenques. la frontera sha constituí., per una
evolució local olurisecular que ha donat ner resultat un terr lori on no so.s es barregen íntimament els criteris característics del català i dc l'aragonès, sinó que cada
un d'entre ells es .presenta sense constància, en cada lloc Però des de Peralta |i
Sant Esteve 3e Li.era el límit és brusc, no sols entre Binèfar, aragonès, i Tamarit.
català, sinó vers el S. La causa és la colonitzac ó després de la reconquesta per
gents que ja posseïen una llengua caracteritzada. A llevant i ponent d aquella zona
de transició (que comprèn princinalmcnt la vall de Benasc, la de 1 Isàbena i el país
a ponent de Benabarre fins a l'Ésscra, però sense arribar al Cinca) Ics característiques de cada llengua triomfen olcnanient. De manera que es veurà ncjre cl doctor
Giménez Soler si compleix la seva menaça dc recórrer les conques del Seçre del
Noguera Pallaresa i de Irobar-lii lo. d'aragonesismes (ob. cit.. p. 500).
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finició que el Dr. Giménez Soler ens dóna dels catalans. Segons ell, per a saber
si un hom és català o aragonès no cal encaparrar-s"h! gaire. N'hi ha prou amb
preguntar-li si els seus interessos són afins dels de la gent de mar o dels de 1b
gent d'interior. Si és la primera cosa és català, si la segona aragonès (pàg. 477
del treball tants cops citat). Naturalment que ens podríem embrancar en fer veure que els interessos d'un graner són molt més afins amb els del seu client que li
compra la grana, que no pas amb els del graner que té oberta botiga dues portes
més amunt, o sigui que una economia idènt'ca té de convertir abans en competidors
que en col·laboradors els qui la posseeixen. Però no m'agraden les abstraccions i
generalitzacions i n'hi ha prou amb dir al Dr. Giménez que és tenir massa fam
això de fer sinònim aragonès i home de l'interior. Jo soslinc, i no sostinc cap cosa
nova, que existeix i ha existit un nucli català pirenenc, interior, estretament lligat
moralment i culturalment amb el de la costa, però que no deu la vida, la personalitat, a la i n f l u è n c i a (faijuest darrer, sense el qual t a m b é fóra.

E n el terreny

filològic, tan menyspreat pel savi aragonès. la cosa té una plena confirmació:
tot fa creure que el català de Ribagorça. Pallars i Urgell, ha nascut t'n situ, que
no ha estat mai importat de la marina, i tot cl que ens fa saber el Dr. Giménez
sobre la foimació i vida independents dels comtats al·ludits respecte del dc Barcelona i la Marca hispànica, només fa que confirmar-ho històricament. Avui dia
mateix, malgrat l'estreta relació de tots els parlars catalans, que formen una de
les llengües més uniformes entre les romàniques, els nostres filòlegs afirmen que,
si cal establir una pr mera gran divisió entre aquests parlars, aquesta serà la de
ca:alà occidental i català oriental, diferenciats sobretot en la fonètica.
Vegem el marc natural on s'ha desenrotllat aquesta personalitat catalana interior. La gran plana drenada per l'Ebre i els seus afluents presenta una indiscutible uniformitat, ben diferent de la mult plicitat de la regió pirenenca, on cada
vell es troba aïllada i on les relacions mútues per damunt de les serres eslan subjectes a mil circumstàncies topogràfiques locals. En la gran plana, la vida ha estat
sempre estretament lligada a l'aigua, és a dir als rius. Les zones intermèdies constitueixen espa s estèrils que abans separen que no uneixen. En aquestes condicions
de discontinuïtat,' la plana és massa vasta per a lenir un sol centre, un sof nucli
d'atracció. No solament ho confirma la vida i l'economia actual, com després veurem, sinó que la història n'ha estat sempre testimoni. E l nucli de Lleida, en el
veïnatge dels límits or'entals de la plana i del seu natural catni de sortida (ja
parlarem de la pretesa sortida de la vall. per Tortosa), ha tingut sempre una primera importància, 110 menor i del tot independent de la de Saragossa. EI poc que
sabem dels temps pre-romans i romans està d'acord amb el que dic i em serqbla
que així ho reconeix el Dr. Giménez, quan insisteix en la pluralitat de Centres
en aquella època. E n arribar a l'Edat Mitjana, es complau, en canvi, a remarcar
la comunitat de destins històrics i l'evident predomini de Saragossa lot al llarg
de la dominació musulmana, no menys de quatre segles. Però aquest fet és la millor prova del caràcter i significació de la capitalitat lleidatana: quan Lleida està
amputada

de les valls pirenenques

que s'hi aboquen

i , encara més, quan

tingué

tallat el c a m í de la m f , el edmi de Barcelona, Lleida p a s s à a ésser un petit centre
fronterer que rep la vida i l'empenta del pdis interior, de Saragossa. Aquesta no

sofrí de les circumstànc es d'aquell temps com la nostra ciutat: ni tampoc posseïa
les valls muntanyenques, li restava lot l'altre marge dc l'Ebre i el camí de V e r
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lència i de la nur (per Tortosa, a manca d'allre). Aleshores sí que Saragossa és
la capital indiscutible de la vall de l'Ebre i que tots els altres nuclis (sense d e &
aparHxer n i tan sols políticament) esdevenen els seus clients i protegits.
Però aquestes circumstànc'es, aquesta frontera al peu de les muntanyes i entre Lleida i la mar, per molt que duressin, foren excepcionals. Amb la reconquesta
desaparegueren i, així com abans no tenien precedent, no s'han tornat a reproduir.
Lleida és el que és, com a cap d'una vasta r e g i ó que agafa

l'angle N . R. def

l a plana i n t e r i o r i les r a i l s pirenenques que h i corresponen, i com d centre i n t e r i o r

en correspondència amb la veïna costa, amb la qual la lliguen amples terres, sense
la solució de continuïtat d'un desert muntanyenc o d'un desert estepari.
I ací convé recalcar bé la inanitat d'aquell tòpic, tan gastat, que sembla impossible que hagi enamorat un home de la InleHigència i de la independència de
iudici del Dr. Giménez; d'aquell tòpic que atribueix la importància i la vida de
Lleida a la seva s i t u a c i ó a la sortida dels passos que atrwessen

el Pirencu i que

la posen en c o m u n r e a c i ó amb Franca i Europa. Per a adonar-se que això és roú-'

sica de "bombo", no cal pas ésser un gran observador, ni amuntegar poques ni
moltes estadístiques: n'hi ha prou amb no llegir discursos retòrics d'aquells de
primera pedra i amb tenir un parell d'ulls a la cara per a mirar. No em cahsaré
de repetir que si Lleida no tingués més riquesa ni més cultura que la que li baixa
pel port de la Bonaigua i per la Cerdanya, procedent de l'altra banda, no seria tan
gran, de bon tros, com Alcoletge i, per les festes, portaríem una anella al nas.
És un altre el paper de Lleida, que el paper de portera d'unes portes que en
podríem dir d'escapada. Lleida és un centre, i d'un territori força més vast que
la seva província oficial. Unes estadísl'qucs ens ho faran veure. A més a més, és
un centre que té la importància que té, perquè està en estreta relació amb la gran
ciutat de la costa, amb Barcelona: no tinc a mà els números que ho demosiren.
però unes observacions precises els substituiran.
Un bon tros de la província d'Osca té Lleida per capital natural; contràriament, i com és lògic, l'atracció que exerce'x Osca sobre els habitants de la provincià de Lleida és nul·la. Vegeu: naturals de la província d'Osca que viuen a la
ciutat de Lleida: prop de 2400 (to! il d'aragonesos 3.000); naturals de la província de Lleida que viuen a la ciutat d'Osca; menys de 100. Seria molt interessant
de poder conèixer amb més precisió les procedènc'es: segurament veuríem que la
zona d'atracció lleidatana comprèn principalment les comarques lingüísticament catalanes i també, em penso, la ribera del Cinca, però que no en passa gaire. Desgraciadament els censos no ens permeten de precisar això.

I encara més, no sols Lleida és cap d'una regió catalano-aragonesa amb entera ndependència d'altres capitalitats, sinó que l'atracció econòmica i humana
exercida per Lleida damunt Saragossa és superior a la de Saragossa damunt Lleida: naturals de la província de Saragossa vivint a la ciutat de Lleida 485; ídem
de la província de Lleida vivint a la ciutat de Saragossa 377 (32). Si, doncs, Lleida
és una capital absolutament independent de Saragossa, com pot restar nclosa en
J. DE C. Sr.ftttA RÀFOLS. Demografia de Lleida. Vida Lleidatana, 192S.
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la mateixa regió? £s una regió bicèfala? Aquesta mena de fenòmens és millor
guardar-los amb alcohol (33).
E l camí de la prosperitat i de la riquesa de Lleida, és el camí de llevant. Ès
natural; Lleida és una regió agrícola i per la seva situació és la que amb més
avantatge pot proveir cl mercat de la regió ndustrial de la costa. No calen números perquè tothom sàpiga que el volum d'expedicions de l'estació de Lleida,
vers llevant, és infinitament superior al que adreça a ponent, i és prou sabut que
en aquestes coses no hi juguen els sentimentalismes. E l mateix resultat ob.indriem
si poguéss m tenir les xifres de viatges, les de correspondència, etc, etc. En canvi, m'interessaria de saber el volum de mercaderies que Lleida rep o tramet ;i
França per la Bonaigua i per Puigcerdà. Aproximadament les mateixes que tramet a la Xina.

FJs t r a n s a t l à n t i c s a Tortosa

No cal insistir; però abans de cloure aquestes ratlles encara vull parlar d aquesta via natural, que segons el Dr. Giménez fa de Tortosa la sortida pròpia de la
Conca de l'Ebre, una mena de Burdeus, mancat per la incúria dels homes. E n primer lloc, i com a regla general, faré observar que Tortosa seria l'únic port de riu
en tota la mar Mediterrània. La manca de marees (34) i la poca intensitat dels corrents, hi afavoreix la formació de deltes pantanosos i no permet la dels estuaris.
Aquestes són idees de geografia general, que és llàstima de tenir de retreure ací.
Totes les valls mediterrànies tenen el seu port fora del riu, fins aquelles més obertes: Marsella pel Roine, Gènova pel Po (abans també Venècia), Salòn ca pel Vardar, Custentge pel Danubi, Odessa pels rius de la Rússia meridional, Alexandria
pel Nil. Els qui han entrat en un riu atlàntic, saben que sense marea això no és
possible. E l Dr. Giménez, optimista, escriu: "a Tortosa pueden llegar grandes trasatlànticos a poco que los hombres los empujen; falta el empujón". És amarg de
ten r de treure il·lusions així, tant pel Dr. Giménez com pels tortosins que les tinguin. Però no hi ha més remei. E n l'antiga navegació, Tortosa tenia algunes possibiltats com a port. pel poc calat dels vaixells i les pèssimes condicions del transport terrestre, que donaren notables avantatges a les vies fluvials. Primer el ferrocarril i ara la ruia han mort el canal de navegació. A xò ho sap et qui ha vist a
França els molls dels antics ports fluvials, coberts d'herba i de romanticisme, però
deserts de mercaderies. No parlo dels grans estuaris de l'Oceà, on sí bé no arriben
els grans transiliàntics hi arriba la navegació marítima. E l cas de Tortosa és infinitament més d ficil i en tot cas és probable que Sant Carles, ofereixi condicions

" És pel fet d'aouesta independència moral i econòmica de Lleida respecte
de la metropol de l'Ebre, que crec que encara que un cúprici polític hagués tancat
Lleida dins l'Aragó, no sols hauria estat tan catalana com ara, sinó que hauria
"infeccionat" una vasta àrea aragonesa. Si encara ara és un gros perill, segons ens
fa saber el Sr. Salarrullana de Diosl
** Fins cal observar que els mar ners catalans, mariners mediterranis, no tenen
paraula pròpia per a aquest fenomen. Marca és manlleu del castellà; marejada,
que hom proposa de vegades, vol dir una altra cosa.
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molt més econòmiques per a fer-hi un port del baix Ebre. Tot això, però són els
enginyers i no els historiadors qui ho han de dir. E l que linc de dir és una altra
cosa. Les aigües de l'Ebre tenen avui ducs utilitats, incompatibles amb la navegac ó : regar i produir força; crec que no són poques ni desprcciables. Té de venir un
dia que el llit del riu, a Tortosa, sigui un sorral eixut com cl del Túria a València. Aleshores Aragó haurà guanyat força més que si els vapors arribessin a Saragossa, i Tortosa no hi haurà perdut res. si s'ha reservat la seva part d'aigua per
a regar cl verger que la volta. L a seva riquesa no li té de venir de servir de port
d'un pais que n'està separat per un form dable laberint de mun.anyes, sinó de la
prosperitat de la vasta comarca que en depèn i que comprèn la major part del
Baix Aragó.

Lleida i Aragó
I ara, per acabar, no us penseu que jo dedueixi del fet de la independència de
Lleida, respecte d'Aragó, la' conveniència que ras girera d'esquena uns als altres;
.res d'això. I.le'da, és a dir, la Catalunya lleidatana, i l'Aragó, tenen les seves vides separades, però paral·leles. No són països dependents l'un d altre, 11 gats l'un
^amb l'allre, com Lleida i Barcelona, sinó països germans, companys. E l problema
econòmic essencial de cada un d'ells, cl regadiu, és el mateix i per això fan santament d'associar-se per a resoldre'l. Un al.re són les comunicacions amb la muntanya i també aci caldria un pla metòdic i coordinat i no pas engegar cada quinze
des un nou projecte sensacional de camins de ferro. E l veritable cami de la collaboració catalano-aragonesa l'ha trobat la Confederació hidrogràfica de l'Ebre
i ITia fet conèixer a tothom amb la darrera Exposició agricola. N'o penseu pas que
els mes gelosos de la catalanitat de Lleida veiem en això cap perill ni cap segona
intenció. Si hom notà aleshores certes prescripcions, no cal pas atribu r-les a la
generosa empresa comuna d'aragonesos i lleidatans, sinó a la temperatura dominant
fa temps. E l Dr. Giménez Soler si vol reflexionar severament veurà que és molt
més fàcil d'arribar a una fruitosa col·laboració econòmica s es respecten els sentiments íntims de les parts. I si d'aquest aspecte purament econòmic, volem passar
algun dia a altres col·laboracions més amples, i que fins enclouen un caire essencial d'aquell, aleshores aquest respecte al·ludit és indispensable.
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E L VATICÀ I LA PREMSA CATÒLICA.—Ha esdevingut un problema central del desenvolupament i de l'autoritat del Catolicisme, la qüestió de
la fermesa, tasques i objectius de la premsa catòlica en el pensament i
tendències de Pius X I . Punt de partida d'això fou el Congrés de Periodistes Catòlics que, convocat per la direcció central de l'Acció Catòlica
italiana, se celebrà en els dies 24 a 26 de juny, en el qual congrés prengueren part els directors, redactors, corresponsals i col·laboradors fixos
dels diaris cotòlics italians, aixi com els directors i redactors de les revistes oficials de l'Acció Catòlica. L'objecte d'aquest congrés fou "fixar les
directives úniques de la premsa catòlica italiana, les seves tasques futures en les actuals circumstàncies i ajudar amb decisió l'activitat de l'Acció Catòlica". Com diu el "Germania", òrgan catòlic alemany, els fonaments purament materials sobre els quals la premsa catòlica italiana celebrà les seves deliberacions, no eren en cap manera favorables. L,"Ossevatore Komano" del 20 de juny hagué de donar compte del resultat advers del balanç de la premsa catòlica a Itàlia, on "les defuncions superen
els naixements de tal manera que sembla una epidèmia" L'òrgan de la
Santa Seu no compartia en realitat aquest pessimisme ja que diàriament
surten a Itàlia encara set diaris catòlics i 129 periòdics que es publiquen
setmanalment o més d'una vegadg per setmana. Moltes causes de l'actual feblesa de la premsa catòlica d'Itàlia poden atribuir-se a la tivantor
de relacions entre el Vaticà i el Palazzo Chigi. La premsa feixista té
gairebé un monopoli j ella reprodueix les tendències dictades del govern
en tot el que es refereix a la política, tant interior com exterior i . comptant amb informació directa del govern, té sempre més actualitat que no
pas la premsa que no és feixista. Bé és veritat que la premsa catòlica té
la primacia en les notícies del Vaticà i del món catòlic, i sobretot sap
interpretar rectament la voluntat de la Santa Seu—quan la censura ho
permet—. Per més vàlua que aquesta primacia tingui, de totes maneres
no és decisiva en l'activitat dels grans òrgans diaris, als quals, sense un
element polític propi i vui, falta un de llurs membres més importants.
Solament l'amor a la veritat ens fa fer aquesta confessió. La reserva en
aquest punt podria ésser causa que l'important discurs del Sant Pare als
periodistes catòlics italians pronunciat el dia 26 de juny fos generalitzat
en els seus propòsits i per conseqüència interpretat falsament. La premsa catòlica italiana no té solament, com la premsa de totes les terres en general, l'elevada tasca de donar ajut als pensaments i als fets que l'Acció
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Catòlica, que aquesta irradia en la vida social catòlica, i d'ésser al mateix
temps el seu intcrprete. Donat el caràcter especial de les circumstàncies
polítiques interiors d'Itàlia, la premsa catòlica deu necessàriament fer
de suport d'una manera extraordinària a l'Acció Catòlica, perquè aquesta
constitueix ditre de les romanalles de la llibertat de premsa una espècie
de defensa inexpugnable per a la mateixa premsa catòlica. L'article 43
del Concordat amb Itàlia diu, efectivament, que l'Estat italià reconeix les
organitzacions dependents de l'Acció Catòlica italiana, en quant aquestes,
seguint les disposicions de la Santa Seu, desenrotllin llur activitat fora
de tot partit polític i en dependència immediata de la jerarquia eclesiàstica i per a l'expansió i execució dels principis catòlics.
Com sigui que l'Acció Catòlica d'Itàlia, i abans que tot el Papa Pius
X I en el seu discurs als periodistes, s'ha expressat sobre la premsa catòlica italiana com a component i òrgan auxiliar de l'Acció Catòlica, l'opressió dels òrgans catòlics per part del govern seria contrària al Concordat.
"Es d'esperar, diu el "Germania", que el braç de la censura que fins
ara haviu arribat fins a la redacció dels periòdics catòlics, es retirarà
prudentment. Mirat des del punt de vista pràtic, la situació de la premsa
catòlica a Itàlia ha experimentat, doncs, una certa millora. Però allò que
a Itàlia és tàcticament avantatjós, no s'ha d'enlairar precisament en altres països a la categoria de màxima.
"La premsa catòlica d'Alemanya, Àustria, França, Espanya, Holanda,
Bèlgica, etc, és, malgrat totes les diferències que hi ha entre els distints
països, una premsa política independent. En això radica en gran part la
força d'atracció de la premsa catòlica. El fet d'apartar-se la premsa catòlica d'aquesta política cristiana diària podria tenir conseqüències desastroses".
Pius X I parlà també en el seu discrus als catòlics italians d'un nou
ferment d'idees, de pensaments, de sentiments i desigs, tant en el sentit
de l'elevació cultural humana, com en el sentit de reconquesta per l'Evangeli. El Papa ha indicat l'oportunitat de la premsa catòlica en els seus
cercles de tasques diàries. Molt elevada és la seva comprensió del treball
de l'esperit, que pertoca a les redaccions dels diaris, i de la qual, a la manera de veure Pius X I , depèn la principal cosa. Però el Vicari de Crist
parlà també amb raó de les angoixes de la part financiera. Pius X I coneix molt bé la pràctica de la vida catòlica i les seves paraules constitueixen
una crida als catòlics perquè no es descuidin d'emparar financierament
llur premsa.
ENCARA ELS DISCURSOS DE MUSSOLINI SOBRE ELS ACORDS LATERA-

NENCS.—Malgrat de les observacions fetes pel Sant Pare a les idees
exposades en els susdits discursos, es .veu que el Duce no s'ha donat
per entès, puix el dia 20 de juny va publicar-los en un volum titulat G/í
aecordi del Laterano.
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Van acompanyats d'algunes observacions i peces justificatives i precedits d'aquest pròleg del mateix autor:
"Els discursos recollits en aquest volum són els que he pronunciat
en les dues branques del Parlament amb motiu de la discussió dels projectes de llei per a l'aprovació dels Acords de! Laterà.
H i ha algunes poques afegidures, a guisa de documentació, que no
vaig fer verbalment per no allargar massa sobretot el meu primer discurs i alguns aclariments de poca importància.
Rellegint-los, com ho he fet atentament abans de lliurar-los a la impremta, m'he convençut encara més que eren estrictament necessaris,
des de qualsevol punt de vista, àdhuc des del purament dedaratori.
Els feixistes han viscut massa la història contemporània per estar
obligats a conèixer la passada: calia, doncs, exposar el desenvolupament
dels esdeveniments que han estat necessaris per arribar a la solució d'una
qüestió tinguda generalment per insoluble fins a l'onze de febrer passat.
Aquesta solució, operada sense cap ingerència estrangera, la saludem amb gran satisfacció com a feixistes, perquè resta indissolublement
lligada al nostre règim i a la revolució de les camises negres; com a italians, perquè ha tret l'última i greu reserva sobre la legitimitat de la
possessió de Roma; com a catòlics, perquè reconeixent obertament la sobirania del Pontífex, hem fet visible i hem assegurat la seva independència de tota potestat terrena que li és indispensable per a la seva missió pastoral.
La Ciutat del Vaticà, m'mima quant al territori, però gran quant a
l'esperit, i Roma—monàrquica i feixista—sempre més gran com a cor i
ànima d'una nació gran i victoriosa, ara després del mutu reconeixement
són veïnes i estan en actitud de lleial amistat.
EI primer telegrama del Pontífex ha estat adreçat al Rei d'Itàlia.
Davant aquest senzill fet, tothom comprèn, sols que recordi els dies no
llunyans, que alguna cosa nova s'ha esdevingut en la història de la pàtria.
Roma, 14 de juny de l'any V I I . "
El Sant Pare va contestar immediatament ratificant totes les seves
afirmacions; VOssen-alore Romano del dia 23 va publicar la següent lletra del Sant Pare al Cardenal Gasparri:
"Vaticà, 21 de juny de 1929.—Senyor Cardenal: El mateix autor ha
tornat a presentar en públic, amb nova vestimenta tipogràfica, els coneguts discursos pronunciats al Parlament sobre els acords del Laterà en
llur forma primitiva o gairebé; això ens posa en la necessitat moral de
repetir tot el que sobre els susdits discursos tenim dit en la lletra dirigida a Vós la diada de Corpus i en el parlament adreçat als alumnes del
col·legi de Mondragone, a què al·ludeix l'esmentada lletra.
Fareu la mercè. Senyor Cardenal, de donar les disposicions oportunes.—Vos beneeix, Pius P. P. X I . "
En compliment d'aquesta sobirana disposició, el mateix número de
l'òrgan oficiós de la Santa Seu torna a inserir al peu de la lletra els susdits documents que ja coneixen els nostres lectors pel report que en férem en el fascicle anterior.
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CONGRES NACIONAL ITALIÀ DE FILOSOFIA.—Del dia zò al dia 29 de

maig darrer es celebrà a Koma cl setè Congrés nacional de filosofia, organitzat per la "Societat filosòfica italiana". H i prengué part un selecte
grup d'intel·lectuals catòlics, especialment de la Universitat Catòlica de
Milà amb el seu Rector el P. Gemelli.
Amb pompa inusitada, el mateix Mussolini inaugurà el Congrés al
Capitoli en presència d'un nombrós estol d'alts personatges. En el discurs preliminar, pronunciat per Gentile, foren proclamats palesament l'esperít i les intencions del Congrés, que per altra part ja indicaven prou la
solemnitat de la inauguració i la presència del Duce "al qual fins els conreadors de la filosofia saben que deuen molt i del qual poden esperar
molt". Tributà grans elogis a Mussolini pels discurs pronunciats a la
Cambra i al Senat sobre els Tractats lateranencs, especialment per les
afirmacions que varen tranquil·litzar "els esperits lliures i cultes del món
civil: que a Kuma no serà arriada cap bandera de les que representen
les conquestes indiscutibles del pensament modern; que la lliure discussió en el terreny científic no tindrà més límit que ella mateixa; que l'Estat, en la seva autonomia moral, no alnlicarà de les seves pròpies funcions
educatives i preparatòries del seu esdevenidor; que l'escola restarà salva
i assegurada contra ingerències indegudes".
Un esperit semblant traspuaven les brillants paraules de MuSsolini, el
qual assegurà que no era llunyana una gran florida dels esperits i que
d'ací a un quant temps tindrien una gran filosofia, una gran poesia i un
gran art.
Després d'aquests inicis, són fàcils de comprendre les reserves que
formularen els catòlics sobre el Congrés i que poden veure's a YOsservatorc Komano d'aquells dies.
Un dels treballs més criticats fou la memòria de Gentile sobre el
tema: La filosofia i l'Estat, en què glossa i repeteix que l'Estat és l'individu universal, substància ètica, personalitat absoluta, ni amoral ni agnòstic, però en sentit especulatiu, font de la moralitat i únic mestre autoritzat en virtut d'un dret que brolla de la seva mateixa essència. I aixi
pel l'estil, i en un llenguatge no gaire clar, anà desenvolupant els principis de la filosofia feixista, diametralment oposats als de la filosofia catòlica. L i respongueren el P. Semeria, el P. Cordovani, Mgrs. Olgiato i
Masnovi i altres professors. Gentile replicà que ell no intentava arrogarse cap mena de monopoli de la filosofia de l'Estat i que era el primer de
no creure en el valor definitiu del seu mateix sistema o mètode anomenat
acïualisme gentilià. cosa en la qual era conseqüent amb el concepte rclativista i subjectiu del seu idealisme escèptic.
El segon dia, el professor Varisco va tractar el tema Filosofia i religió,
que descabdellà en un sentit bastant més acostat a la doctrina catòlica.
El darrer dia, el professor August Guzzo, va tractar de la delicadíssima qüestió de Venscnyamcnt de la filosofia a les escoles mitjanes després de la reforma Gentile. Va parlar amb prcanspCcdói però, el mateix
que el Cap del Govern, vol excloure qualsevol poder de vigilància de
l'autoritat religiosa, àdhuc en l'ensenyament de la religió. Amb aquesta
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ocasió, es repetiren els arguments al·legats per Mussolini en el discurs
del Senat sobre l'equivoca llibertat de consciència per arribar a la conclusió que l'ensenyament religiós a les escoles mitjanes ha d'ésser històric moral, i que, contra la temuda ingerència de l'Església Catòlica, estarà sempre vigilant el control de l'Estat feixista.
Oradors de tots els camps prengueren part en la discussió, que clogué
el P. Gemelli. dient que l'escola mitjana és escola de formació de l'adolescència i no és lloc propi de l'anomenada recerca filosòfica que cal reservar per a la Universitat i que de cap manera no és licit d'emmetzinar
la intel·ligència dels joves amb l'escepticisme i l'idealisme anticristians.
Cal que els professors respectin la consciència religiosa dels alumnes i
que recordin que són representants de l'Estat, el qual, en el Concordat,
reconeix que la religió catòlica és el fonament i coronament de tota la
instrucció. Finalment, el mateix Guzzo reconegué francament el caràcter poc filosòfic del seu treball, on devia cercar-se la causa del to que
havia pres la discussió, més pràctic i polític que filosòfic i doctrinal.
Les idees exposades en aquest Congrés, que són les dels feixistes intel·lectuals, donen molta llum per explicar l'actitud del Ducc revelada en
els seus discursos sobre els acords del Laterà.

CAP AI. RECONEIXEMENT LEGAL DEL CRISTIANISME AL JAPÓ. —

El

projecte de llei sobre les confessions religioses que l'any passat fou refusat |)el Parlament japonès, ha estat reproduït enguany pel govern considerablement millorat. També aquesta vegada el govern ha hagut de retirar-lo per evitar un nou refús.
Per tal de preparar la votació del projecte, el ministre de Cultes havia fet repartir als diputats un opuscle on exposava les raons que impulsaven el govern japonès a reconèixer a la religió cristiana els mateixos drets que al sintoisme i al budisme. Fa remarcar que el poder imperial, restaurat fa seixanta anys. ha abolit la prohibició del culte cristià;
la Constitució admet la llibertat personal pel que fa a la religió, però
no reconeix explícitament la religió cristiana, que continua essent una religió estrangera i merament tolerada. En els trenta anys darrers, la legislació la ha tinguda en compte, puix encara que sense anomenar-la, l'ha
compresa entre les religions distintes de les dues religions nacionals.
Mentrestant, el nombre de cristians, de les diverses confessions, ha
arribat a 336.068, i aquests cristians han fet molt de bé al país en el camp
de l'educació i l'assitència social. Per això el govern creu ésser equitatiu
de donar al cristianisme la mateixa condició legal que al sintoisme i al
budisme. Cal que el reconeixement de la llibertat religiosa individual sigui completat amb el reconeixement de la protecció legal de l'entitat religiosa i del nom de religió cristiana.
Aquesta actitud del govern japonès és un símptoma de la favorable
i propera solució del problema.

M O V I M E N T SOCIAL
ELS CATÒLICS DE TXECOSLOVÀQUIA I E L SOCIALISME.—Entre el

jo-

vent catòlic de Txecoslovàquia es discuteix molt actualment sobre les
tendències socials, mentre de l'altra banda, sota la influència de les noves
teories revisionistes, el punt de vista dels socialistes envers l'Església
canvia sensiblement.
A Txecoslovàquia, encara no ha succeït el que va passar fa poc temps
a Munster (Alemanya) on el bisbe féu fer un captiri a l'església a favor
dels obrers en vaga. però tant en els cercles eclesiàstics com en els socialistes va prenent jx-u l'opinió que no és necessari que els dos camps lluitin tan asprament com fins ara. llom pot imaginar les tendències socialitzants sense els errors del materialisme, que són la base del marxisme. El
socialisme marxista és un "lliberalisme del quart estat", i és tan materialista com la filosofia fonamental del capitalisme, però no hi ha cap raó
perquè l'Església condemni els esforços dels pobres envers un benestar
terrenal. Es tracta simplement de tornar aquests esforços més espirituals
i de fer compendre a l'obrer el sentit del dolor i de la pobresa, la significació de la creu. i de fer-li considerar que el treball no és pas un esclavatge pagat, sinó que, fins el treball mecànic, que no afalaga l'ambició
social, és sant. D'altra banda, els mateixos socialistes demanen un socialisme ètic. Heus aquí una plataforma per a un cert atansament.
A Txecoslovàquia hi ha un gran nombre d'intel·lectuals catòlics que
anuncien un atansament entre l'Església i la classe obrera. Quan hom discutí poc ha al Parlament la rectificació de les assegurances socials, fou
el representant dels obrers catòlics socials, el diputat Curik. qui provà de
tirar un pont entre la majoria burgesa i l'oposició socialista. Pot dir-se
que gairebé hi reeixí. Els barris extrems industrials de les ciutats no
plantegen avui dia solament un problema de direcció parroquial, ans hi
ha també una qüestió de doctrina, de política i sobretot de caritat. Avui
dia. els catòlics texecoslovacs s'adonen que l'Edat Mitjana era l'Església qui combatia l'interès del diner, i per consegüent el sistema capitalista econòmic; l'Ksglésia aleshores perseguia la usura, mateix que el
guany injustificat, i protegia la instrucció i l'estament pobre. No té res
d'estrany que actualment nombrosos teòlegs de l'Europa central, on la
qüestió social és i>articularment aguda, preguntin per què l'Església, justament en la nostra època, en què no té la influència i la riquesa que tenia
a l'Edat Mitjana, hagi d'ésser tan sovint considerada pel poble com l'aliada del capitalisme. Cal que l'Església sàpiga comptar amb la creença del
poble en el Messias, de la qual tan \té han sabut aprofitar-se els comú-
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nistes. El terme de proletari que els comunistes han ennoblit i mobilitzat,
ha d'ésser substituït, car la sociologia moderna ensenya que no existeix
classe social estable en el sentit marxista. En la societat catòlica, no hi
ha d"haver proletaris, és a dir membres que no tenen més que un valor,
el valor de llur prole, provinent del fet de posar fills al món. El catolicisme està persuadit del valor infinit de cada ànima humana i és per això
que no creu en les masses. El catolicisme creu en la voluntat independent
i no en el determinisme, en l'acció i no en una simple necessitat natural,
en la personalitat i no en el mecanisme. Veiem que el socialisme corregeix
la seva doctrina i s'acosta inconscientment al Cristianisme, però també
veiem que fins els partidaris de l'Església s'adonen cada vegada més que
el socialisme és el germà petit de la caritat cristiana. No importa que,
des del punt de vista cristià, sigui un germà esgarriat. No hi ha cap dubte
que aquestes tendències, si són ben compreses, poden ésser l'anunci de
la pau social.
Enric de Man remarca justament que és necessari de deslliurar l'obrer
de la seva concepció mecànica de la vida, sense joia i sense esperança, i
que cal ensenyar-li la joia de la vida i de la saviesa. La base de la qüestió social és espiritual, filosòfica, ètica En el Congrés de la Joventut social demòcrata, el diputat Bechynè, cap del partit social demòcrata txecoslovac, declarà un dia que ell no dividia el món en aprofitadors i
víctimes d'aquests aprofitadors, sinó en materialistes i idealistes, i que ell
s'arrenglerava en el costat idealista. Aquestes paraules ens mostren l'allunyament del socialisme actual del materialisme històric. Sembla que
l'activitat social ]>assarà de la teoria a la pràctica, i és en la pràctica, í
no en la teoria, on existeix un acostament: res no acosta tant la gent com
un treball fet en comú. El segon partit socialista txecoslovac, que és més
aviat un partit de petita burgesia que no un partit d'obrers, organitza en
aquests darrers temps els anomenaments socialistes religiosos, tot i que
és un partit molt anticatòlic.
Aquest moviment no és gaire clar des del punt de vista de les idees,
però és també un símptoma de la victòria dels obrers sobre el materialisme.
Els catòlics tenen sindicats obrers molt forts a Txecoslovàquia. Per
raons de tàctica, la representació política dels catòlics (partit popular)
forma part de la dreta, però hom s'esforça constantment per empènyer
aquest partit vers el centre-esquerra, una cosa semblant al Centre catòlic d'Alemanya.
Però sense parlar de política, l'cvangelització catòlica a Txecoslovàquia atorga una gran atenció als barris forans industrials i a la família obrera, i tota aquesta activitat es desplega dins el quadre de l'acció catòlica. Moltes congregacions femenines han creat cursos de germanes socials (Congregació de la Immaculada Concepció de la més glori ficada
Verge Maria a Prerov, Moràvia). Aquestes professionals, especialitzades
en qüestions socials, han d'introduir-se en les famílies dels proletaris.
A més d'això, es tracta de fer anar a Txecoslovàquia congregacions
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d'homes com els Salesians, els Escolapis, etc, que ensenyin oficis als infants dels quals ningú no s"ocupa. Sota l'antiga monarquia austro-hongaresa, l'evangelització era sotmesa 7 Vi influència de la Cort i les seves formes
eren poc diferents de les que l'època barroca i època del capitalisme precoç li donaren. Amb la deslliurança de la nació, comença també una certa
democratització de l'Església i l'atansament del clergat al poble, com ho ha
declarat poc temps ha molt enèrgicament Mons. Ciriaci, Xunci de sa santetat a Praga. L'Olora de la beata Agnès txeca, que s'ocupa de construir
esglésies en els barris forans, ha rebut no fa gaire una suma important
del Sant Pare. Fins en les colònies de vagons entorn de Praga, treballen
els jesuïtes i els franciscans. L'objecte de tots aquests esforços és sobretot la reconstitució de la família. L'episcopat desitjà, sobretot, l'apregonament de la religió, la qual pot reportar un bt.iefici en l'esdevenidor,
per bé que no tot seguit. Els cercles eclesiàstics comprenen que el mamonisme (adoració del diner) és un enemic molt més gran de l'Església
que cl socialisme, car és possible de donar una andamis cristians a les tendències socials. Es tracta de persuadir l'obrer que les valors metafísiques tenen una significació per a ell. La nació txeca, que no té aristocràcia ni plutocràcia. comprendrà sempre tot alló que pot venir en ajut
de l'home senzill. Els esforços del catòlics suïssos que volien festivar al
costat de Cr:;t obrer el Crist Rei, per mostrar que el treball manual ha
estat també santificat pel Fill de Déu. han estat pregonament compresos
entre els catòlics txecs. La revista catòlica txecoeslovaca "Acords", que
representa el pensament catòlic d'un nivell molt elevat, ha parlat aquests
darrers dies de tendències revisionistes dels socialistes envers la religió.
Heusaqui les seves paraules: "Ens és molt plaent de veure que allí on
el materialisme de Marx fixava el valor de les coses i de les persones, es
mostra avui dia necessitat de revisar el programa. El desig de la justícia doblat fle l'amor actiu, i no de sentimentalitat, pot ben bé servir de
lligam en aquest cas concret. La necessitat de revisió es mostra també en
l'altre camp. No sal)em fins on anirà la voluntat de realitzar les noves tendències, ni tenim esjKrances exagerades. Per a un ver catòlic, l'opinió dels
que eliminen gairebé de la història el factor de l'ànima i no donen cap significació a l'individu i a la seva voluntat, serà sempre un obstacle. Heusaqui un veritable abisme oue no s'omplirà jras amb un compromís."
Hom ix)t certament—diu A. Fuchs a La S'ouvclle Revue des Jcuncs
d'on trèiem aquestes dades, donar raó a aquesta opinió, i no solament a
propòsit de Txecoslovàquia.

MOVIMENT PEDAGÒGIC
E L CINEMA COM A MITJA INSTRUCTIU I D'EDUCACIÓ POPULAR.—Seria

cloure els ulls a la realitat negar que el cinema és avui una de les diversions més estimades i més concorregudes. Però seria voler disfressar
aquesta mateixa realitat concedir-li una valor educativa que és molt lluny
de tenir o apreciar-li tan sols una excessiva valor documentaria i instructiva. Massa sovint hom ha de lamentar que siguin precisament els defectes contraris a aquestes qualitats allò que accentua i fomenta aquest mitjà
científic que tant de servei i tant d'ajut podria prestar a la tasca social
i educadora.
En les revistes professionals d'educació, hom troba sovint articles
que parlen de l'eficàcia del cinema a l'Kscola com a procediment expedit "i resultats afalagadors per a l'ensenyament de les ciències, de la geografia i de la història principalment; hom el considera tnclÚS com un
bon auxiliar per a la formació moral de l'infant, i darrerament, en un
congrés de mestres tingut a França, una de les ponències desenrotllà amb
exemples el tema interessant del cinema a l'Escola a base d'unes experiències realitzades en diverses institucions escolars. Ací no podem parlar encara de la valor del cinema dins de l'Escola i en les nostres revistes és
encara un tema verge, que ningú amb la corresponent experiència personal i amb abundància de material, no ha pogut abordar. Hi ha primer que
aquest luxe extraordinari i refinat, múltiples necessitats i mancances
que el mestre i l'escola no tenen encara a cobert i que trigaran a veure
convenientment ateses: el local, el moblatge, la calefacció, el .material, la
biblioteca, el pati de joc. són molt abans que l'aparell cinematogràfic per
molts i bons que siguin els seus avantatges.
I posat que fos possible la possessió per les escoles d'aparells de projecció cinematogràfica, encara el seu aprofitament seria escàs i precari,
per tal com l'element principal, el film educatiu i instructiu, no es produeix o es produeix i)oquissim. La pel·lícula d'educació p d'ensenyament
no ofereix, avui ])er avui, un camp d'operació comercial que pugui temptar cap casa productora, i l'aprofitament sencer o fragmentari de les pellícules llançades al mercat públic amb fins purament es])cculatius presenta serioses dificultats per a la seva incorporació al servei de l'escola.
Es probable que amb el temps aquest problema tindrà una franca solució, car no pot ésser que un element d'il·lustració tan important com és el
cinema es perdi per a les possibilitats de l'ensenyament. A diversos països ja es comencen a posseir cinemateques on és concentrada tota la producció expressa o aprofitable per a les escoles 0 institucions de cultura
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primària o tècnica, i es creen arreu organismes que privadament o sota
l'ajut oficial produeixen el film educatiu i documental en condicions aptes per a l'ensenyament i per a la difusió de la cultura. En aquest sentit,
és notable allò que ha fet Itàlia amb el seu Instituïa Nasionale Luce.
D'ençà de l'abril de 1926, un decret imposa a tots els cinemes públics
d'Itàlia l'obligació d'incloure en els seus programes un metratge mínim
de films educatius o documentats amb la finalitat de fomentar i desenvolupar l'educació civil, la propaganda nacional i la cultura del país, amb el
ben entès que les autoritats de policia no poden aprovar els programes de
les sales públiques si no compleixen aquest requisit.
Per fornir les pel·lícules necessàries per al compliment d'aquest decret,
hom aprofità l'obra realitzada per la "Unione Cinematogràfica Educativa" societat privada que es proposava la producció de cintes adequades
i que hom transformà en organisme oficial de producció i distribució de
films per a la cultura i la propaganda nacional amb'el nom à'JnstiMo Nagionale Luce.
Aquest Institut que té una organització autònoma i una vida econòmica independent, té repartit el seu treball en seccions diverses sota el control directe dels representants dels diferents ministeris als quals està adscrit. Així té, per exemple, les seccions d'agricultura i indústria controlada pels tècnics dels ministeris respectius, les quals s'ocupen de la producçió de films d'aquestes especialitats, dividits, però, en dos grups, cadascun
d'ells amb una finalitat diversa. Uns són per a la propaganda i el coneixement en el gros públic profà de les grans explotacions agrícoles o industrials del país i de les particularitats i detalls que els són pròpies; l'altre destinat als propis agricultors i industrials, exclusivament de caràcter tècnic per a codjuvar al millorament i a la perfecció dels mètodes de
treball en ús.
Una altra secció molt interessant és la destinada a l'art sagrat i a la
instrucció religiosa. En la seva cinemateca figuren cintes que reprodueixen
cerimònies religioses de caràcter extraordinari, poc corrents; d'altres que
són reconstitucions de fets de l'Antic i del Nou Testament; d'altres donen costums típics religiosos i en fi d'altres de caràcter purament artístic reprodueixen edificis i documents de l'arqueologia cristiana.
H i ha encara una altra secció de gran interès: és la destinada a la cultura general la qual està subdividida en quatre seccions:
La secció històrica de l'art, que produeix films per a la divulgació de
la riquesa arqueològica i artística del país.
La secció d'història, destinada a donar pel·lícules tretes dels fets més
rellevants de la seva història i de la plasmació de les obres més rtotables
de la literatura.
La secció científica, de caràcter eminentment instructiu, que filma la
vida i caràcters dels éssers de la naturalesa, i fenòmens i experiències del
çamp de la física i de la química.
I la secció de propaganda que produeix films d'actualitats, de turisme,
militars, d'excursionisme, d'educació física, d'aspectes colonials, etc...
, Amb tota aquesta producció—que amb la vènia del ministeri d'Ins-
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trucció pública és aprofitr<la per les escoles d'ensenyament primari—el
compliment del decret esmentat no presenta dificultats i aquest mitjà
d'instrucció i educació nacional obligatòria per conducte de la peHiqila és
avui acceptat de bon grat fins a l'extrem que, segons dades, hi ha cinemes que demanen a 17. N . Lucc un metratge superior al que la llei els
imposa.
Es la resposta més contundent que hom pot donar als que ací creuen
que el públic no vol aquesta llei de pel·lícules i que la seva projecció sistemàtica l'allunyaria de les sales. El públic s'acostuma a ço que li donen,
és una massa voluble que es deixa influenciar, i així com hem avançat notablement en l'estimació de la bona música gràcies a l'esforç i a la voluntat educadora de mestres excel·lents i institucions artístiques que amb la
seva tenacitat han aconseguit d'incorporar en els programes musicals autors i obres que en un principi foren mal rebuts i alguns gairebé totalment rebutjats, així mateix si la voluntat i la tenacitat educadora existís, mal que anessin contra el gust del públic, les empreses cinematogràfiques, soles o afiançades per l'autoritat del govern, podrien incorporar
definitivament en les seves sessions el film educatiu i cultural, que fentse d'ús corrent i imprescindible, arribaria a ésser tractat amb les mateixes exigències de tècnica i d'art que ho són les grans produccions de noveHons i de lluïment de "stars".
En el programa d'activitats de 17. A^. Lucc. hem trobat, però, un buit
que ens ha fet pensar en una altra institució, la tasca de la qual és expressa per omplir-lo. Ens referim a 1'" Associació Internacional de films per
a l'educació nova" que té per finalitat propagar per mitjà del cinema la
vida de les institucions modèliques i avançades en matèria d'ensenyament
i d'etlucació: fer conèixer als pares i als directament interessats, el desenvolupament normal i científic de l'infant i la seva manera de reaccionar davant els diversos fenòmens; ensenyar a respectar la seva personalitat i a afavorir el seu desenrotllament físic, etc. En f i , aquesta altra institució, filla de les idees de pau universal de després de la guerra es proposa de reunir tota la documentació cinematogràfica existent, sigui d'on
sigui, i divulgar-la: i fomentar la producció nova de films documentals
relatius a la vida i a l'educació de l'infant.
Si la projecció d'aquestes pel·lícules sovintejava i el públic es familiaritzava amb la idea del respecte a les necessitats de l'infant, a les exigències de la higiene i del treball escolar en condicions favorables, a la visió
de l'activitat vertadera, en locals adequats, capaços, airejats i assolellats,
potser arribarjeni a formar una consciència col·lectiva del que ha d'ésser
l'escola, i les famílies serien més exigents amb els responsables de l'educació dels seus fills. Els diria potser més la projecció de mitja dotzena de
pel·lícules que una extensa sèrie d'articles periodístics, d'estudis de revista o de conferències culturals. Potser seria el mitjà més eficaç per a la
formació d'aquesta consciència i per a treure de l'isolament actual l'escola primària. Com s'explicarien tantes vergonyes d'instal·lació de tre^
ball, de respecte, si no fos per l'abandó i la inconsciència dels més cfirectament interessants, dels pares que hi porten els seus fills? I com com-
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batre millor aquesta inconsciència i aquest abandó homicida que propagant
pel mitjà més sensible, més divulgat i que exigeix un mínimun esforç el
que és i el que ha d'ésser l'escola dels infants?
I ens doldria d'acabar aquesta nota sobre la influència educativa i
instructiva del cinema, sense recordar que Barcelona, que sempre ha tingut algun esperit amatent a les manifestacions més avançades en tots els
ordres del progrés, també comprengué, i ben d'hora els termes del problema que ens ocupa i dintre d'una corporació oficial on eren percebuts al
dia el batecs de la ciència i de la cultura, aquesta qüestió, fou plantejada
també amb la dificultat de la manca del film educatiu i documental, i hom
es llança ardidament a la seva producció. Dels films obtinguts, alguns farien un paper remarcable i important en la cinemateca de l'Associació Internacional de films per a l'educació nova i un altre sobre el riu Llobregat,
des de la seva naixença fins a les seves noces amb el mar. amb tota la vida
desplegada al seu entorn i amb l'ajut de la seva potència, del qual recordem
amb delectança les proves, seria una bona capçalera per una sèrie documental i de propaganda, de films per a l'educació i la cultura popular. Llàstima que aquella embranzida primera hagué d'aturar-se i l'obra s'estroncà
però l'esforç no fou fet en va, i si Déu vol un altre dia la tasca podrà ésser represa en benefici de l'enriquiment espiritual i cultural dels grans i
dels xics.—A. MARTORELÍ..

MOVIMENT INTERNACIONAL
LA GRAN VICTÒRIA DELS FLAMIGANTS.—El dia 27 de maig va tenir
lloc la gran diada electoral belga. Els diputats pertanyen als següents partits: catòlics, 76; socialistes, 70; liberals, 28; frontistes (nacionalistes flamencs), 12; comunistes, 1, i independents. ï. Al Senat, són del partit catòlic, 70; socialista, 57; liberal, 23; frontista, 3 i un independent.
Comparem els resultats amb les tres eleccions anteriors:

Catòlics
Socialistes ...
Liberals... •...
Frontistes ...
Comunistes...
Independents

1921

1925

81
68
33
5

78
78
23
6
2

o
o

o

1929
76
70
28
12
1 •
1

Es remarca ben aviat la pèrdua que experimenten els partits catòlic,
socialista i comunista, i com se'n beneficien els liberals i els frontistes.
Examinem les causes que han produït aquests canvis.
El lleu retrocés dels catòlics, que de 78 reculen a 76, s'explica pel gran
increment que ha adquirit el moviment frontista aquests últims anys i
pel qual han votat enguany gran nombre de catòlics flamencs. La petita
disminució de dos llocs hauria estat molt més considerable, si la gran
quantitat de vots perduts a Flandes, no hagués estat contrarrestada per
l'augment de vots que han experimentat les llistes catòliques a Valònia.
En tot el país, els catòlics han assolit quaranta mil vots més que en l'elecció anterior. Per altra part, els sufragis que han anat a engrossir les llistes frontistes, no volen pas dir que siguin perduts per al catolicisme, tot
al contrari, si mai es promogués una campanya d'agitació contra les
reivindicacions catòliques, veuríem la immensa majoria dels frontistes posar-se al costat de l'Església per a defensar el? seus drets.
Com s'explica l'avenç dels liberals? Fins al moment de conèixer els
resultats, tothom tenia la intima convicció que s'accentuaria el retrocés l i beral iniciat l'any 1921. Però, s'esdevé tot al contrari, aconsegueix un
augment de sis llocs, que pel sistema proporcional que a Bèlgica es regeixen, representa un guany molt apreciable de l'opinió. La prosperitat
econòmica ha repercutit en aquella part de la classe mitjana que. a conseqüència de trobar-se sense feina i emportada per la desesperació, havia
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votat l'any 1925 pel socialisme, i ara ha tornat al partit liberal d'on havia
sortit.
Es pot assegurar, sense por d'errar-se, que el guany experimentat
pels liberals ha estat a costa dels socialistes.
D'un altre costat, el partit socialista s'ha ressentit del fet que s'hagin
desenrotllat lluites triangulars entre les masses marxistes (socialistes, comunistes stalinistes i comunistes trotzkistes) en profit exclusiu dels l i berals o dels catòlics.
Els comunistes, tot i haver augmentat el nombre total de sufragis,
pel fet d'estar dividits, han vist reduir els seus dos diputats Jacquemotte
(stalinista) i Van Üverstraeten (trotzkista) a un de sol, el primer.
El resultat que ha estat la sorpresa del dia i s'ha emportat tots els
comentaris ha estat el triomf esclatant de la candidatura frontista( Front
Partij) que ha doblat el nombre de diputats, respecte a les eleccions de
lany 1925 i ha aconseguit els tres senadors que han perdut els socialistes.
La victòria dels flamingants ha agreujat el problema, que des del
triomf del Dr. Borms a Anvers havia alarmat el sector való del país
(vegi's l'estudi sobre "El desenvolupament del moviment flamenc", de
J. Leclercq, publicat a aquesta mateixa revista el mes de maig).
Pocs dies després de l'esdeveniment electoral, el primer ministre Jaspar pronunciava a BruseHes un important discurs, del qual extraiem els
següents paràgrafs: "Deixaré d'ésser cap del Govern, si no puc aconseguir la solució del problema flamenc abans que Bèlgica celebri el
centenari de la seva independència... No podem arribar al 1930 amb
un país dividit. Es tracta de resoldre, no qüestions de partit, sinó problemes que toquen a la mateixa essència i a l'existència de la nostra
nació". Les festes del centenari comencen el 26 d'agost de 1930 i per
aquesta data, ha d'estar resolt el conflicte.
Sembla que la solució que s'ha obert més pas entre els membres del
gabinet catòlic-liberal. és la que defensa la Unió dels Treballadors Cristians que consisteix a donar estatuts distints a les regions flamenques i
valones, amb l'ús exclusiu de la respectiva llengua i un règim especial
]XT a BruseHes, on les dues races es troben completament barrejades.
Uns quants dies després del discurs de Jaspar, el sector moderat dels
frontistes aprovava les reivindicacions de realització immediata a formular prop del Govern: desaparició de tot el que resta de francès a la
Universitat de Gand, formació de regiments separats de flamencs i valons, creació d'una escola militar de llengua flamenca, aplicació imparcial
de la llei sobre l'ús de les dues llengües a les oficines de l'Estat. Quant a
les reivindicacions a formular en un termini més llarg, figurava la de
traqar d'una manera científica la frontera lingüística dels dos països i la
completa descentralització de les institucions administratives de Flandes.
La primera fórmula sembla que és la que el Govern acceptarà i la
majoria dels mateisos flamingants. exceptuant el sector extremista, que
no deixa de defensar la separació absoluta com únic mitjà de satisfer
d una vegada les aspiracions flamingants.—L. i O.
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DEU A!>IYS DESPRÉS DE VERSALLES—ES curiós i és també alliçonador
de repassar el quadre, no massa falaguer, que ofereix la política internacional als deu anys de signada la pau a Versalles.
Hi ha un mal fonamental, i és que el document elaborat a Versalles
no és un tractat de pau, sinó una imposició de pau, una carta magna imposada pels vencedors als vençuts. La falta de representació d'aquests
en les negociacions pogué ésser un refinament de venjança completament
inèdit, però fou una enorme inhabilitat, per tal com descarregava els alemanys d'una responsabilitat en l'execució de les clàusules, que una signatura imposada per coacció no pot mai fer néixer. De fet, ha resultat
una carta jugada a favor dels alemanys.
Es evident que les protestes d'aquests contra el tractat, contínues i
enèrgiques, per bé que no tinguin estat oficial, són molt més justificades
que si el tractat de pau hagués estat elaborat per tots alhora, i que fins
els rondinaments d'algun oficialment victoriós, com Itàlia, no són tan
fàcilment reduïbles al silenci. La pau de Benet X V hauria estat una pau,
com ho hauria.estat la dels catorze punts de Wilson—que en fou una reproducció—ben altrament que la de Clemenceau.
Com estem als deu anys de la pau oficial? Anem seguint l'actitud de
les nacions.
França representa admirablement el paper del burgès del ronyó clos,
només que té por. La situació, tan favorable per a ella, és fràgil, i ella ho
veu. I el tràgic és que tot el benefici que pot treure de la victòria encara ha
d'arribar—per ara encara no ha acabat el període de pagar deutes i refer
ruïnes—i només pot arribar si aquesta situació fràgil es prorroga indefinidament. Per això s'agafa ferrissament al pacifisme a ultrança i a la
inviolabilitat dels tractats—dels seus tractats—com a fórmules de salut
universal. Els ideals renovadors la maregen. Sense parlar del comunis-;
me, no pot sentir esmentar els drets dels pobles, les minories, l'internacionalisme—cristià o sectari—i fins la victòria dels laboristes anglesos ha
donat un calfred d'esverament a la seva Chambre, de fortes fraccions so^
cialistes i radicals-socialistes. Àdhuc semblaria veure-se-li una no massa'
vaga simpatia per les autocràcies perifèriques. Inviolabilitats dels tractats, dictadura econòmica, exigència de crèdits i reparacions, ocupació de
la Renània. superstició per la lletra escrita i adormiment general i perpetu a Vslatu quo actual: heus aquí el seu somni de cada nit.
Itàlia educa els seus fills per a la vida guerrera, amb un sentit idolàtncament nacioi^alista i amb connexions exteriors més o menys misterioses. Està descontenta del repartiment i se sent créixer una ànima que
necessita un cos més extens. Desempallegada de l'únic corc que l'afeblia
per dintre i enlluernada pel record de la Roma imperial, alimenta ambicions perilloses. Quant costaran a Europa les galeres de Calí^ula?
Alemanya ha perdut, i això vol dir que no està contenta, i en fons de
tot, que vol tornar a jugar. Potser no jugarà a fer guerra, almenys ara
com ara, però la pau, prou la juga millor que França. És curiós: els papers s'han invertit. Durant la guerra, era França qui invocava els drets^

«8

LA PARAULA CRISTIANA

dels. pobles, l'assistència als oprimits, la llibertat, la justícia... Alemanya
representava l'imperialisme sorrut i incomprensiu. Ara és al contrari. Es
veu que els ideals són inspirats per les situacions. Honores mutant mores. LAlemanya actual és simpàtica. És la persistència tenaç d'una força modesta, però inextingible, que treballa abnegadament a refer unesi
ruïnes gegantines. Ha demostrat una agilitat mental de què molts no \à
creien capaç, en compendre ràpidament i perfectament quina és la seva
actitud obligada en aquests moments. Alliberada de l'ortopèdia imperial i
esdevinguda sincerament democràtica, reclama el dret a viure i a viure
dignament amb una eloqüència aqueferada i lacònica, tan llunyana de
l'urc com del sentimentalisme flèbil. Reclama niés llargues esperes en els
pagaments que ha de fer, no oculta la seva antipatia per la pau elaborada
i imposada pels seus enemics, exigeix correctament l'evacuació dels seus
territoris encara ocupats i adopta la defensa d'aquelles causes humanitàries que aureolaren de simpatia la França del quatrienni tràgic i foren'
un dels elements morals que determinaren la seva victòria. L'argument
ad hominem que fa Alemanya o França contínuament i amb una elegància insuperable, acabarà per triomfar. Alemanya es va situant tan traçudanrent, que els termes de la pau del món, a poc a poc, es plantegen
de la següent manera: si es vol evitar que torni la guerra, cal que Alemanya guanyi la pau.
Nordamèrica exigeix els pagaments amb un argument formidable:
mentre Europa sostingui els armaments de terra, mar i aire que sosté—
i augmenta—no podrà fer creure que no pot pagar. Ella és la que periòdicament arranja els ordenaments per al pagament de les reparacions i
deutes—Kellog, Young—i la qui proposa, una mica sorneguerament potser, la reducció d'armaments que tothom desitjaria, però ningú no gosa
a començar. Entretant, el seu imperialisme monroistic va fent lentament
però segurament la seva tasca.
Anglaterra ha anat quatre anys desorientada amb els conservadors al
poder, que en matèria de política exterior no sabien ben bé quina paret
tocaven. França estava encantada. Tot el seu engorroniment conservador, tot el seu reaccionarisme tranuitat, se sentia ben atès per la tutela
britànica. Però vénen els laboristes i el carés canvia sobtadament. Mac
Donald, un dels polítics més pràcticament cristians que hi ha avui al
món, -s'arrenglera a les files de l'idealisme (d'aquell idealisme que va decantar la victòria) i es troba, sense cap germanofilia prèvia, al costat
d'Alemanya. Evacuació de la Renania ocupada, minories i , si cal, revisió dels tractats. No hi ha entre les obres humanes res d'immutable.
Menys ho seria encara la monstruositat jurídica que és un contracte onerosíssim unilateral per l'origen, bilateral pels efectes.
Mentrestant, entre la joventut d'Europa, d'aquesta Europa esqueixada de fresc per una guerra civil, neix i creix la consciència de la unitat
i s'elaboren els cànons d'un nou Dret internacional que tirarà en orris
tanta ficció i tanta podridura. Creuríem que els catòlics podríem tenir-hi
una missió transcendental a complir: infiltrar-hi l'esperit del Mestre, penyora seguríssinia d'èxit.
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LES ELECCIONS ÏTOLANDESES.—El 3 de juliol tingueren lloc les eleccions per a la renovació de la Cambra de Diputats holandesa. El nombre
de partits que es disputaven els sufragis aquesta vegada era 36; quatre
més que a les darreres celebrades l'any 1925. Aquesta abundància i el
sistema proporcional impossibiliten el triomf categòric de qualsevulla
tendència. El sistema electoral que s'empra, molt semblant al de Bèlgica, és una variant de la representació proporcional per districtes, anomenats "cercles". El seu nombre és de 18. Tenen dret a votar tots els homes i dones majors de 25 anys. El cens comprèn 3.828.503 electors.
El partit catòlic ha assolit 30 llocs; és el més nombrós de la Cambra.
Té unes característiques molt semblants al "Zentrum" alemany. Com
aquest, es troba format per gent que milita en tots els camps, en l'aspecte polític i social, i no tenen més denominador comú que el catolicisme. Les dues tendències, dretes i esquerres, çempre es barallen en el si
del partit i manta vegada s'han separat.
El programa d'aquest partit, segons repetides declaracions dels seus
capdavanters i dels òrgans a la premsa, es troba fonamentat en les encícliques "Immortale Del", "Quanta Cura" i "Rerum Novarum". En el
manifest que publicaren al començament de la darrera campanya electoral, enumeraven les seves reivindicacions, entre les quals es fan remarcar: la revisió de la llei respecte al contracte matrimonial segons les
prescripcions de l'Església Catòlica, igualtat de l'ensenyament públic i
privat, supressió de les restriccions per al culte a l'índia, distribució de
les hores d'emissió disposadores segons les tendències que existeixin a la
població, col·laboració a l'obra de la Societat de Nacions, particularment
pel que fa referència al desarmament. Entre altres punts parla també del
millorament de les lleis socials.
El partit que segueix en importància és el social-demòcrata, que compta a la Cambra 24 llocs. Adherit a la I I Internacional, és més aviat de
tendències moderades dintre el seu camp. Dels restants partits que han
pres part a la lluita, tenen un cert interès els "anti-revolucionaris" (religiosament, són calvinistes) i els cristians històrics (luterans) que formen
l'extrema dreta de la cambra. A la part esquerra, la fracció moderada
està constituïda pels liberals i els demòcrates lliurepensadors que fins a
l'any 1901 havien format un sol partit. Tenen una significació semblant
a la que representa a França el partit radical. El nombre dels diputats
de cadascun d'aquests partits no passa generalment de 10.
Al marge d'aquests partits han presentat les seves llistes a la consulta popular, com hem dit abans, trenta partits més, dels quals han obtingut representació només sis, que són: els comunistes partidaris de Moscou, els comunistes dissidents, la Unió d'Agricultors, de la classe mitja,
reformista i reformista cristià. El nombre de diputats d'aquests partits,
que tenen el seu origen en les escisions dels partits importants, oscil·la
entre un i tres.
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Els resultats comparats de les eleccions de la post-guerra, són:

Catòlics
Anti-revolucionaris
Cristians històrics
Liberals
Demòcrates lliurepensadors
Socialistes
T

1918

1922

1925

1929

30
13
7
10

32
16

30
13
11

10

5
22

5
20

9
7
24

30
12
11
8
7
24

u

Com remarca la denominació, en els partits holamlesos, el factor religiós, positiu o negatiu, és el que predomina.
En el transcurs de molts anys, governava la coalició dels tres partits
cristians. Sorgí la primera crisi, a conseqüència de l'esquadra que es volia construir per protegir les colònies, però la ruptura, que encara persisteix, tingué lloc l'any 1925, llavors de la supressió de l'ambaixada del Vaticà i fou deguda al fet que els cristians històrics votessin amb les oposicions.
La impossibilitat de poden trobar una majoria viable després de tres
mesos i mig de crisi, féu que es constituís un gabinet extra-parlatnentari,
en el qual tenien preponderància els cristians històrics, el qual ha vingut
governant des de llavors, tramitant el més precís i provant de sortejar els
problemes difícils.
Actualment, una reconstrucció de la coalició dels tres partits cristians
és quasi impossible, per continuar en tota la seva vigoria el ressentiment
dels catòlics contra els cristians històrics, malgrat l'apaivagament que ha
aconsellat la premsa del partit catòlic. Per altra part, una aliança dels catòlics amb els socialistes, encara que desitjada per aquests, per ésser l'únic mitjà que tenen d'assolir el poder, és irrealitzable per les divergències
doctrinals que els separen.—L. i O.

DEU ANYS DE "TRACTAT DE VERSALI.ES".—De diverses formes, ha

estat acollida, segons les nacions, la data del 28 de juny, en què s'escaigué el desè aniversari del Tractat de Versalles. Mentre a Alemanya ha
estat rebut amb gran fressa i ha originat diverses manifestacions per part
de les associacions nacionalistes i les joventuts universitàries davant els
consolats dels aliats, demanant la immediata evacuació de Renània, a
França, la desil·lusió que ha provocat el fracàs de la fórmula un
dia tan en boga "Alemanya pagarà", i la discussió que aquests dies
té lloc a la Cambra sobre la ratificació del Pla Young i l'afer dels pagaments als Estats Units, ha motivat que aquesta diada, que altres anys
havia estat de joia, hagi transcorregut enguany en mig de planys, augmentats, si cap, per la derrota electoral dels conservadors anglesos, suports incondicionals de França en la seva política imperialista. De les
altres nacions aliades que signaren el famós Tractat. Bèlgica i Anglaterra,

LES IDEES I ELS FETS

9i

degut a les eleccions que pocs dies abans havien tingut lloc als respectius
països, la data ha passat completament desapercebuda. Quan a Itàlia,
des dels primers anys havia mostrat certa fredor vers el tractat, per
creure que havia estat mal recompensada, en proporció als seus sacrificis durant la guerra i als EE. UU., cas paradoxal, ha coincidit amb un
decret del President Hoover pel qual són indemnitzats els súbdits alemanys dels béns que els foren confiscats en prendre part a la guerra. El
fet és prou significatiu per haver de dir res més.
Examinant els esdeveniments polítics que s'han succeït en el transcurs d'aquests deu anys, es remarca la contínua rectificació del Tractat
en el sentit de fer més lleugeres les càrregues que imposava a Alemanya. Després del gran entusiasme amb què havia estat rebut per les nacions aliades, excepte els Estats Units, es renuncia l'any 1920 al càstig
dels culpables de la guerra i a l'extradició de Guillem I I , refugiat a Holanda, es rebaixa el deute alemany en concepte de reparacions a la meitat
del seu import, s'abandona el territori alemany que s'havia ocupat poc
abans per les tropes nordamericanes. El triomf de les esquerres a França i Anglaterra, que porten com a programa una major comprensió de
les possibilitats d'Alemanya, facilita la Conferència de Locarno i el Pla
Dawes, pel qual es fixa la capacitat de pagament d'Alemanya. L'admissió d'aquesta nació al si del Consell Permanent de la Societat de Nacions
l'any 1926 és una fita memorable en el camí de l'apaivagament dels esperits.
Actualment, no obstant les protestes dels xovinistes dels diversos Estats, ha estat aprovat el Pla Young, que redueix molt més encara el deute
alemany. La recent tornada dels laboristes britànics al poder ha portat
arreu una onada d'optimisme, més accentuat 'encara en conèixer el text
del missatge de la corona, ço que fa creure com a cosa segura la immediata evacuació de Renània i la propera reunió d'una> Conferència Internacional de les Reparacions.
Del text del Tractat de Versalles, la única cosa que resta en peu,
idèntica des del primer dia. és la Societat de Nacions, la qual, d'acord
amb l'esperit que l'informava, ha anat agrupant a l'entorn seu la major
part dels Estats actuals.—L. i O.

QUATRE ANYS DE T I R A N I A I DE TERRORISME A MÈXIC
ÜN RESUM DE DA CRUEL CAMPANYA CONTRA DÉU

Per tal que els nostres lectors comprenguin millor l'abast del compromís que ha estat arranjat com a resultat de les conferències que han
tingut lloc entre el Delegat Apostòlic a Mèxic i el president d'aquest
país, donem més avall un breu sumari de la història del terrorisme i de
la tirania a què han estat subjectes els catòlics mexicans durant els darrers quatre anys, i de les lleis que—segons les paraules d'un senador
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americà—s'esperava que reeixirien en la "deliberada i cruel campanya
per a treure Déu del país."
En considerar si el govern mexicà en acordar el present compromís
ha estat animat per un admirable, encara que indegudament diferit, desig de justícia, o per altres raons, és bo de notar que els observadors
competents, seguint la caiguda de la darrera rebel·lió militar, han llegit
en el desig del govern per a la pacificació religiosa la intenció de salvar
el remanent de la seva estructura econòmica nacional. Les condicions de
comerç amb Mèxic s'empitjoraven ràpidament i els diplomàtics dels
països estrangers expressaven l'ansietat de veure una prompta estabilització de la pertorbadora qüestió religiosa. La insatisfactòria condició de
comerç a Mèxic afectà seriosament el d'aquells països que feien grans
embarcaments de diversos productes a Mèxic.

LA CONSTITUCIÓ HE QUERETARO.—Disposicions d'un Codi penal draconià

El Conflicte religiós de Mèxic, encara que data dels primers dies de
la independència d'aquell país—1821—, es pot considerar que arribà al
seu punt culminant amb la victòria dels anticlericals, quan la Constitució de 1857. que era obertament hostil a la clerecia i a l'Església, fou
adoptada. El problema es revifà amb la promulgació, en 1917, de la
"Constitució de Ouerétaro", els articles 3 i 130 de la qual denegaven la
llibertat d'educació i donaven a l'autoritat federal el poder de legislar
i d'intervenir en matèries de culte religiós arreu de Mèxic.
Aquesta Constitució fou únicament posada parcialment en vigor durant el règim Carranza, i fou oblidada mentre Porfirio Díaz portà les
regnes de la dictadura: però la persecució religiosa començà d'enverinar-se en 1925. el primer temps del govern de Calles. Primer, els actes
d'intimidació eren purament locals. Però com que la violència prenia
increment, s'alçaren protestes d'arreu del món.
En juliol de 1925, la "National Catholic Welfare Conference News
Service" trameté Mr. Charles Philips, com a corresponsal especial a
Mèxic, per a investigar i informar sobre la situació. El primer reportatge de Mr. Philips rarlava de la sistemàtica i completa proscripció de la
fe que es desenrotllava a l'Estat de Tabasco. Foren clausurades totes
les Esglésies de la diòcesi i la Missa fou interdita. Només restaren tres
sacerdots, que no s'atreviren a celebrar Missa obertament, no s'atrevien
a batejar, a oficiar en els casaments ni a administrar cap dels Sagraments, públicament.
" A jutjar per les aparences exteriors, hom podia pensar fàcilment
que la fe catòlica havia desaparegut de Mèxic"—escrivia Mr. Phillips.
El Bisbe Pasqual Díaz fou exiliat a la ciutat de Mèxic i no podia
tornar a Tabasco i reprendre el seu treball episcopal a menys que rompés el seu vot sacerdotal de castedat i que es casés.
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El moviment creix
El moviment de descatolització de Mèxic, que fins aleshores s'havia
desenrotllat en secret, cresqué atrevidament. Amb l'ajut de les tropes
del govern, fou ocupada l'església de Coatepec, a les afores de la ciutat
de Mèxic i als voltants de la capella nacional de Nostra Dona de Guadalupe; el rector fou foragitat i el temple passà a una organització de
cismàtics, que aleshores operaven sota la disfressa d'una "Església Nacional" i que popularment eren coneguts amb el nom de "Cismàticos".
Dues altres esglésies foren ocupades en l'espai de jxxrs mesos.
En els seus esforços per a ampliar el moviment cismàtic, i establir
una "Església Nacional", el govern transferí la catedral del Corpus
Christi, de la ciutat de Mèxic, a Don José Joaquín Pérez, un vell sacerdot renegat i "patriarca i primat" de r"Església Ortodoxa Mexicana
Catòlica i Apostòlica". Pel març de 1026. Pérez celebrà "Missa" en
la Catedral—davant d'un sol assistent. Es feren tots els possibles per a
atreure persones a l'església, però els esforços del "patriarca", resultaren inútils.

El terrorisme.—La profanació de temples.
El 27 de juliol de 1925, els oficials del Govern mexicà, ajudats per
la força militar, feren irrupció al Seminari Diocesà de Guadalajara, en
tragueren els estudiants i clausuraren la institució. Al dia següent, durant una manifestació dels estudiants, foren tirotejats per la policia, que
en ferí dos.
Ràpidament se succeïren actes de terrorisme. Les esglésies foren profanades, confiscades, clausurades, convertides en museus i teatres, o enderrocades. Les escoles foren prohibides, ocupades, i llurs estudiants
foren foragitats o empresonats. I-es institucions caritatives van ésser destruïdes. El moviment cismàtic fou espargit i sustentat, i la vida laica
catòlica fou turmentada i amenaçada en tots els seus aspectes.
Es negava feina als obrers catòlics. Es destituïa de les escoles de l'Estat els mestres catòlics. Els catòlics es veieren privats dels drets de ciutadania, privats d'ofici; privats, àdhuc, de protestar.

FJs catòlics, privats de tot dret
Totes aquestes jxïrsecucions foren possibles sota els articles de la
Constitució de 1917, que breument resumida, fixava els fonaments de
l'absolutisme en negar l'existència de drets inalienables, naturals; denegava la llibertat d'educació i prohibia les ordes monàstiques; denegava el
dret de celebrar actes de culte públic en altre lloc que no fos dintre l'església i posava tals actes sota la inspecció del Govern; el qual, relegava a
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la seva propietat el dret de l'Església i el d'institució científica, educativa i de beneficència.
Un article limitava els drets civils de la clerecia i un altre els privava clarament de tot dret de ciutadania, mentre que un altre article,
eucara, donava a l'autoritat federal poder per a legislar i intervenir en
assumptes de culte religiós arreu de Mèxic i obligava les autoritats locals a actuar com agents de les autoritats federals en tal matèria.

Disposicions contra els sacerdots
La Constitució nega també la validesa del matrimoni religiós, privà
les institucions religioses de personalitat jurídica i refusà de reconèixer
l'educació adquirida en un seminari eclesiàstic.
Referint-se més directament als sacerdots, la Constitució declarava
que el ministeri era una professió, però negava als sacerdots els drets
civils que tenen els altres professions, i decretava que només podien ésser
sacerdots els mexicans de naixement. Es concedien poders a les Legislatures de l'Estat per a fixar el nombre de sacerdots en llurs Estats, que
abans es fixava arbitràriament, i es negà el dret d'expressió del sacerdot,
fet responsable davant d'un comitè de deu ciutadans i amb l'ordre d'obeir
l'autoritat civil, i)erquè l'autoritat eclesiàstica dels Bisbes podia ésser
anul·lada.
Es negà el dret d'establir nous llocs de culte i la llibertat de premsa
que l'article 7 de la Constitució concedia a les publicacions d'un caràcter no confessional, fou denegada a l'Església.
Finalment, el dret de recórrer al jurat—concedit als més vils criminals—fou negat als acusats d'anar contra la Constitució.
L'H nou decret.—/Í/Í Bisbes no tenien drets civils
Aquesta Constitució, que aparentment feia impossible la vida de l'Església, fou tolerada pels catòlics i per la clerecia de Mèxic en l'esperança que. quan les passions revolucionàries s'haguessin apaivagat, seria
possible d'assegurar-ne l'esmena.
En aquesta creença, els catòlics eren encoratjats pel president Venustiano Carranza. qui introduí en el Congrés Federal projectes de llei
que esmenaven alguns dels articles anti-religiosos. Però a primeries de
1926 es veié com a cosa certa que es preparaven, i que serien aprovades,
unes lleis que reforçaven les clàusules religioses de la Constitució de 1917.
Es publicà un decret, esmenant i amplificant el Codi Penal, que entrà en
vigor el 31 de juliol de 1926.
Els Bisbes, que no podien acceptar aquest decret, trameteren una comissió a entrevistar-se amb el president Calles, per consell del qual pr»sentaren al Congrés mexicà una petició signada per un gran nombre de
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laics d'arreu del país. El Congrés rebutjà la petició al·legant que els Bisbes no tenien ciutadania i que, per tant, no tenien dret a cap petició. El
Congrés també refusà d'escoltar un comitè de laics prominents.
Els Bisbes són declarats rebels
Sobre això, els Bisbes publicaren una pastoral en la qual manifestaven que, com que el decret havia fet impossible a la clerecia de practicar llur sagrat ministeri, es veien obligats a retirar els sacerdots de les
esglésies i a suspendre totes les funcions religioses que requerien la presència d'ells. Havent estat retirats, el 31 de juliol, els sacerdots, el Govern declarà que la critica dels decrets constituïa rebel·lió i els Bisbes foren detinguts i deportats.
Els sacerdots i els laics que criticaren els decrets, també foren acusats de rebel·lió. Els detinguts eren jutjats per tribunals sumaris. Un
gran nombre de sacerdots i laics foren executats sumarissimament. Les
monges eren detingudes, tractades inhumanament i exilades. I-es restriccions de llibertat religiosa esdevingueren més i més cruels.
La fidclital dels sacerdots.—Testimoni de fortilud heroica
Malgrat la fúria de la persecució, els Bisbes pogueren publicar, al
final de l'any, una Pastoral que donava testimoni de l'heroica fortitud
dels sacerdots i de llur fidelitat a la Fe; i aquesta fidelitat i fortitud han
persistit a través dels terribles tres anys perquè ha passat l'Església a
Mèxic.
Un any després, al desembre de 1927. haven provat el Govern mexicà de justificar-se als ulls d'Amèrica, l'Episcopat catòlic dels Estats
L'nits publicà una Carta Pastoral en la qual ts declarava que les pertorbacions de Mèxic eren causades per la manca, per part del Govern mexicà, dels principis fonamentals de llibertat, tal com són entesos als Estats Units, i es donaven proves evidents d'jquesta declaració. La Cambra de Representants dels Estats Units, també féu manifestacions sobre
la cruel campanya del Govern mexicà per a foragitar Déu del país.
Les protestes de tot el món
D'arreu del món sorgiren protestes: els Bisbes catòlics d'Anglaterra,
el delegat irlandès als Estats' Units, la major part d'organitzacions obreres americanes, així com el Congrés Nacional celebrat a Manxester en
setembre de 1926 i els Bisbes i el po^Ie de gairebé tots els països d'Europa i de l'Amèrica Llatina.
Martiri del P. Pro.—L'assassinat d'Obregon
Però, no obstant les protestes, el terrorisme continuà regnant a Mèxic. Es pronuncià un edicte d'expulsió, en 23 de novembre de 1927, quan
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e! Rev. Miquel Agusti Pro Juàrez i tres companys més foren fusc-llats,
al·legant que estaven complicats en un complot per a assassinar el general Àlvar Obregon. Juntament amb el Pare Pro, foren morts també Segura Vilches, un jove enginyer; Humbert Pro, germà menor del màrtir
jcssuïta i un jove obrer anomenat Tirado. Tots sostingueren la seva innocència.
Mentre tenien lloc les fortes protestes i els grans esforços per a posar fi a la persecució, Tantic President, Àlvar Obregon—que també era
president electe per a succeir Calles—, fou assassinat. Les autoritats governamentals detingueren un jove, José de León Toral, com a assassí
del President. Toral, afirmà que no hi havia ningú més complicat en el
complot.
Malgrat aquestes afirmacions, el President Calles insistí a donar a
aquest crim el nom de "Complot Catòlic". No obstant, importants personalitats de la ciutat de Mèxic afirmaren que la mort del General Obregon havia estat causada pels seus enemics polítics. Finalment. Calles admeté definitivament que l'Església Catòlica i els seus líders, no tenien
res a veure amb el crim.
L'arranjament
L'atemptat contra el nou president. Emilio Portes Gil. féu creure al
món que la recent rebel·lió militar de Mèxic havia estat instigada pels
catòlics. Els esdeveniments de la campanya provaren la completa falsedat d'aquesta afirmació, i , una volta restaurada la pau. Portes Gil ha
confessat que no hi hagué cap participació catòlica general en la rebel·lió.
L'Excel·lentíssim Sr. Leopoldo Ruiz i Flores. Arquebisbe exiliat de
Michoacan. des de Washington, respongué a aquesta afirmació de Portes Gil, suggerint que el temps era propici per a fer un nou esforç per
a arribar a la pacificació religiosa. Portes Gil publicà una declaració en
la qual deia que de bon gust discutiria el problema amb l'Arquebisbe,
que aleshores era Delegat Apostòlic a Mèxic. Un qüestionari que aquest
trameté als altres membres de l'EpiscoiKit Mexicà expressà l'aprovació de
l'acció que havia emprès i de les pròximes conferències amb el Govern de
Mèxic.
Cinc mil ríclimes
Mentre no hi hagi xifres oficials del nombre de vides perdudes en els
desordres que han acompanyat el període de persecució religiosa a Mèxic, es pot creure que han estat morts de 4.000 a 5.000 catòlics. Altres
actes de violència, han estat innombrables.
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