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L S historiadors moderns solen deplorar que fins ara hom con- L / cebés la història res més que com un teixit de dinasties i de
batalles. Fora de la història política i de la militar, les altres no
comptaven: tot just si, per via d'apèndix, algun esment els era concedit, destinat generalment a ésser sacrificat a les queixes dels alumnes. Actualment es consagra la preferència de l'atenció a la història de la cultura i dels costums dels pobles. É s en aquest sentit que
es parla d'història interna i d'història externa.
L a tendència és bona perquè comporta l'actitud filosòfica d'estudiar les coses per llurs causes i no solament per llurs aparences.
E l que probablement no han vist molts dels historiadors moderns
és que el punt límit d'aquesta tendència és la història religiosa.
No és sols a la base de tota moral, ans també a la base de tota
captinença científica, artística, econòmica, política, que hi ha un
sistema religiós o irreligiós que ho aguanta tot, ben entès que quan
és un sistema irreligiós, no és ell qui aguanta pròpiament, sinó el sistema religiós rosegat per ell, última reserva que sosté l'abalanç de les
societats mig apòstates. Recordem, per quedar bé amb els clàssics:
Omnia religione meventur.
Res tan ridícul com el desdeny que afecten els homes de ciència—
i que ja han encomanat en molta part al poble—respecte dels temes
religiosos. Sense ells saber-ho, sort tenen dels principis morals derivats de la religió secular d'FMropa que com carreus de pedra formen
cl fonament de llur vida de relació i manta vegada fins de llur activitat científica. L a qual, si és sincera, en la seva recerca de les causes
pròximes, o s'aturarà—cosa impròpia de la ciència— o arribarà a les
causes remotes, ço és, a la religió.
L a religió té la modèstia de la veritat. A'o necessita grans parades,
ni apoteosis oficials, per dirigir des de dintre tots els esdeveniments
dels homes. L a cíènoia té la lluentor de les hipòtesis ordides, la política té l'ostentació de les forces armades, però la religió no té on recolzar el cap. E l seu estatge és l'esperit de totes les coses, invisible,
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impalpable, jora del temps i de l'espai. E l seu reialme no és d'aquest
món.
Ah, però és en aquest món, i cal afanyar-se a dir que cap cosa
no influeix tan poderosament en les coses d'aquest món com les que
no s ó n d'aquest món però hi són dintre. Quan Jesucrisl va dir a F i lat que el seu reialme no era d'aquest món, no va fer cap abdicació,
ni cap renúncia; va proclamar, al contrari, que recaptava per a ell
la m é s pregona i la més duradora de totes les influències: la qui
opera des de fora del temps i de l'espai, directament en l'esperit.
Les altres forces, les qui són d'aquest món, actuen sobre la superfície de les coses. Sota els decrets de la política, sota les gestes de
les armes, sota les conquestes de la ciència, les ànimes resten iguals,
i també, doncs, els homes i els pobles. Inscripcions, demarcacions,
fronteres, colors de carta geogràfica, pintades damunt la pell viva:
les entranyes en resten immutades. Qui és que t é poder per arribar
a traçar línies de llum dintre l'esperit, sinó l'Esperit que és la fornal
de tot esperit?
E n aquest silenci sagrat és on actua l'Església. E l s seus missioners, les seves famílies religioses, no proclamen grans reformes polítiques, no promouen revolucions, no conquisten territoris, ni estableixen sobiranies. Tot això és lluny de la veritable eficàcia. No
penetra ni el primer tel de la pell més sorna. Silenciosament, modestament, amb una estratègia divina, travessa la pell, deixa enrera
músculs i tendrum, i va de dret a l'ànima. Ella sap dir paraules
apreses de D é u , que no sap dir cap altra boca humana. A l costat
d'elles, les paraules de la ciència, les proclames de la política, fins les
frases inflamades de la poesia, són sons inarticulats com el tro i el
vent. Fereixen les orelles, fan estremir un moment el cor, però, l'ànima, restant a les fosques, la impressió llur és fugissera. L'ànima
pregona, la qui viu i gem tota sola sota els sentits i àdhuc sota les
potències, només és sensible a la llum increada, i aquesta no ha estat donada sinó a l'Església.
Quan l'Església ha fet penetrar aquesta llum a l'esperit i ha
aconseguit de guardar-la-hi per mitjà de l'organització religiosa de la
societat, ha acabat la seva tasca. Aquella llum farà prou el seu fet.
Institucions, costums, ambicions de perfecció humana, set de llibertat i d'igualtat, moviments polítics, tot això i molt més brollarà de
l'ànima social, fecundada per la llum de Déu. Ferò l'Església no hi
intervé, perquè tot això són coses d'aquest món i el seu regne no n'és.
Aquesta eficàcia, per això mateix que és tan gran, passa desaper-
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cebuda. É s llei general. Qui s'adona de la virtut de la llavor sembrada, de l'acció que j a el simple contacte de la llum solar en el jruit
que madura? Qui percep el gran moviment que portarà al món la
meditació del savi en cerca de noves perfeccions humanes? L'eficàcia és amiga de la humilitat i del silenci. E l soroll no fa bé, el bé nofa soroll.
L a transformació del món antic en el món medieval, l'afaiçonament de la societat cristiana entre cl munt de runes materials i espirituals que deixaren a la nostra Europa les restes del paganisme
putrefacte, les devastacions dels bàrbars i les fermentacions de les
heretgies, no fou obra de militars, ni de reis, ni de savis, sinó dels
frares benets que transplantaren a l'Occident, purificant-lo de vagabundaíges i d'il·luminacions perilloses, el monaquisme oriental. L ' E u ropa era un erm en tots sentits. Incidies les terres, incultes les ànimes. E l monjo benedictí eixerma les unes i les altres i, tot donant
als pobles l'hàbit de treball, menyspreat pel paganisme morent, posa
dins de cada solc la llavor dels esplets terrens i dins de cada cor l'espurna inextingible de la llum de l'Evangeli que convertirà l'Europa
en F a r de tota la humanitat.

ELS SANTS PARES EN CATALÀ

P

OTSER el fet més remarcable en el camp de les nostres lletres
d'ençà de la iniciació de llur esclatant renaixença és, per als
catòlics, deixant de banda i en un pla superior la triple edició bíblica, l'aparició del primer Sant Pare de l'Església—primer en ordre
cronològic d'incorporació total a la llengua nostra—traduït i comentat dins la rica col·lecció catalana d'autors grecs i llatins que edita la
benemèrita Fundació Bernat Metge.
Avui, malauradament, no podria repetir Sant Jeroni, referint-se
als catòlics actuals, allò que digué fixant-se en la societat cristiana
de les darreries del segle quart i primeries del cinquè, que "fóra treball inútil de fer el catàleg de les obres de Sant Cebrià, per tal com
són més manifestes que la llum del sol"
I per als que no tenen més
noticies del sant bisbe de Cartago, que les que hom es pot fornir amb
la lectura dels compendis de patrologia que sol haver-hi com a text
en els seminaris, per als que no han llegit del sant metropolità de
l'Àfrica preconsular, només que els pocs fragments originals que
transcriu el Breviari romà 1 o alguna de les poques fragmentàries
versions castellanes que és possible de trobar avui en dia, l'aparició
de les obres completes del sant màrtir del Crist, Tasci Cecili Cebrià,
serà una veritable revelació.
Com més un hom va endinsant-se en l'estudi del gran apòstol
africà, més i més veu engegantir-se la seva simpàtica figura i més es
plany que les ngrmes fixades per a les publicacions de la F . B . M .
no permetin d'allargar la introducció planes i planes per tal de presentar-la als lectors amb tot el nimbe que li han conquerit les seves
obres.
É s per això que la publicació del primer volum de les obres cebriàniques en català ens ha produït la pruïja d'esplaiar els nostres
entusiasmes pel sant autor, oferint-ne als lectors de L a Paraula
1 De Scripl. KcL, c. 67.
' Són cinc les citaciunc en l'ofici litúrgic: a) el dia de la capvuitada de Tots
Sants: b) e'. diumensc quart després de Pasqua; c) cl dimarts dins l'octava de
Corpmj d) en les lliçons laliaf) del segon nocturn do verges; i e) en cl mateix
noc.urn de màrtirs en el temps pasqual.
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Cristiana una biografia i bibliografia tan completes com ens sigui
possible.
Abans, però, a manera de preàmbul, per tal de ben situar el lector en l'ambient on van a desenrotllar-se aquestes notes, hem cregut
convenient de transcriure, traduïts, uns breus fragments del notable
opuscle de Paul Allard, Le Christianisme et l'Empire romain, pinzellada mestrívola que ens estalviarà manta plomada.

* * •
"Els sobirans dels començos del segle terç—diu l'eximi historiador—, per inferiors que fossin en valor intel·lectual i en qualitats
morals (deixant Alexandre de banda) als seus il·lustres predecessors
del segon, serviren millor la causa del progrés. Ells obriren l'esvoranc en l'estret exclusivisme romà i per ells anà eixamplant-se cada
dia. Septimi Sever estengué a les províncies la llibertat d'associació,
fins aleshores limitada a Roma. Caracalla aterrà el mur que separava el ciutadà del súbdit. Alexandre es proposà de donar al treball la
consciència de la seva força, organitzant els oficis en associacions
industrials. Sota el seu regnat, sota el de Felip, fins i tot sota el
d'Heliogàbal, la religió de l'Estat rebé un cop dur, primer per la tolerància i després per l'exprés permis donat als cristians d"'adorar
D é u a la guisa llur". Pròpiament, el món vell sobrevisqué poc als
Antonins. Després d'ells, és una societat nova la que es forma confusament sota els regnats de prínceps reclutats a la babalà a l'Àfrica, a l'Asia, a l'Aràbia, i que romanien orientals o bàrbars sota la
púrpura. Però l'esperit romà no es deixava pas abatre sense resistència ni sense revenja. E r a massa secularment arrelat per a caure
de cop. E s revifà de seguida amb les seves qualitats i els seus defectes, més dominador, més tradicional i més obstinat que mai en el successor de Felip. Trajà Deci representa la reacció de Roma contra
l'Orient, dels costums antics contra l'esperit nou, de la religió de
l'Estat contra la llibertat religiosa. E l s cristians seran les primeres
víctimes d'aquesta revenja, car tota ella es resumirà ben tost en un
esforç immens per destruir-los.
"L'edicte de Deci fou el primer de proscripció universal, combinat d'una faisó tal que cap cristià no podia escapar-se'n... E n un
mateix dia prefixat i en tots els indrets de l'Imperi foren obligats a
declarar llur fe els qui eren sospitosos en religió. No solament a
Roma, a Cartago, a Alexandria, a Efes, a les grans ciutats, a les ca-
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pitals de les províncies o dels districtes, sinó fins a les petites viles i
ravals es féu la terrible prova.
"Presidia una comissió local formada de magistrats i de notables. E l s sospitosos eren obligats a presentar-se al temple i, en ésser
cridats pel nom llur, cadascú havia d'oferir una víctima o, si més no,
cremar encens sobre l'altar i fer una libació; immediatament se'ls
obligava a pronunciar una fórmula blasfematòria en la qual hom renegava del Crist. Després, un àpat on se servia vi consagrat als ídols
i carn de les víctimes immolades, aplegava en una mena de pagana
comunió tots els qui havien sacrificat. L a comissió lliurava un certificat de tots aquestes actes
"Els qui havien tingut la debilitat de sacrificar, no deixaven de
procurar-se aquest document. Fins, amb aquesta avinentesa, hi hagué un freqüent tràfic, que consistia a procurar-se un certificat fals
a còpia de diners, sense haver obeït la llei 3. Quant als cristians prou
ferms per a no recórrer a aquest subterfugi, en el qual veien una
semi-apostasia, passaren alguna vegada desapercebuts i oblidats dels
perseguidors; però fora d'aquest cas, no els restava sinó fugir o deixar-se empresonar. Ben sovint l'empresonament era llarg i molts en
morien a la presó, car Deci, no gens sanguinari de natural, no es proposava fer màrtirs, sinó apòstates... N o m é s quan ja es consideraven
inútils tots els esforços per subjugar el cristià, es pronunciava la sentència: la deportació, l'exili, i més sovint, la mort. E l s béns de les
comunitats i fins els dels fugitius, eren confiscats i venuts. E l s apòstates foren innombrables, principalment entre els rics i poderosos.
Foren, però, també moltíssims els màrtirs de tots els estaments
socials.
"Mai el cristianisme no havia sofert una prova com aquesta ni
passat per un tan greu perill. L a persecució no fou llarga, puix que
començada l'any 250, era ja finida pel maig del 251, abans de la
mort de Deci. Però deixà unes nafres que es guariren molt lentament. E l nombre d'apòstates, els molts qui posseïen el libel 0 certificat fals i que maldaven per tornar al si de l'Església, els poders usurpats pels confessors de la fe en detriment de l'autoritat episcopal.
• Contra aquests ya la diatriba dc Sant Cebrià ("Llibre dels lapses", X X V I I ) :
" I no s'il·lusionin creient-se dispensats de fer penitència els qui, per bé que no
contaminaren llurs mans amb els nefands sacrificis, pol·luïren, però, llur consciència amb els libels. També aquella professió d'aposlasia és una dec.aració de cristià qui renuncia al que havia estat. Ell digué que havia fet tot el que un altre cometé realment."
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el conflicte entre els partidaris de la severitat i els de la indulgència,
el cisma novacià, les ambicions personals barrejades amb les lluites
disciplinars 0 doctrinals, conservaren l'agitació una bona temporada.
Vénen després les breus persecucions de Gal i d'Emilià, durant les
quals foren exiliats els papes Corneli i Luci. L'Església respirà en
els primers anys de Valerià, qui es manifestà favorable als cristians:
unes petites discrepàncies entre l'episcopat africà i la Seu romana,
només superficialment torbaren els esperits. Però ben aviat cedí V a lerià a contràries influències: recomençà la persecució..."

* **
Dins d'aquesta difícil època, començant potser de l'any últim
del segle segon, s'escolen els cinquanta-vuit aproximadament de vida
laboriosíssima del gran bisbe africà que anem a presentar a l'admiració dels nostres lectors.
L'Església africana era, en aquells temps de turbulència i de lluita, una de les més esponeroses, i fou per això mateix, indubtablement,
que l'infern desfermà contra ella totes les violències del seu odi.
No caldria remarcar que la vida de sant Cebrià, els seus dotze
anys sobretot de vida cristiana (de la qual ens deixa ben interessants
detalls el seu contemporani i diaca sant P o n ç ) , principalíssimament
els seus deu anys últims, en els quals exercí allà el primer càrrec eclesiàstic, estan estretament i íntima lligats amb la vida espiritual d'aquella Església.
No sols això, sinó que des dels primers opuscles, probablement
anteriors a tota carta, sobretot des del Ad Donatum, on canta d'una
manera llampant 4 les meravelles de la gràcia en l'ànima del novell
cristià i la felicitat de què ell se sentia posseït amb les seves noves
pràctiques tan diverses de les d'antany, fins a la lletra L X X X I , tota
planera i tota dolça, adreçada l'any 258 al seu clergat i poble per a
assabentar-los del seu pròxim martiri que tenia tan viu desig de sofrir a la capital de la seva diòcesi i en presència dels seus benamats,
tota la fecunda obra literària cebriànica és un ric enfilall de notes
que, ultra palesar-nos la vida de sant i de savi del seu autor, constitueix, com ho fa notar també Leclercq '', "una part considerable de
la història eclesiàstica del seu segle".
' Sant Agusli
DpCtr. christ., I. I V , c 4), troba aquest opuscle exagerat
d'estil. Cal recordar que laulor havia estat mestre famós <le retòrica no feia «aire
temps.
' Bibliol. univers., t. 3. fol. 67. itnp. Amslerdam. 1686.

392

TOMÀS

BELLPUIG

Sant Jeroni, en l'obra j a esmentada De Scriptoribus ecclesiasticis, compendia així tota la vida i mort del gran bisbe Tasci 6 Cecili
Cebrià: "Nat a l'Africa'7, fou de primer un insigne mestre de retòrica. Després, convertit al cristianisme pels bons consells del prevere Cecili, de qui prengué el nom N, esmerçà *en socorsos dels pobres
tota la seva fortuna

No gaire temps després, fou ordenat prevere

i consagrat bisbe de Cartago... Sofrí el martiri en temps dels prínceps Valerià i GaHiè en la vuitena persecució, el mateix dia, per bé
que no el mateix any, que Corneli a Roma."
La

data de la seva naixença é s incerta, però oscil·la entre els

anys 200-210.
D i u elegantment l'esmentat primer biògraf i diaca seu que "els
fets d'un home de D é u no s'han de començar a narrar sinó d'ençà
que nasqué per a D é u " ; però no hauria estat de m é s que ens hagués
donat clarícies dels seus estudis i de les seves afeccions artístiques
que n o m é s menciona 10 i que hom endevina prou en llegir els seus
tractats i epístoles, car també aquests estudis i afeccions, després
d'haver estat profitosos al segle per al qual v i s q u é uns quaranta-sis
anys, ho foren per a l'Església del Crist, a la qual es lliurà amb cos
i ànima des del moment de sa conversió, efectuada devés l'any 246.
Q u è fou el que mogué aquell il·lustre baró en la plena vigoria de
* E n les Acles del Martiri del Sant Ueprim que presruntà el procònsol: "Vós
sou Tasci Cebrià?" i que contestà ell: "Sí que ho sóc", i últimament pronuncià
aquell la sentència en aquests termes: "Manem que Tasci Cebrià sigui decapitat."
En cap lletra, però, de les seves no trobem aques, nom sinó en 'a L X V I que adreçà al seu adversari Pupià amb aquests mots: "Cyprianus, qui et Thascius. Florentio. cui et Puppiano, fratri salutem. "Potser no era, doncs, sinó un renom o
motiu.
' E r a de la província de Cartago. Sant Jeroni diu que és afer; però l'Africa
proconsular era la provincià romana de Cartago, i de més a més tenim el testimoni de! poe.a Prudenci qui cantà:
l'wiica lerra lulit, quo splcndcal omne quidquid usquam est
Inde domo Cyprianum. sed decus orhis et mat/istrum
Est froprius patnac marlyr sed amore el orc iwster.
I encara potser ens podriem aventurar a dir que era fill de la mateixa metròpolis. E n dóna indicis el fet que el seu primer biògraf, el diaca San Ponç. parla
de la casa i dels jardins o horts d'ell a Cartago anteriors en possessió a l'elecció
episcopal i no fa al·lusió a cap altre domicili ni finca en a!tra població.
' H i ha avui qui ho nega. no sense fonament.
" Sembla que Sant Jeroni en dir "tota la seva fortuna" usa retòricament de
la hipèrbole, puix de la lletra de Sant Cebrià adreçada a la seva clerecia per recomanar-los la cura dels pobres i dels pelegrins (!a V I I ) i de la que escriví a Rogacià i d'altres confessors freturosos de socors (la X I I I ) es desprèn que molt
després de la seva conversió pclseïa encara béns propis. I no parlem dels horts de
la seva propietat que esmenta la seva lletra última escri'a e v vespres del martiri,
perquè per .'a biografia de Sant Ponç sabem que aquells horts són els mateixos
que eH havia venut als principis de la seva vida cristiana i que li foren tornats
providencialment.
"' Diu textualment el sant diaca:: " Fuerint licet studia et bonx artes devotum
pec;us imbuerint, lamen illa pra:tereo. Nondum enim ad utilitatem nisi síeculi pertinebant." (Fita, c. I I . )
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la seva edat, quan havia potser ultrapassat els quaranta anys, a deixar aquells costums gentils que, segons expressió d'ell mateix (Ad
Donatum), havien clavat tan fondes les arrels dins la seva ànima i
s'havien convertit en una mena de part integrant de la seva naturalesa, i canviar-los per uns altres de tan diversos i de tan oposats
com són els cristians? Molt hi féu segurament,el zel del prevere Cecilià, son amic, però la gràcia divina es valgué també per a arribarli al fons del cor de les excel·lents apologies cristianes que j a hi havia
en aquells temps escrites i del perfum del bon exemple que difonien
arreu tantíssims fidels d'aquell segle terç.
Pel que fa referència a les apologies contemporànies de sant Cebrià, en un dels seus opuscles, el Quod idola dit non sint, que é s , cronològicament, el primer de tots els que escriví el nostre biografiat.
puix fou compost probablement l'any següent al de la seva conversió, trobem proves evidents del perfecte coneixement que tenia ja
aleshores de les obres de TertuHià, Apologeticus i Ad Nationes, i de
la de Minuci Fèlix Octavius. Especialment de TertuHià té, en aquesta obra, transcripcions gairebé al peu de la lletra.
Pel mateix sant Cebrià, en l'esmentat opuscle Ad Donatum, coneixem les greus dificultats amb què topà per a efectuar el seu trànsit salvador a la via de la veritat. "Mentrestant jo romania submergit—diu—en les tenebres de la nit fosca, quan fluctuava titubejant
i vagant d'ací i d'allà en la mar sempre inquieta del segle, ignorant
de la meva pròpia vida, allunyat de la veritat i de la llum, em semblava molt difícil i dur per a aquells costums meus d'aleshores, allò
que per salvar-me m'oferia la divina bonesa, això és, que un hom
pogués renàixer i que, vivificat amb vida nova en el bany de l'aigua
de salut, deixés el que abans havia estat, i, tot servant el mateix
cos, es transformés en l'esperit." I unes ratlles més avall, exulta així
joiós per l'apaivagament de les seves frisances: "Després, però, que
amb l'aigua regeneradora fou netejada la màcula de la passada vida
i davallà la llum serena i pura al meu cor purificat, després que, havent rebut del cel l'esperit, una nova naixença em transformà en un
nou home, d'una faisó meravellosa se m'esvaïren tot seguit els dubtes, se'm feren patents les coses amagades i lluminoses les obscures,
em sentí amb coratge per a allò que m'havia semblat difícil, creguí
possible el que havia tingut per impossible i conegui que allò que,
fill de la carn, vivia abans en mi fent-me esclau dels pecats, era procedent de la terra, i allò que vivificava aleshores l'Esperit Sant, era
procedent de D é u " .
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É s imponderable l'activitat apostòlica que excità i desenrotllà
aquest estat anímic en aquell temperament vivíssim, educat en l'escola del fogosíssim TertuHià, al qual anomenava antonomàsticament
el mestre " .
"Fou perfecte gairebé abans de saber què és la perfecció", diu
d'ell sant Ponç amb frase lapidària.
Encara només era catecumen i ja feia vot de continença i venia
les seves finques per tal de distribuir-ne el preu als pobres; encara
li regalimava pel cos l'aigua baptismal que no havia tingut temps
d'eixugar-se, i ja era ordenat sacerdot; era encara tota olorosa i tota
molla la sacerdotal unció, i rebia ja per aclamació de tot el poble la
plenitud del sacerdoci en la consagració episcopal que l'exalçava a la
metròpolis de l'Africa proconsular. U n home tan extraordinari com ell
bé mereixia d'ésser una excepció dins la llei disciplinar promulgada
per sant Pau u , qui prohibia aquests prematurs enlairaments.
Podem deduir l'any de la seva ascensió al pontificat, de la lletra
escrita al papa sant Corneli l'any 252, en la qual diu que en fa quatre que és bisbe 13.
T a m b é un dels seus m é s notables tractats 14 ens fa conèixer l'estat moral d'aquella societat que ell anava a governar espiritualment,
i quant li havia de tocar treballar per tal de restablir aquella disciplina que anteriorment a la persecució de Deci pax longa corruperat,
com diu ell, fins a l'extrem d'ésser general l'afany d'acumular riqueses, i de mancar arreu el zel i la puritat de fe en els ministres de
D é u , i de no practicar-se les obres de misericòrdia, i de desfigurar
homes i dones en llurs cossos l'obra de D é u amb tints, postissos i
artificis de totes menes, i d'enganyar-se els uns als altres, i de casarse els cristians amb els infidels, i de jurar sense necessitat i àdhuc
falsament, i de menysprear superbament l'autoritat, i de malparlarse i odiar-se mútuament, i fins i tot d'anar els bisbes, qui havien d'haver donat el bon exemple de llurs virtuts als fidels, vagabunds lluny
de llurs diòcesis i de les ànimes que els havien estat encomanades,
convertits en negociants i acaparadors de cabals mal adquirits.
L a pujada del sant a la seu pontifical precedí de ben poc temps
" Diu Sant Jeroni (Calai.. c. 53) que ell sabia per un tal Pau. qui havia coneeut el secretari de Sant Cebrià, que aquest, segons referències del dit secretari, rs
valia de les paraules "Dóna"m el mestre" per demanar alguna de le* obres de TertuHià que llegia diàriament.
" I Timolh.. I I I . 6.
" "...plebi suec in efiscopalu quadriennio iam frobalus" ( V I - i ) .
" E l Ue Lafijjs. n. fi, segons l'edició de G. Hartel, vol. I I I , part. I del "Corpus
Scriptorum Ecclcsiasticorum Latinorum".
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la de Deci al soli imperial romà, amb la qual, com j a indicàrem amb
Paul Allard, l'Església, després d'una no llarga i només relativa
pau 15, fou novament sacsejada per la tempesta violentissima que aixeca l'edicte de persecució del novell emperador.
Moltes foren, com hem dit, les defeccions: els uns, els sacrificats,
oferiren sacrificis als ídols o menjaren de les viandes que se'ls havien
ofert en sacrifici; els altres, els turijicats, havien cremat encens davant dels altars gentils; els libeUàtics havien acceptat o comprat
certificacions falses d'haver-se acomodat a les lleis de l'apostasia; els
traïdors havien remès els vasos o altres objectes del culte als perseguidors; els idòlatres havien pres part en alguna pràctica idolàtrica.
Per a tots tingué l'Església cor per plorar les caigudes i braços
per ajudar al redreçament dels penedits i estrènyer-los amorosament,
i. Mare provident, els acompanyà sol·licita pel cami de retorn.a la
sagrada llar abandonada, duent-los gradualment per les penitències
dels flentes (els qui humilment indumentats, descalçats i coberts de
cilici i cendra, suplicaven des de la porta del temple als qui entraven,
i especialment als sacerdots, d'ésser aviat admesos a la comunió o
comunicació dels fidels), dels audientes (qui ocupaven un lloc entre
els catecúmens i amb ells eixien de l'església després de la lectura
dels llibres sants), dels substracti (qui, sense poder passar més avant
de l'indret de la trona on es llegien les Escriptures sagrades i els
noms dels qui havien traspassat en la pau del Senyor, s'exercitaven en
actes de penitència, pregaven al bisbe la imposició de mà que els
havia de purificar legalment i se n'eixien a l'hora de Població del sacrifici) i dels consistentes (qui assistien al sacrifici, però no els era lícit de fer oblació ni podien combregar), als quals al·ludeix tot sovint
el nostre màrtir, en els seus tractats i epístoles.
Mentre durà la persecució, hi hagué una manera més expeditiva
de reconciliació per als caiguts: és la que indica el mateix sant en

J* Ja abans d'apodcrar-se Dcci del tron romà, havien es.ai perseguits els cristians de l'Africa. E l martiri de Santa ApoHònia d'Alexandria és d'aquells dies predacians.
Entre la pau de !a segona època del sanguinari Còmode, asonseguida per milja
de la bella Marcia Aurèlia aquella pau que féu dir a Sant Ireneu que cl món crd
lot pacificat i que els cristians podien sense por transitar per terra i per mar; entre
aquella pau i la de Felip l'Alarb, lapse de temps no gaire llarg i que havia esi?."
interromput per la persecució de Septimi Sever (al poc temps d'haver nascut Sant
Cebrià) i per la de Maxim! més tard. mai. ni en els quaranta anys de treva que hi
hagué entre l'un i Valtre dels dos últims esmentats perseguidors, coneguda amb el
nom de pdu dels emperadors sirians, no s'estroncà iolalment el sagrat doll de sang
de màrtirs enalguna banda dels dominis imperials, i menys que enlloc a l'Africa.
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una de les seves lletres a la clerecia, escrita amb motiu de la impaciència que manifestaven d'ésser readmeses alguns aposta tes. "Si
tanta pressa tenen, diu, només d'ells depèn l'acompliment de llur desig, puix que les circumstàncies del temps en què ens trobem els ofereixen més del que demanen. Estem en p k n a lluita i cada dia hi ha
combat. Si és veritable i coral el penediment dels pecats comesos i
tant potent l'ardor de la fe, el qui no es pugui esperar, pot ésser coronat"
L a sang del martiri! Vet aquí la infal·lible esborradora de
totes les delinqüències! 17.
Però els qui no se sentien amb gran coratge per a tant ni amb
prou paciència per anar seguint els tràmits disciplinars, cregueren
trobar una drecera en les recomanacions dels màrtirs i dels confessors, els fills predilectes de l'Església militant, i envaïren les presons
i besaren, de vegades ben hipòcritament, peus i cadenes, per tal d'obtenir un autògraf que donés per penedit i absolt el delinqüent. "Quan
vaig assabentar-me, diu el sant bisbe en la lletra adreçada als preveres i diaques de Roma, que els qui havien maculat llurs mans i
llurs boques amb sacrílegs contagis, o que havien poHuït llur consciència amb els nefands libels, sol·licitaven arreu amb enganys els
màrtirs i ensibornaven falaçment els confessors amb precs importuns
i injustos, per a rebre sense cap mena d'escatiment ni d'examen milers de libels diaris contra la llei evangèlica, vaig escriure lletres a fi
de tornar amb elles, tant com em fos possible, màrtirs i confessors,
a l'observança dels preceptes del Senyor".
Una barreja d'energia, que el feia intransigent enfront de qualsevol, per alt que fos, quan es creia ben orientat, i de dolça humilitat, que el duia a consultar l'opinió dels seug subordinats, els bisbes
africans, i àdhuc dels seus simples clergues, i encara i tot dels fidels
laics 18, el feu reeixir gloriosament en la seva tasca tan difícil en
aquelles circumstàncies.
De la lletra X I X .
" No volgué dir el sant que els apòstates. per tal d'esborrar el seu crim devien o. almenys, podien, presentar-se a!s perseguidors. E n altres indrets de les seves
obres i en la seva confessió davant d"Aspasi Patern proclamà la iHicitud d aquest
procediment. Significà solament que, trobani-se com es trobaven en plena persecució, era freqüent l'ocasió que s'oferia a tothojii d'haver de confessar el Crist amb
perill de la vida i que, aprofitant aquestes avinenteses, com ho feren entre molts
d'altres els lapses Feliu i Vic.òria, al·ludits en la lletra al bisbe Caldoni, restava
ben perdonada la culpa an'.erior.
" E n la lletra X I V . n. I V . adreçada a la seva clerecia, els diu textualment:
Ad id nero quod scripsenml mihi comf^csbylen nostri Dnnatus, cl Fortunatus. el
Nonalus. et Gordius, solus rcscribcrc nihil polui. quando a primordiis episcopatus
mei slaluerim nihil sine consilio veslro el sine consensu plebis inca privatim seiptentia gerere. Cum ad nos per ü e i gratiam irenero, lunc de his qua'c vel gesta sunl
vel gerenda, sicul honor miituus poscil. in commune traclabimus. Les lletres
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L a seva inflexibilitat de governant responsable davant D é u del
bon regiment de la ramadà que E l l tenia confiada a !a seva crossa
pastoral, no li deixà oblidar que era pare i que hi havia centenars
dels seus fills que, mentre esperaven la tornada d'ell per a la reconciliació, podien morir sobtadament sense reconciliar-se, o deixar-se
abatre per la desesperació, i escriu a la seva clerecia aquella breu
però substanciosíssima lletra sobre caiguts i catecúmens on vessa
tota la tendresa del seu cor que, com el d'una mare, sent angoixa
perquè amb l'estiu pot venir la maltempsada de malalties i poden
morir impensadament fora del gremi de l'Església els pecadors penedits; i amb tota sol·licitud encarrega que siguin vàlids els libels de
reconciliació així que sobrevingui alguna desgràcia o pèrdua de salut,
i que, en perill imminent de mort, facin la imposició de mans els diaques allà on no pugui trobar-se un prevere, í que la presència i la caritat dels fidels empari tots els caiguts i els encoratgí amb llurs consols "per tal que no perdin la fe i la misericòrdia del Senyor". " C a r
no mancarà el socors—segueix dient—, no fallarà l'adjutori del Senyor als qui siguin dolços i humils i facin veritable penitència perseverant en Ics bones obres..."

L'associació d'idees, l'ordre lògic, ens ha fet desviar del cronològic en la menció d'unes epístoles que, com hom comprèn, no podien
ésser escrites abans de la persecució del 250.
Les que escriví en els seus primers mesos de pontificat foren les
I - I V , una d'adreçada als clergues i fidels de F u m i sobre una mancança disciplinar, l'altra a Eucraci en contesta a una consulta d'ell sobre
un histrió que pretenia ésser admès a la comunió dels fidels sense
deixar les seves males arts, una altra al bisbe Rogacià sobre un diaca insolent i l'altra a Pomponi en nom propi i de diversos preveres
consultors, sobre les verges que cohabitaven amb homes. É s probabilíssimament també d'aquell temps l ' o p u í d e "Sobre l'abillament de
les verges", que ve a ésser una imitació del De cultu jeminarum, que
havia escrit TertuHià.
E l llibre Ad Quirinum, o, per altre nom el qual és més conegut,
Testimoniorum libri tres adversus Judaeos, anteirior a l'esmentat de
X X I X . X X X V I I I i X X X I X són proves de com s'ajustà a aquesta norma adoptada des dels inicis del seu pontificat i de com s'acomodà en la pràc.ica a aquella doctrina exposada per ell mateix en la lletra a Pupià (la L X V I , n. V I I I - 3 ) :
"...l'Església està constituïda pel poWe adunat al sacerdot, per la ramadà adherida al seu pastor."
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les verges i de l'autenticitat del qual no pot hom dubtar 19, no és contingut en la recensió d'obres cebriàniques que fa el diaca sant Ponç
en la seva Vita Cypriani (c. V I I ) ; però Migne 20, tot invocant l'autoritat de Morcelli i de Maran, opina que fou compost abans de la
seva consagració episcopal i després de la sacerdotal. També el canonge Bayard 21 li assigna la data aproximada del 248.

* **
E n esclatar la persecució deciana, ben just si feia un any que
sant Cebrià era bisbe, i només fugint pogué deslliurar-se d'una mort
segura que el poble gentil reclamava tumultuàriament, cridant que
fos tirat als lleons del circ
No era encara l'hora, diu sant Ponç, d'arribar al cim de la glòria
amb el martiri: havia de pujar-hi per tots els graus, d'un a un, i
calien els seus consells i el seu adjutori als fidels en l'horrible persecució que s'acabava de derfermar. "Si ell hagués estat de bell antuvi coronat amb la corona dels màrtirs, pregunta el sant biògraf,
qui hauria mostrat al poble els sobrenaturals avantatges de la fe? 23,
qui hauria contingut les verges amb el fre de les Escriptures sagrades dins els límits de l'honestedat i de la modèstia en llur abillament? 24, qui hauria predicat la penitència als lapses, la veritat als
heretges, la unió als cismàtics, la pau i les regles de l'oració evangègica als fills de Déu? 25, qui hauria rebatut les blasfèmies dels gentils, fent caure sobre d'ells les calúmnies que ells aixecaren contra
l'Església? 2'i, qui hauria aconsolat els cristians pusil·lànimes 0 de fe
poc arrelada, amb l'esperança de la immortalitat en la pèrdua dels
seus parents? 21, qui ens hauria ensenyat d'ésser misericordiosos i pacients? 2S, com hauríem après a barrar l'entrada dels nostres cors al
verí letal de l'enveja maligna? 29, qui hauria encoratjat tants de màr" La tercera part (liber tertius) si que sembla afegida en temps posleriors a
Sant Cebrià; però de les dues primeres donen testimoni les més autoritzades edicions, i de l'autenticitat de l'obra en general i de la veneració amb què era llegida tenim un bell document en el llibre I V de Sant Agustí Contra Jnas eputolas
plagianorum. c. 8 i Q.
s> Patrologiae totnus I I I . Praefatio Litterarii annalcs.
* Saint Cyprien. - Paris, 1925.
a Vegeu la ja esmentada lletra "A Pupià" i les X X i L I X .
• Al·lusió als tractats i lletres que escriví des de l'any 250.
" Per l'opuscle De habitu z-irginum.
Els De lapsis. De Catholicae Ecclesiae unitate i De dominica oralione.
x Ad Dcmetrianiwt.
" De Mortalitate.
M De operc et elcemosynis i De bono pdtienliae.
31 De zelo et livore.
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tirs amb amonestacions preses de la sagrada Escriptura?... 03. E l qui
es vulgui convèncer—acaba el sant diaca—que no fou la por el que
el mogué a retirar-se, només cal que consideri com morí després,
malgrat de poder-se també amagar com l'altra vegada".
L a clerecia romana, encarregada del govern de l^Església universal per la vacant que deixà el martiri de sant Fabià M, no compartí
l'opinió del diaca historiador sobre la fuga del bisbe de Cartago i fou
necessari que aquest escrivís la lletra X X per tal de sincerar-se,
tot llegant-nos amb ella un notable fragment d'autobiografia on demostra amb la senzilla eloqüència d'una simple relació de fets que
no deixà endormiscar gens la seva activitat literària, el seu zel apostòlic en aquell recés on es salvà de la mort i que ens és desconegut,
però que no podia ésser lluny de Cartago puix d'allà estant anava
seguint el curs de tots els esdeveniments.
D'aquells quinze mesos d'exili són les lletres V - V I I I i X - X I X
al·ludides per ell en l'esmentada X X , així com també la I X i les
altres posteriors fins a la X L I I I .
Aquesta persecució havia estat manifestada profèticament al
nostre sant Doctor en una visió, així com també la pau pròxima que
l'havia de seguir; de totes les quals coses parla ell en una de les
suara dites lletres.
Una altra de les d'aquells dies tristos i que donen a conèixer la
seva sol·licitud de pare, és l'adreçada als clergues "sobre la humanitat amb què han d'ésser tractats els confessors empresonats" on
tot lamentant que les seves personals circumstàncies de lloc i situació no li permetien d'ésser present i oferir els seus serveis als "germans valerosíssims", encarrega la més acurada diligència per a l'enterrament dels morts en el captiven (puix. per bé que no morissin
en els turments, la voluntat llur hi era tota, i "no mancaren ells
als turments, ans els turments mancaren a ells"), que hom porti un
registre de tots els difunts amb l'especificació del dia del traspàs
"per poder-ne fer commemoració entre els records dels màrtirs", i
que res no manqui als indigents.
Fou també durant l'any 50 quan començaren els confessors reclosos a la presó a donar libels de pau amb una facilitat excessiva
als apòstates més o menys penedits de llur caiguda, i quan el zelós
prelat acudí amb les seves lletres des del seu refugi a remeiar un
mal tan greu del qual era fautor principalíssim "Llucià, un dels con•

Ad Fortuitaium,
Traspassà g'oriosamcnt cl dia 20 dc gener del 250.
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fessors, de fe abrivada i de virtut robusta, certament, però poc fonamental en la lectura de les paraules del Senyor", qui repartia a
dojo certificats en nom d'altri i tingué la gosadia de rebel·lar-se contra el sant exiliat quan aquest donà a conèixer la seva disconformitat amb la conducta d'ell, adreçant-li una lletra en nom de tots
els confessors, en la qual gairebé s'infringia tot vincle de fe, tot el
temor de D é u , tota la llei del Senyor i tota la santedat i tota l'estabilitat de l'Evangeli", com ho escriu ell a la clerecia de Roma.
E l goig dels màrtirs, pròxims a fruir de la glòria eterna, els eixamplava el cor i els feia excessivament fàciis, com hem insinuat en
altre lloc, per a concedir libels de pau 3-; la importunitat dels lapses omplia les presons de sol·licitants, la veneració dels bisbes envers
els fills predilectes de l'Església i la compassió envers els pròdigs
adalerats afluixaven misericordiosament els lligams difciplinars tan
necessaris sobretot en temps de plena lluita i de perills tan greus...
Calia la rectitud, l'energia, la fermesa incontrastable del sant bisbe
de Cartago per a saltar per damunt de tot i remeiar el mal. Confessors, clergues- i poble fidel reberen les instruccions precises de sant
Cebrià 33, qui, proscrit i amb els béns confiscats, ullava atentament
del seu amagatall estant les necessitats espirituals dels seus fills
benamats. "Pateixo, diu, i em condolc pels vostres germans que, caiguts i abatuts per l'estrall de la persecució, emportant-se'n a rossegons amb ells part de les nostres entranyes, ens causaren un dolor
tan gran com són les ferides llurs. L a divina misericòrdia pot concedir-los el guariment. Però crec que no s'ha de córrer ni s'ha de fer
res incautament i de pressa, per tal de no provocar més greument
la divina indignació en apropiar-se hom de la pau temeràriament" 34.

* **
Passà aquell terrible any 50 entre angúnies paoroses i aparegué
el 51 amb la llum d'esperança que projectava sobre el món enfosquit
la lletra de sant Cebrià, en la qual donava assegurances d'una pròxima pau, segons la visió de què li havia fet mercè el Senyor, i diuen
alguns, ara j a ben pocs, que fou en aquest any quan compongué l'opuscle "Elogi del martiri" per confortar en la presó els sants confesSolien dir només: "Que N. comuniqui amb els seus." (Veg. la lletra X V ,
n. I V . )
Lle:res X V , X V I i X V I I .
Lletra X V I I , n. I, i i 2.
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sors Moisès i M à x i m i restants companys que esperaven l'hora de
rebre la immarcescible corona.
É s realment sant Cebrià l'autor d'aquest llibre que Bardenhewer qualifica d"'inflat sermó amb m é s fonaments en Virgili que eil
la sagrada Escriptura"? É s molt possible que no, és gairebé cert que
no; però en el catàleg del 359 88 figura com si ho fos.
E l títol diu a bastament el que és aquest tractat, on l'autor, per
la dèria de manifestar-se retòric elegant, cau de vegades en conceptuoses obscuritats de llenguatge.

* **
Així que s'apaivagà la persecució, Cebrià sentí el viu desig de
tornar a la pleta, on l'esperava anhelosament la seva ramadà; però
li ho impedí una nova complicació amb què D é u volgué posar a prova la fe de l'Església africana. E l prevere Novat i el laic Felicíssim,
ja adversaris de sant Cebrià d'ençà que, contra el parer llur . i no
contrastant les seves intrigues, fou aquest promogut a la dignitat
episcopal, secundats per uns altres vuit preveres SB, aixecaren una
tempestat d'odis contra el sant bisbe, prenent per pretext la severitat, que ells qualificaven d'excessiva, amb què eren tractats els apòstates que es volien reconciliar.
Al començament del cisma, no devien ésser coneguts del bisbe
tots vuit, puix que en la seva lletra d'aquells dies als fidels del seu
bisbat només es queixa de Felicíssim i de cinc preveres compenetrats amb ell 37 que, quan en tenia més ganes i n'hi havia més necessitat, li impedien d'anar a donar una abraçada als seus benamats,
ja que per les intrigues d'aquells pèrfids la seva tornada hauria pogut promoure disturbis i hauria semblat que era el bisbe, precisament el més interessat en la pau i tranquil·litat, el qui fomentava la
sedició i atiava la persecució per tal d'abrandar-la de bell nou S8.
" Aquest catàlcc és anònim i en ell es contenen juntament amb Ics obres del
sant bisbe de Cartago, epístoles i tot, els llibres canònics de la Sagrada Escriptura.
Segons Baluzi, en les notes que inclogué Migne en !a seva edició (Patrologiae cursus complelus. i. I V . - Liber dc Laude Mdrtyrii), aquest llibre íou tret per Erasmc d'un còdex molt sospitós, i per això i pel seu estil tan diferent dc l'ordinari de
Sant Cebrià, li negà l'autenticitat que li concedeixen Baroni, BeHarmi i molts
d'altres, entre ells el susdit Ba!uzi qui, per obviar l'anacronisme que troben els
adversaris de l'autenticitat en el fet que e! llibre fos destinat als confessors Moisès i Màxim, suposa aquests noms afegits al títol per una mà posterior.
M Aquests eren Eclix, Joví, Màxim. Repost, For.unat, Donat, Gordí í Gai
dc Dida.
" Lletra X L I I I , n. I I I , 2.
" Ibíd , n. I V . 2.
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Malgrat tot, quan crepitava encara de bo i millor el foc cismàtic,
i el de la persecució deciana no havia fet sinó mitigar-se, per tal com
l'emperador tenia altra feina a Macedònia, on se li havia revoltat
Luci Prisc amb l'ajuda dels gods, després d'haver excomunicat els
insubcrdinats des del seu recer "^el bisbe Cebrià tornà a la metròpolis de la seva diòcesi pels últims dies de març o primers d'abril de
l'any 251, decidit a solucionar en un concili que tantes vegades havia anunciat en les seves lletres, aquell afer dels lapses tan fecund en
funestos esdeveniments.
Com a preparació d'aquest concili, havia compost un dels seus
millors opuscles, el llibre De Lapsis j a anomenat més amunt, on es
planyia de la defecció de tants germans, feia veure l'enormitat del
crim d'apostasia, la penitència que sabia fer per tal d'esborrar-lo i
els càstigs que havia rebut la temeritat d'alguns lapses, i exhorta
tots els caiguts perquè es penedeixin i es facin dignes, no solament
del perdó, ans de la corona i tot del martiri.
E n aquest sentit es pronunciaren els bisbes africans, els clergues
i els llecs reunits en el concili de primavera del 251, després d'oir
atentament la lectura d'aquell lluminós document del seu metropolità. Als libeHàtics, als que no havien sacrificat realment, sinó que sols
havien consentit d'ésser tinguts oficialment com a apòstates, se'ls
concedí el reingrés a l'Església; als sacrificats i turificats, se'ls recordaren les lleis penitencials de la disciplina eclesiàstica a les quals
s'havien de subjectar abans d'ésser admesos a la comunió sense més
mitigació que en el cas de perill de mort, en el qual hom passaria
per damunt de tots els tràmits establerts i donaria l'abraçada de pau
als penedits.
Quant a Felicíssim i als seus sequaços, el concili confirmà la sentència d'excomunicació.
Mentrestant, un altre cisma més seriós intentava estripar la túnica inconsútil de l'Església. Novat no .en tenia prou d'haver posat
en commoció els creients africans: el seu esperit inquiet sentia fretura de la revolta universal i es valgué de l'ambició de Novacià per
a desfogar les seves ànsies. "Novat... (són paraules de sant Cebrià
en la lletra L l i , adreçada al papa sant Corneli) glatint sempre per
les novetats, enfollit per la rapacitat d'una avarícia insadollable, inflat per l'arrogància i la insensatesa d'una vana supèrbia..., sempre
tafaner per a poder trair, llagoter per a enganyar, mai fidel en la diVCR. la lletra X L I .
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lecció, teia i foc per a abrandar els incéndis de la sedició, torb i tempesta per a provocar els naufragis de la fe, enemic de la pau, adversari de la tranquil·litat, hostil a tot repòs..., creà diaca el seu
satèl·lit Felicíssim... Com que per la seva grandesa Roma ha d'ésser
preferida a Cartago, es veu que per això fou major i més greu el que
allà cometé. E l que ací havia creat un diaca contra l'Església, allà
creà un bisbe".
Efectivament, si Felicíssim era un monstre de perversitat, acusat d'adúlter davant el tribunal de sant Cebrià i gran amic de Novat, qui fou pròpiament l'atiador del foc de la rebel·lió, aquest era
un intrigant, un díscol, molt enginyós per al mal, dilapidador dels
béns que l'Església récollia per als pobres, i tan inhumà que deixà
morir de fam el seu pare i matà amb una puntada de peu un fill en
el si matern. Anava a ésser jutjat i segurament deposat i excomunicat, quan esclatà la persecució. Quan aquesta finia, temé la represa
del procés i abans d'ésser condemnat del bisbe, intentà condemnarlo ell. No podia trobar un instrument millor per a.les seves infernals
maquinacions, que el mal cristià Felicíssim, al qual ell, Novat, amb
les seves intrigues i enganys, féu ordenar diaca, com hem vist, sense
que el prelat cartaginès n'hagués previ esment.
L a bandera dels rebels, sota la qual se soplujaren uns altres quatre preveres 40, ultra Novat, que j a eren adversaris de sant Cebrià
d'ençà de l'ordenació d'aquest, i alguns confessors i tot, fou desplegada al vent reclamant una amplíssima amnistia per a tots els
cristians flonjos que en presència del perill s'havien mostrat indignes del nom que duien. No cal dir si cresqueren de pressa d'aquesta
manera les filles dels cismàtics allà on eren tantíssims els apòstates
que, tot defugint la disciplina penitencial, demanaven la rehabilitació.
L'inquiet i revolucionari Novat, que així havia pertorbat l ' E s glésia africana, passà a Roma per calar-hi també el foc del cisma
amb més alarmants proporcions i molt més funestos resultats, i, conseqüent només en la seva pruïja de contradir i de crear conflictes, el
qui contra el bisbe Cebrià havia brandat l'arma de la indulgència
il·limitada, brandà la de la severitat contra el papa Corneli. I així
com a Cartago trobà un Felicíssim, secundador dels seus plans diabòlics, trobà a Roma el desgraciat i ambiciós prevere Novacià, qui
per consell de l'africà parricida es féu consagrar bisbe de Roma per
_"l Sembla que Donat. Fortufiat i Gordi, que amb Novat escriviren a l'iHustre
exiliat a les acaballes de la persecució fent-li una consulta sobre un afer inconeRut que ell no s'atrevi a resoldre tot sol, són tres dels qua.re preveres cismàtics
susdits.
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tres bisbes als quals, fraudulentament, havia tret de les diòcesis llurs
i prèviament reduí a l'estat d'embriaguesa com a preparació pròxima de la sacrílega consagració 41.
L a revolta general no feia minvar gens la parcial de l'Església
africana: a principis de l'any 252, Novat i els seus havien nomenat
bisbe de Cartago un tal Màxim, qui havia estat legat de l'antipapa,
i després en nomenaren un altre els sequaços de Felicíssim, incitats
per l'heretge Privat de Lambesa, qui sentí acréixer el seu antic odi
contra sant Cebrià perquè nc havia estat admès al concili de maig
d'aquell any, on volia protestar contra els noranta bisbes que l'havien deposat en un altre concili molt anterior. Aquest Privat, doncs,
i el seu consagrat Fèlix i els altres dos bisbes Joví i M à x i m , condemnats per idòlatres en l'anterior concili cartaginès, i encara Report,
l'altre bisbe caigut en la persecució, consagraren Fortunat per a regir l'església de Cartago en lloc de sant Cebrià.
Felicíssim cuità a comunicar aquestes noves al papa Corneli per
tal que aquest confirmés la deposició del prelat legítim, i amb una
colla de companys per l'estil d'ell navegà envers la capital del món
cristià cum mendaciorum suorum mercè, segons frase del mateix sant
bisbe en l'epístola que adreçà al papa per lamentar-se de la manca
d'energia d'aquest contra els cismàtics i sincerar-se de les calúmnies
d'ells, qui anaven tots confiats quasi veritas post eos navigare non
posseí, quae mendaces linguas rei certac probatione convinceret *2.
Així com acudí de seguida el nostre gloriós Doctor a remeiar els
estralls que cl cisma parcial feia a la seva Església, adreçant una vibrant lletra al poble fidel i escrivint també als seus col·legues Caldo-

*' Novacià havia estat filòsof estoic i feu deslliurat de la possessió del dimoni pels exorcismes de TEsglésia. Havent demanat l'ingrés a la comunió dels fidels,
quan era encara càtecumen emmalallí greument i rohe el baptisme c.inic. això és,
fou' batejat en el llit per necessitat i no rebé la Confirmació. Quan, temps després, demanà l'ordenació sacerdotal, el bisbe, enamorat del seu taTent i de la seva
eloqüència, li dispensà l'impedimcn. canònic i fou fet sacerdot el qui, segons expressió gràfica d'un his.onador, era cristià per càlcul i havia d'ésser hercltie per
desesperació.
Arribà a ésser un dels més distingits membres de la clerecia romana, autor
d'alguns dels opuscles que durant molt de temps hom atribui erradament a sant
Cebrià, redactor de la lletra (la X X X entre les de la col·lecció cebriànica) eloqüentissima que a aquest adreçà el clergat de Romà en ocasió de l'afer dels lapses (com
ho diu clarament el mateix sant destinatari en l'cpistola "A Antonià"), i probablement també de la X X X V I .
Aquest fou el primer antipapa, i tingué successors durant dos segles.
L'heretgia de Novacià consistia a negar a l'Església la po.estat de perdonar el
pecat d'apostasia.
Alguns dels seus partidaris feren córrer després unes actes del suposat martiri de Novacià; però pel lestimoni de sant Pacia i per les proves' de sant Eu'ogi
sabem mw aquelles actes són falses.
Epístola L I X . n. X I - 2.
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ni i Herculà i als preveres Rogacià i Numídic, volà també amatent
a 'deturar amb la seva ploma el pas dels novacians, que amenaçaven
ferir mortalment l'Església catòlica amb e! glavi de dos talls del cisma i de l'heretgia. D'aquells dies són els dos opuscles m é s coneguts (
de sant Cebrià: el Dels caiguts, del qual ja diguérem que fou escrit
com a preparació del concili de primavera del 251, i el .De la unitat
de l'Església, que és la seva obra cabdal.
Amb aquesta última combat directament el cisma novacià, fa solemne acatament al primat de Pere, qui no admet contrincant dins
de l'ortodòxia, i ens dóna una anticipada i indiscutible prova de la
seva subordinació al papa sant Esteve, malgrat les lamentables discrepàncies que creà l'afer del rebateig dels qui venien al catolicisme
des de l'heretgia.
Ve a dir que la unitat del fonament de l'Església, establert per
Crist en Pere, és la penyora de la unitat de l'edifici, que el cisma i
l'heretgia són les armes del diable i que no pot tenir D é u per Pare
qui no té per Mare l'Església. "L'Església del Senyor, diu, expandeix
els seus raigs per tota la terra; però no és sinó un fogar que pertot
es difon sense detriment de la unitat substancial. L a seva gran fertilitat eixampla les seves rames per tota la terra, allarga els seus reguers a gran distància; é s , però, un sol cap i un sol origen i una sola
mare, rica per la seva fecunditat. Fills d'ella naixem, de la seva llet
ens nodrim, amb el seu esperit ens vivifiquem". " L a unitat no pot
csqueixar-se, ni el cos que és u pot disgregar-se per la unió de les
seves juntures, ni esbocinar-se per desmembrament de les seves parts
interiors. Tot allò que de la matriu se separa, no podrà viure i alenar separadament, perd la substància de la salvació."

* **
E l tractat sobre l'oració dominical 43, imitació del de TertuHià,
De oratione, és el que seguí probablement als De Catholicae Ecclesiae unitate i De Lapsis a començaments de l'any 252.
É s una exposició del Parenostre, riquíssima de doctrina teològica, distribuïda en tres parts, de les quals la primera demostra la sublim excel·lència i la imponderable eficàcia de l'oració que ens ensenyà el mateix Crist; en la segona va explicant ordenadament cada
una de les set parts de què consta, i en la tercera insisteix sobre les
condicions que es requereixen perquè sigui ben oïda de D é u i profitosa als homes.
Dc Dominica Oratione.

406

TOMÀS B E L L P U I G

E s aquest un dels llibres del nostre sant que han estat més lloats.
Sant Ponç el menciona en el seu catàleg d'obres de sant Cebrià, el
bisbe sant Hilari el té per tan complet que es considera dispensat de
tractar aquesta matèria en els seus comentaris a sant Mateu 44, i
sant Agustí el recomana en diversos llocs de les seves obres 'l5.

* **
Sant Ponç passa per alt, en la seva biografia, tota la tragèdia
cismàtica, en la qual prengué una part tan activa el seu biografiat
i deixa una llacuna que va del començament de la persecució de
Deci, primeries del 250, fins als dies luctuosos de l'epidèmia del 252.
I diu el sant diaca, que l'espant s'havia ensenyorit de tots els
esperits, car hi havia diàriament innombrables víctimes de la pesta;
tothom fugia per tal d'evitar el contagi, i en llur fugida abandonaven despietadament malalts i cadàvers al mig del carrer. E l s moribunds clamaven per excitar la misericòrdia dels qui passaven i poder-ne atènyer algun acorriment; però els qui es sentien encara sans,
només pensaven com s'aprofitarien millor de la malaurança d'altri,
talment com si no hi hagués el perill de trobar-se també ells en les
mateixes angunioses circumstàncies. E l digne pontífex cartaginès
congregà el poble i l'instruí sobre la vàlua de les obres de misericòrdia davant D é u , l'adoctrinà sobre la caritat heroica que no se satisfà
exercitant-se només amb els cristians, sinó que va m é s enllà que la
dels gentils i la dels publicans i paga el mal amb bé i imita el D é u
de les misericòrdies, estimant els enemics i pregant per la salut dels
qui ens persegueixen, tal com ens ho ensenya Jesucrist..., de tal manera que si els gentils l'haguessin pogut oir, això hauria estat suficient per fer-los creure en la vera religió, i els cristians, moguts d'aquestes santes consideracions, es lliuraren amb béns i persones al socors dels necessitats, així dels que eren creients com dels que no ho
eren... Fins ací, en síntesi, el biògraf sant Ponç.
Efectivament, una pesta horrorosa envaïa l'Africa, i mentre, en
ocasió de les pregàries i sacrificis que havia fet fer l'emperador
Gal 40 per tal d'impetrar la clemència dels déus, s'avalotava el poble
** Diu en el c. v. Comm. in Matth.: De Oralionis sacramento ncccssitale conimentandi Cyprianus. vff sanctae inemoriae, liberdz·it; quamqiuim et Tcrtiillianus
hinc z·olumcn aptissimum scripsissct.
* E n el llibre Dé i/ralia et libero arbitrio. en una lletra a Valerià, en altres
epístoles, ctc.
" Aquest antic jçeneral de l'exèrcic romà succe! en el tron imperial a Deci
qui a últims del 251 mori en una batalla contra els bàrbars que infestaven les ribes
del Danubi.
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gentil de Cartago cridant: "Cebrià als lleons!", ell aixecava i ensenyava a aixecar els ulls al cel, al D é u veritable amb la difusió del
susdit opuscle De Dominica Oratione, excitava la caritat dels cristians amb el tractat De Opere et Eleemosyris, encoratjava els creients amb el De Mortalitate, en l'apologia Ad Demetrianum 47 rebatia les calúmnies dels gentils, que carregaven sobre els cristians la
culpa de tantes calamitats, i organitzava els seus fidels en exèrcit de
benfactors per aminorar els estralls de la pestilència entre germans
i entre enemics.
E n aquest opuscle últimament esmentat, descriu les repugnants
escenes ja indicades amb paraules de sant Ponç, a què donaren peu
la por de contagi i la cobejança avariciosa dels no atacats, quan
ens servim de les mateixes expressions del sant autor) "no hi havia
pietat per als malalts i l'avarícia i la rapacitat espoliaven els difunts,
i els qui tenien por d'exercir actes humanitaris eren valents i temeraris per a l'infame robatori: d'una banda fugien d'assistir als moribunds i d'una altra es complaïen a despullar els morts, la qual cosa
fa sospitar que potser aquells desventurats foren abandonats a posta
per tal que no poguessin escapar-se de morir" 48.
É s del 52 també, posterior a la festa de Pasqua i anterior a la
tardor, la patètica lletra als tibaritans 49 per exhortar-los al martiri
que tornava a ésser imminent per l'edicte de G a l . " E l senyor vol
que ens alegrem, els diu, vol que exultem quan som perseguits, car
quan les persecucions es desfermen és quan rep la seva remuneració la fe i es manifesta l'ardidesa dels soldats de D é u i s'obren les
portes del cel als màrtirs. No ens hem pas allistat a la milícia per
delectar-nos únicament en la pau i esquitllar-nos de les molèsties de
la guerra en la qual s'exercità primer que tots nostre Senyor, el mestre d'humilitat, de tolerància i de patiments... Que s'armin els qui
es mantingueren ferms, per tal que no caiguin ara. Que s'armin també els qui han caigut, per tal de recuperar allò que perderen. Que si-

" Aquesta apologia és lloada de sant Agustí en el llibre De procdeslinal. Sanctor., c. 14. Lactanci, comentant-la en el llibre I V . c. 4, no '.roba bé que sant Cebrià
es valgui d'arguments recoïzats en la sagrada Escriptura contra un enemic de la
religió cristiana, que se sentiria més mogut amb testimonis de poetes i de filòsofs
E l curiós lector qui desitgés trobar una bona defensa con:ra aquesta impugnació
i una bellíssima exposició de tot el llibre que ens ocupa, amb rics detalls sobre l'autenticitat, sospites sobre la persona del destinatari, relacions d'aquest amb l'autor,
temps de la seva publicació, edicions que n'han estat fetes, etc. pot consultar la Dissertatio del benedictí LE NOURRY transcrita tota sencera en el t. I V de la Patrolog'a
de Migne.
" Ad Demetrianum, n. X segons l'edició d'en G. Harlel.
" La VIII.
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gui Thonor l'estímul de lluita dels primers i el dolor ho sigui per als
altres..." 50.
É s així mateix d'aquells dies l'epístola gratulatòria a sant Corneli 51, el "cabdill de tot un poble de confessors"
que havent donat gloriós testimoni de la seva fe i de la seva ardidesa, havia estat
exiliat a Civita Vecchia '3 als començaments de la nova persecució.
Un altre esdeveniment tràgic donà encara ocasió al sant per palesar la generositat del seu cor de pare. Una irrupció de bàrbars, que
aprofitaren l'avinentesa d'haver estat llicenciada la legió Augusta de
la N u m í d i a , reduí a captiveri una munió de cristians entre els quals
havia diverses verges consagrades al Senyor. E l s bisbes d'allà escriviren al de Cartago participant-li la desgràcia, i aquest obrí immediatament una subcripció pecuniària per tal de contribuir al rescat i adreçà
als afligits bisbes una lletra r'4 en la qual els tramet, barrejades amb les
llàgrimes que li arrenquen la pena dels captius i de llurs parents i el
perill de les verges, la quantitat recaptada en la subscripció i alhora
l'expressió del seu agraïment per tal com amb allò "li donaven participació en el zel llur i en una tan bona i tan necessària obra, tot oferint-li uns camps fecunds en els quals sembrés la sement de la seva
esperança de la collita abundantíssima procedent d'aquella celestial
i saludable acció" •'i5. I afegia encara més avall
vessant tot el doll
de la seva caritat, que " si mai els tornés a succeir una cosa com
aquella, no dubtessin gens d'enviar-ho a dir per escrit immediatament, i que tinguessin per cert i per assegurat que l'Església de Cartago i tots els fidels d'ella pregarien perquè mai no s'esdevingués
allò, però que si s'esdevenia, tornarien a oferir els seus subsidis
abundosament i volenterosa."
A l'estiu del 253 havia traspassat el papa sant Corneli i havia
estat elegit successor d'ell sant Luci el dia 25 de juny i tan apressadament condemnat per la fe que els bisbes africans el felicitaren
col·lectivament en una sola felicitació per la doble honor de confessor i de papa
a l'any següent, el dia 12 de maig, ja pujava sant
Esteve al suprem pontificat que deixà vacant sant L u c i el 25 de
març; i Cebrià, qui havia esdevingut el més acreditat conseller, no
"
"
"
m.
"
"
'
"

Ns. I I I i V I I I .
La L X .
N. 1-2.
Llavors coneguda amb cl nom de Cenlumcellae.
La L X I I .
N. I I I - 2 .
N. I V - 1 .
Ve*, lepistola L X L n. I - i .
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sols de l'Església africana que presidia, ans encara de totes les altres
veïnes, enviava al bisbe Cecili la lletra-tractat sobre la sagrada E u caristia r's, intervenia en l'afer dels mals bisbes espanyols Basílides
i Marçal 59, escrivia al papa per demanar-li l'excomunicació de Marcià d'Arles per cismàtic i per heretge 60, contestava les consultes de
Magne 6l, de Quint <12, de Jubià 63 i de Pompeu 64, sobre el bateig
dels heretges convertits 65 aplegava en concili trenta un bisbes l'any
255, setanta un l'any 256 i vuitanta set el dia 1 de setembre del
mateix any, per tal de notificar col·lectivament als altres bisbes i al
mateix papa el determini llur de seguir la pràctica del rebateig 66 i
donava a la publicitat el seu bellíssim opuscle De bono patientiae
amb el qual intentava d'assuaujar les asprors que naturalment naixen
de tota polèmica.

* *
N i n g ú no ha sabut esbrinar fins ara quin fou l'acabament de la
1 controvèrsia sobre el bateig dels heretges tornats a l'Església, a la
qual es refereixen les lletres suara al·ludides L X I X - L X X V i que
hauria pogut llevar uns fruits tan dolents. D'una banda, el papa es
mantenia inflexible i amenaçava amb l'excomunió els defensors de
l'errada doctrina de batejar els heretges i cismàtics convertits, i de
l'altra s'aplegaven persones de tanta vàlua com els 87 bisbes de l'Africa pròpiament dita, de la N u m í d i a i de la Mauritània, i de tan reconegut prestigi com el sant metropolità de Cartago i com el gran
Firmilià de Cesarea de Capadòcia, l'ardit contrincant de Pau de
Samosata 67.
.
Sant Agustí diu al capítol 4 del llibre 11 del Baptisme, que sant
Cebrià potser va retractar-se, però que no consta enlloc, i encara
arribà a sospitar aquest Sant Pare que hi hagué algun document de
retractació i que aquest desaparegué a les mans dels heretges que
tenien interès a atiar el foc de la discòrdia. De tali viro existiman" E s la L X I I I .
M Veg. í'epist. L X V I I .
La LXVIII.
" La LXIX.
^ La LXXI.
'H La L X X I I I .
* La LXXIV.
'0 L a lletra de Firmilià ( L X X V ) al·ludeix lambé unes lletres de sant Cebrià
referents a això mateix.
" Veg. les lletres L X X i L X X I I .
" L"Església grega celebra la festa de sant Firmilià el dia 28 d'octubre. Fou
bisbe de Cesarea durant trenta set anys. fins al 268. Era gran amic d'Origenes i
adversari irreductib'e dels novacians i de l'heretge susdit, al qual combaté en el
* Concili d'Antioquia.
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dum est, diu, quod correxerit et fortasse supressum sit ab ets qui hoc
errore nin\jum delectati sunt, et tanto velut patrocinio carere noluerunt; i en el llibre I de Bapt., c. 18, assegura que "ell no era fill
de perdició..., sinó que era fill de la pau de l'Església" j que "si
Déu li ocultà la veritat en aquella ocasió, fou per tal que la seva
conducta posterior manifestés als seus contemporanis i a les futures generacions quina era la seva pia humilitat i quina la caritat
amb q u è amava la pau".
L'acurat biògraf sant Ponç no diu ni una paraula referent a
aquesta matèria. F a un salt de tres anys, des de les manifestacions
de la caritat del seu biografiat amb motiu de la pesta, fins a la seva
primera confessió pública davant el procònsol Patern pel mes d'agost
del 257 i el seu deportament a la ciutat de Curnbis, on ell, el devot
diaca, l'acompanyà.
U n dels millors descàrrecs de l'actuació de sant Cebrià en aquesta època tan discutida é s d'haver compost els opuscles " E l bé de la
paciència" i "Sobre la gelosia i enveja" 68, en els quals palesa el seu
desig d'apaivagar els esperits tot suavitzant asprors i aplanant dificultats.
E l mateix autor dóna noticia en la seva esmentada lletra a J u baià, d'haver compost el llibre De Bono paticntiac. E n ell fa la deguda distinció entre la paciència veritable i la falsa paciència, entre
la dels filòsofs gentils i la dels cristians, i amb arguments d'autoritat i de raó, i amb els exemples de Job i de Tobias, prova la utilitat
i la necessitat d'aquesta virtut. F a veure després com és repulsiva la
impaciència i acaba vituperant l'afany de venjança.
Per a reconèixer la prudència del seu sant autor, prudència sobre la qual de vegades la impetuositat d'alguna de les seves lletres
podria despertar dubtes en els poc avesats al llenguatge clar i sincer dels escriptors antics, només cal fixar-se que en tot aquest opuscle, escrit durant els dies de la famosa discussió i concebut i compost en ocasió d'ella, no hi ha ni un mot ni una al·lusió que pugui
ferir gens ni mica els de contrària opinió a la d'ell, ni àdhuc que recordi les malaurades renyines fraternes.
F a esment d'aquest llibre sant Jeroni adv. Lucijer, i sant Agustí manta vegada (V. 1. I I I cont. C r e s c , c. 1; 1. V I I de Baptismo,
cont. Donat., c. 54; 1. I V ad Bonij., c. 8; e t c ) . L'Església n'extrau

• Ambdós són. segons totes Ics probabilitats, del 256. E l segon és un complement del primer i aquest és semblant al dc TertuHià tnulat De palienlia.
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les lletres del segon Nocturn de la Dqminica I V després de Pasqua
en l'Ofici litúrgic.
L'altre opuscle, el De zelo .et livore, lloat també del Pare sant
Agustí en distintes ocasions (V. 1. I V de Bapt, cont. Donat, c. 8 ) ,
de sant Jeroni (Comment. in Epist. ad Galat., lib. 3, c. V ) i de sant
Beda (in Epist. D . Petri c. ult.), després de fer veure que és un pecat molt greu el de l'enveja perquè "s'apodera amb traïdoria dels
enteminents descuidats", dedueix dels exemples emprats a l'Antic
Testament que és l'arrel de tots els mals. Acaba recomanant l'amor
per a tothom i proposant els premis amb què aquesta amor serà recompensada en l'altra vida.
L'estat violent entre partidaris i adversaris del rebateig no pogué
perllongar-se molt, car a dos d'agost d'aque.l any 257 ja moria el
papa sant Esteve, víctima gloriosa de la persecució de Valerià, començada pel juliol, i tretze mesos i mig després, el 14 de setembre
del 258, se'n pujava al cel el màrtir Cebrià. Si en el procedir d'aquest
hi hagués hagut alguna culpa, alguna màcula d'amor propi o de tossuderia, l'hauria esborrada bé prou la sang generosa que l'espasa del
botxí li féu brollar del coll.

* **
Quan els símptomes alarmants de la pròxima susdita persecució de Valerià el refermen en la seva opinió de la imminent vinguda
de l'Anticrist i dels últims temps del món "n, sent les angúnies del
pare que veu els seus fills en perill greu i les del bon pastor quan oek
els udols dels llops famolencs a la vora de la pleta, i escriu l'opuscle
d"'Exhortació al martiri" en forma de "Lletra a Fortunat" "per a
preparar i confortar els esperits dels germans—segons paraules textuals d'ell—i animar els soldats del Crist a la lluita celestial i espiritual".
És un ramell de sentències de la Sagrada Escriptura on s'exposen i proven tretze temes ordenats a la consecució de l'esmentat fi.
No consta qui fou el Fortunat al qual s'adreçà, car ni eh llibre
en dóna cap clarícia, ni hi ha cap indici enlloc que ens permeti de
triar entre els diversos Fortunats que s'esmenten en els escrits del
sant autor.
" E I sant Doctor diu amb tota claredat en diversos escrits seus. i d'una manera que no pot ésser més explici.a en l'opuscïe De Mortalitate. que la fi del món
és prop. La humanitat sobrevivent ara disset segles a aquelles prediccions de l'apòstol africà té una confirmació més de les infal·libles paraules del sagrat Mestre,
que "d'aquell dia i di'aquella hora ningú no en sap res. ni els àngels del cel. sinó
sols el Pare". (Matlh., X X I V . 36.)
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Tampoc no hi ha m é s proya que aquest fascicle sigui per preparació immediata de la persecució de Valerià i no d'alguna de les anteriors, sinó que en la mena de catàleg que fa sant Ponç de les obres
literàries del seu biografiat, esmenta aquest llibre després del De
zelo et livore 70.
Donen una idea de la forma i ^extensió d'aquella persecució que
havia d'obrir a sant Cebrià les portes de l'eternitat benaurada, les
dues últimes i breus lletres de l'Epistolari: l'adreçada al sant bisbe
Succés 71 donant-li compte del que feien a Roma i del que hom temia a l'Africa, i la que envià als clergues i fidels del seu bisbat 72
per fer-los avinent que volia confessar la fe i morir entre les seves
ovelles i no a Utica, on els lictors havien rebut l'ordre de portar-lo,
i que, per això, havia determinat ell d'amagar-se fins que tornés el
procònsol a Cartago, on es deixaria empresonar.
S'havia desfermat la persecució per influència del capitost dels
magues egipcis, Macrià, qui havia iniciat el mateix emperador en les
seves arts abominables. Havien ja estat martiritzats els papes sant
Esteve i sant Sixte, degollats ambdós, l'un a la seva pròpia càtedra
pontifical, davant de l'altar subterrani, i l'altre havent estat també
capturat a les catacumbes mentre hi celebrava els sagrats misteris,
abans que es complís l'aniversari primer de la seva exaltació al ;oli
suprem de la terra. L'edicte de Valerià anava fent-se públic per tots
els dominis de l'Imperi, avançant furiosament com un cicló i produint milers de víctimes pertot arreu on passava. A la Numidia foren innombrables els màrtirs; a Utica s'immortalitzaren els trescents 73 de la Massa Blanca cremats a un forn de calç; a la nostra
pàtria fou glorificat el bisbe Fructuós; a Cesarea de Palestina, a l'Armènia, a tot el món romà arribà el foc infernal d'aquella vuitena
persecució, m é s cruel que totes les altres set, i mentre molts pujaven al cel per la via curta de la mort violenta, eren fressats tots els
camins de l'exili sota els peus dels heroics confessors, i s'emplenaven les mines de forçats i ardits operaris, i les exhaustes caixes del
fisc es refeien amb els cabals dels fidels. L'hora que el sant bisbe de
Cartago dalejava i que pressentia en escriure r"Exhortació al martiri", era prop.

"Si ell hagués mort en la persecució de Deci—diu—, ...quis livorcm dc
fciunata imndiae malignitalc vemmtem, dulcedine remedii scljutaris inhibcretT,
quis martyres tanlos txhortatüme Unim sermonis crigcrelT" (l'í/d. c. V I I . )
" La L X X X .
• La L X X X I .
• Segons Prudenci, 300 foren, i els anomena "deixebles de Cebrià".
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• * *
L a captura del nostre Sant s'havia esdevingut el .dia 30 d'agost
del 257.
— E l s santíssims emperadors Valerià i GaHiè—li digué el procònsol de la província de l'Àfrica, Aspari Patern, a la presència del
qual havia estat dut amb l'acusació d'ésser bisbe de la religió prohibida—s'han dignat d'adreçar-me una llétra en la qual manen que
tothom reconegui i professi la religió romana. Què me'n dieu vós?
—Jo sóc cristià i bisbe—féu ell—i no reconec altre D é u que l'únic i ver, qui creà el cel, la terra, la mar i tot el que hi ha en mar i
cel i terra. Aquest és el D é u que servim els cristians. Aquest é s el
Déu al qual preguem de nit i de dia per nosaltres, per tots els homes
i també per la salut dels emperadors.
D i g u é el procònsol:
— I vós teniu el propòsit de perseverar en aquestes disposicions?
Contestà el bisbe:
— L e s bones disposicions dels qui coneixen D é u són immutables.
—Podreu, doncs—li replicà Patern—anar a l'exili de Curnbis
en compliment de les ordres de Valerià i GaHiè?
— M e n'hi vaig—assentí amatent el gloriós confessor.
I després d'haver-se negat a delatar els preveres pels quals i preguntava el magistrat i d'haver-li fet saber que la llei eclesiàstica, d'acord amb el desig manifestat pels mateixos perseguidors, prohibia
als cristians d'oferir-se espontàniament, però que si els cercava els
trobaria, eixí cap a Curnbis, poble marítim no lluny de Cartago,
d'on havia d'eixir un any després per a rebre la corona immarcescible, acompanyat del seu fidel diaca.
Diu aquest en la seva biografia, que el lloc de Curnbis era deliciosíssim i que el sant desterrat fou tan visitat i afalagat dels habitants del llogarret, que no senti gens la mancança de res del que
s'havia deixat a Cartago. E l l , però, no es feia il·lusions: coneixia
l'odi del mague Macrià contra els bisbes cristians, havia endevinat
la cobdícia de l'emperador, qui somniava tresors darrera de cada cadàver d'un príncep de l'Església sacrificat, i a més havia interpretat
una visió nocturna, amb què l'afavorí el Senyor, en el sentit d'un
martiri molt pròxim per al qual es preparà gojós des d'aquell moment. E n són una prova ben palesa el ja esmentat opuscle Ad F o r tunatum i la lletra L X X V I que escriví als condemnats per llur fe a
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les mines del metall, lletra tota impregnada de caritat consoladora i
amarada tota d'anhels de Vida, acabada amb aquest esplai del cor
que tan bé escau en els llavis i en la ploma d'un bisbe confessor en
vespres del martiri: "...puix ara la vostra paraula suplicant té m é s
eficàcia..., demaneu amb m é s vehemència, pregueu que D é u es digni de portar a bon terme la confessió de tots nosaltres, que ens deslliuri t a m b é a nosaltres amb vosaltres purs i gloriosos d'aquestes tenebres i llaços del món, per tal que fruïm juntament en els celestials
regnes..." 74.
No es limitava la seva caritat a escriure lletres com aquesta i
d'altres, com les que adreçà als màrtirs de Càpua, en la Campània,
Agustí i Felicitat, i potser i tot algun tractat, com ho creu TiHemont
i ho fa sospitar el biògraf Ponç quan en el seu catàleg dels llibres
del Sant Pare, darrera del De Exhortatione martyrii, n'al·ludeix un
altre que hom no sap quin é s ; encara enviava diners, dels que rebia
dels germans segurament per alleujar les seves moltes necessitats en
el confinament, a diversos confessors condemnats a les mines i que
ell indubtablement tenia per més necessitats

Valerià, com ho trobem especificat en la lletra L X X X del nostre
sant, donà ordre al senat que els bisbes, preveres i diaques de la religió cristiana fossin condemnats immediatament; que els senadors,
els cavallers romans i totes les persones distingides fossin privades
de llurs dignitats i de llurs béns i hom les obligués a apostatar sota
pena de la vida; que fossin confiscats els béns de les matrones romanes i emmenades elles a l'exili, i que perdessin així mateix tot el
que tenien i fossin lligats i repartits pels dominis imperials tots
aquells dependents de la casa del Cèsar que havien confessat la fe
en temps passats o la confessaven aleshores. Sabem també, per la
mateixa lletra, que el Papa sant Sixte havia estat occit juntament
amb quatre diaques el dia 6 d'agost i que a l'Africa era esperat d'un
moment a l'altre el document que Valerià havia adreçat als governadors de les províncies amb les disposicions sobre la manera com
havien de comportar-se aquests amb els cristians.
" N. V i l - 3.
" Ultra fa eontesta de Nemesià i companys confessors a la lletra suara esmenada, en la qual li remercien no solament els conso?s escrits sinó també els subsidis pecuniaris, se'n conserven dues més d'altres confessors d'unes altres mines els
quals s'expressen en el mateix sentit d'aquells. Són la L X X V I I I i la L X X I X .
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De l'altra lletra deduïm que el sant ja no era a Curnbis, sinó als
seus horts o jardins de Cartago, pocs dies abans del seu martiri.
Efectivament, segons llegim en les Actes, el nou procònsol Galeri
Màxim, en compliment dels manaments imperials, disposà que el bisbe de Cartago tornés de Curnbis a Cartago per tal de subjectar-se
a un nou judici i rebre la sentència definitiva. Però en aquella possessió seva—i ara tornem a la lletra L X X X I — r e b é la notícia que
uns lictors l'anaven a cercar per tal de conduir-lo a Utica, on l'havia
de judicar i condemnar el procònsol. E l l , que creia rebaixada l'honor
d'una Església si el seu bisbe confessava la fe i asso'ia la corona del
martiri a un altre lloc, ell, que amava de tot cor la seva diòcesi i
"demanava amb contínues oracions i desitjava amb tota l'ànima" 7,1
de confessar i de morir entre els seus fidels, s'amagà dels lictors i
esperà per fer-se trobadis que Galeri Màxim fos a Cartago. Així que
hi fou, sense escoltar els consells de molts amics i deixebles que li
proporcionaven un amagatall segur per deslliurar-se dels botxins,
com ho féu en la persecució de Deci " , s'oferi als seus perseguidors, els quals, en capturar-lo, pogueren creure que l'havien sorprès
Havia arribat l'hora anunciada en aquella visió de Curnbis, i
Cebrià fou portat per dos oficials a Villa Sexti, lloc pròxim a Cartago, on s'havia instal·lat el procònsol per a atendre a la seva salut
malmesa. E s propagà immediatament entre els fidels la nova d'aquella captura, que a judici de tothom havia d'ésser l'última, i—parla
novament sant Ponç—"corregueren tots de pertot arreu per tal de
presenciar aquell espectacle tan g'.oriós per als creients com vergonyós per als gentils".
Passà la nit a casa del capità de la guàrdia—segueix narrant el
fidedigne biògraf testimoni imparcial dels fets—en companyia dels
seus amics i companys. E l poble fidel vetllava a les portes d e ' l a
casa, recelós del que pogués passar al seu Pastor benamat.
I apuntà el nou dia, "el jorn promès, el jorn diví, el jorn clar i
rialler" 79 per al nostre sant Doctor, i "eixí de la casa del príncep,
ell, el príncep de Crist i de D é u , enrondat de la multitud, a guisa
d un exèrcit que va a abatre la mort" s", i, ja davant del procònsol
"
"
rimis
m
quam
'·
"

Uetra L X X X I , n. 1-2.
Fecisset fortases l·iinc cliam—-diu sani Ponç en la serà "Vida"—qtiod a fluet fide'ibus pelebal·iir, si et divina intperio juberctur.
...cum mililibus suis prínceps... subilossr se credidit. L'ude mim posset lamimproviso impclu mcns semper patata subilarif (Vila, c. X V ) .
Vita, c. X V I .
Ibíd.
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Galeri M à x i m , assegut en el seu tribunal, devorat el sant per les àvides mirades dels seus devots circumstants, es descabdellà aquest diàleg que ens han conservat les Actes proconsolars 81:
—Sou v ó s Tasci Cebrià?—preguntà el procònsol.
I respongué el confessor:
— S í que ho sóc.
—Sou vós—afegí l'altre—el qui us féreu bisbe d'aquests homes
impiadosos?
— S í , jo—li contestà.
I li intimà el jutge:
— E l s sacratíssims emperadors us manen que oferiu sacrifici als
déus.
—No ho faig—digué ell sense immutar-se gens.
I després de poques paraules niés i d'uns breus considerands del
procònsol, en els quals acusava el bisbe de capitost d'una secta abominable i li reprotxava l a desobediència als emperadors piadosos i
santíssims, fou llegida la sentència de mort per degollament, que havia d'ésser executada immediatament.
—Que també ens degollin a nosaltres!—clamava el poble tot seguint-lo vers el camp on havia de morir.
E l l no trobà millor comentari a les paraules de Galeri, que un
"Lloat sigui D é u ! " , pronunciat amb veu ferma i tranquil·la.
Les mans del botxí qui li havia de descarregar el cop mortal tremolaven, com ho testifica sant Ponç, i les de la víctima nuaven sense ni la m é s mínima agitació, el mocador amb què ell mateix es tapava els ulls.
E r a el dia 14 de setembre de l'any 258.
Conservà fins a l'últim instant el mateix tremp d'esperit que li
havia inspirat les seves admirables obres literàries i que li havia donat delit en els seus difícils deures de cap de l'Església africana en
aquells calamitosos temps.

* **
L a glòria de sant Cebrià, reconeguda per tots els seus contemporanis, com ho demostren l a seva correspondència epistolar i els conci81 Hom veu que sant Agustí coneixia bé aquestes Actes, car gairebé tot el seu
sermó 309 és confegit amh paraules d'elles. Pel que fa referència a la veneració
amb què foren llegides pels contemporanis del màrtir insigne, hom troba en la Vitd
de sant Ponç i en !a lletra a Nemesià i companys confessors' de les mines, que
havem ja esmentat. (Veg. RUINART. Acta Martv. SÍIK.. pàg. 171 et seq.—GALLAND.
Ff/. Pdtr. Bibliolh.. t. I I I in Prolegom. c. 10.)
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lis cartaginesos en els quals fou sempre l'àrbitre indiscutible, fins a
l'extrem de veure's obligat a votar l'últim en les discussions per tal
de no endur-se'n darrera seu la votació general feta a ulls clucs,
cresqué i s'eixamplà des del dia mateix del seu traspàs.
Aquella nit j a foren les seves despulles portades solemnialment,
amb tota l'ostentació de concurrents i de lluminàries, per la via Mappaliensis, a la finca del procurador Macrobi Candidià. Després es
bastiren dues basíliques, una al lloc del martiri i l'altra al lloc del
sepeli, cantà les seves lloances diverses vegades un Pare de l'Església
tan insigne com sant Agusti w i s'instituí a honor seu, a l'Africa, la
festa anomenada cebriànica, que era respectada àdhuc dels gentils ^
festa que anà estenent-se pertot arreu, com ho testifiquen, entre molts
d'altres, Prudenci (Peristephanon, himne n)"4, sant Màxim, bisbe
de Torí {Homil. 2 de sant Cebrià), el rei Atalaric {Lletra a Sever,
segons Cassiador en el llibre 8 Var. epist. ú l t i m . ) , sant Pere Crisòleg (Serm. 129) i sant Gregori Naziancè (Orat. 18).

* **
Mentrestant, el cruel perseguidor Valerià era traginat dins una
gàbia de ferro com una bèstia fera darrera del seu vencedor el rei
Sapor de Pèrsia qui el feia servir d'escambell per a pujar-se'n al cavall, moria GaHiè víctima de l'anarquia sota els murs de Milà, i
l'Església anava fent el seu camí valent-se de les persecucions per
enfortir-se i de la pau per expandir-se, entrant-se'n de vegades, d'amagat a les aules palatines, com en els divuit anys primers de Dioclecià, prenent a vegades pública possessió del tron imperial com
l'any 313 amb Constantí, adés, i segons on, tornant-se a ocultar prudent, retornant adés triomfadora, però sense desviar-se mai ni un
sol pas de la ruta marcada pel seu diví Fundador, qui li ha fixat
per límits els de l'univers i per terminis els de l'eternitat.
L'últim paràgraf de les tan repetides Actes proconsolars és una
mena d'apèndix on hom compendia en brevíssims mots tota la història de l'Església, no sols en els pocs anys que tenia llavors viscuts,
sinó també en tots els que viurà fins a la consumació dels segles:
L a passió del beatíssim màrtir Cebrià—diu—s'esdevingué el jorn

" Vegeu els seus sermons 309-313. predicats per la fesla de sant Cebrià.
M Vegeu l'al·ludit sermó 310 de sant Agusti i l'episíola 151 del mateix.
" Diu parlant de la festa de sant Hipòlit: Inlcr soArmucs Cyprimi vel Chelidonii — Eulatiacque dies, curral et iste tibi.
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divuitè de les calendes d'octubre, sota Valerià i GaMiè, qui eren emperadors; regnant, però, nostre Senyor Jesucrist, qui té l'honor i la
glòria eternals.

No sabem que hi hagi hagut fins ara cap versió catalana ni total ni parcial de les lletres ni de les altres obres de sant Cebrià, i això
que ja fa anys que se les han apropiades gairebé totes les altres
llengües europees.
E n espanyol, hi ha la lletra L X X V I , en gran part traduïda pel
P. Granada s5, l'opuscle Ad Donatum pel traductor de les cartes de
sant Jeroni, el tractat De dominica Oratione pel diaca Martínez, una
barreja d'escrits autèntics i d'apòcrifs per Caminero
les obres
completes per J . A. del Camino 87, i alguna menys important versió
fragmentària, com és ara la del Pare dominicà F r . Joan de la Creu
en el seu sermó "Sobre que els homes han necessàriament de morir" 88.
De traduccions parcials, n'hi ha diverses en francès, en italià, en
alemany i en suec.
Quant a les versions completes, heus ací les que esmenta el susdit J . A. del Camino:
E n alemany, de Melcior Ambach, l'any 1553; en francès, de Jaume Tigen, l'any 1574; també en francès, de Lombert, una primera
edició l'any 1672 i una segona en 1716, i en anglès, de Natanael Marsall, l'any 1717.
Poc ha, l'any 1925, VAssociation Guillaume B u d é ha publicat
dins la Collection des Universités de France una altra excel·lent traducció crítica de tota la correspondència epistolar coneguda de sant
Cebrià, amb el text original escrupolosament establert, pel savi professor de la Universitat de Lille, el canonge Bayard, i la revisió de
M . de Labriolle.

" "Simbolo de la fe", parte 2, cap. x6.
" Els tractats i altres escrits diversos traduïts per aquest en la seva col·lecció
"Los Santos Padres", t. I V . — Madrid. 1878. són: Dc la Unción del Crisma y
otros Sacramcnlos, De la uliSdad dc la Paciencid, De la F-mulación y la Envidia.
De la doctrina y ventajas de la Caslidad, De la oración dotninical. De la pcsle.
De ta unidad de la Iglesia, A Ncmesiano, sobre los jorzados d las minas. E n alabanza del inarlirio i De la exhortación a'. marlirio.
" "Ohras de San Cypriano. obispo y màrtir"—Valladolid, MDCCC V I I .
" Ed. Portonaris. Salamanca, l.SSS-
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* * *
Serà aquest el primer i l'últim dels Sants Pares que figurarà dins
l'esplèndida garba catalana d'autors grecs i llatins de la F . B . M . ?
Esperem, millor dit, tenim la plena assegurança que no. Quan en el
setè àpat anyal de la Fundació anunciava el senyor Estelrich la pròxima aparició de l'Epistolari del bisbe africà i comunicava els projectes de versió de les obres cabdals de la patrologia grega sota la
cura de l'eminent hel·lenista Dom Antoni Ramon, veiérem j a confirmades les esperances que ens havia fet concebre la publicació de la
Història Lausiaca 89, on PaHadi, el bisbe galacià de la centúria I V - V ,
tan amarat de les doctrines del Crisòstom, ens aparegué com un herald de la brillant corrua cristiana que aleshores només pressentíem
i ara j a sortosament comença la seva desfilada.
Una literatura com la nostra, la necessita, l'exigeix, l'edició completa dels Sants Pares, i no és d'avui que els intel·lectuals cristians de
la nostra terra cerquen la manera de donar realitat al desig que d'antuvi se'ls aparegué com un bell somni.
Ara, al redós de la fundació camboniana, sota el mecenatge munífic (^ue exerceix la seva acció vivifidadora en tantes obres de cultura, ja no és tan fàcil el fracàs, ja és més difícil que s'interrompi l'enlluernador seguici del primer Pare de l'Església vestit a la catalana,
seguici que, empalmant amb la producció literària dels apòstols del
Crist que ja té cura d'arrostrar-nos la Fundació Bíblica, podria ben
bé començar amb el Símbol Baptismal i la Didaché, i acabar amb
les obres del papa Gregori el Gran, de l'arquebisbe Isidor de Sevilla
i de sant Joan, el gloriós Chrysorrhoas de Damasc.
TOMÀS B E L L P U I G , Prev.

Tercera sèrie, de !a col·lecció B. M., n. 24.

FRA FRANCESC M A R T I , C A R M E L I T A
DE BARCELONA, I EL D O G M A DE
LA I M M A C U L A D A

E

SCAIENT-SE ara el 75è. aniversari de la definició dogmàtica de la
Immaculada Concepció de Maria, plau-me recordar un dels
grans defensors que el Carmel de Catalunya, en temps crítics, donà
a la pia sentència: Mestre fra Francesc Martí de Barcelona. "Son
tractat, escr-iu el P. L e Bachelet al Dictionnaire de Tkéologie Catholique, fascicle L I I I , col. 1087, malgrat l'estil molt escolàstic i la terminologia recercada, conté una de les exposicions més completes, tal
com era posada la qüestió i discutida aleshores, de les diverses classes d'arguments que hom emprava, dels diferents modes d'entendre
la preservació i dels problemes secundaris, que s'eren empeltats en
la controvèrsia principal".
Carmelita i català. F r a Francesc Martí, escrivint en defensa del
gran privilegi, s'inseria en una tradició brillantíssima. E l Carmel des
dels temps més remots veu en son gran Pare St. Elies el Profeta de
la Santedat original de Maria. Del Carmel eixiren en la catorzena
centúria Joan Baconthorp, Francesc Bacó, Miquel de Bolonya... A
Catalunya i a tot el reialme d'Aragó, precedits de Ramon Llull i del
Menoret Pere-Tomàs, tots, clergues, seglars, i els Reis a llur davant,
ben tost es declararen unànimement per la pia sentència; unanimitat
que les violències de Nicolau Eymerich, Joan de Montçó i d'altres,
principalment dominicans, reeixiren només que a fer m é s esclatant.

,

*•*

Les dades biogràfiques de Francesc Martí abasten just a situar
la seva personalitat. Conventual de Barcelona, segons que ell mateix
subscriu, era escolar, sembla, a París en 1364, puix parla d'un sermó
que féu aleshores al convent de Framenors el mestre Carmelita Joan
Golein. Entre 1370 i 1380, maldava pels graus acadèmics de la Universitat de París. M é s concretament: en 1372 era designat per a la
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lectura de la Bíblia a París per a l'any terç i nomenat ensems Batxiller de l'Estudi de la Cúria Romana, on, per tant, degué explicar
les Sentències sota el Mestre Regent Guillelmus Garini; en 1375 era
destinat a la lectura de les Sentències a París per a l'any segon.
E n 1380 era ja Batxiller format i presentat pel Capítol General. Com
a tal obtingué de l'infant Joan una carta comendatícia per a la ràpida concessió del grau de Mestre en teologia, subscrita a Girona, 3
de juny del 1380 (estampada per Antoni Rubió i Lluch, Documents
per l'història de la cultura catalana medieval, vol. I I , p. 216) i un
subsidi de 30 florins "en ajuda de les messions que li convendrà a
sostenir per ço com va a la ciutat de París per levar-se maestre en
theologia". Per al mateix fi, el rei i la reina li havien donat 20 i I'O
florins d'or respectivament en juny del 1374. Dos mesos més tard,
el 10 d'agost del 1380, estant tal vegada F r a Martí de pas per A v i nyó, el Papa Climent V I I expedí un manament al Canceller de la
Universitat de París, que, acomplertes totes les condicions, conferís
al Carmelita el magisteri dintre sis mesos. E l s colofons del manuscrit llatí 15374 de la Biblioteca nacional de París (un Comentari a
les Sentències del Carmelita Gironí Francesc Bacó fet copiar pel
nostre Francesc M a r t í ) el presenten exercint la Regència de l'Estudi general de París, sense anotar, però, el temps. Això és tot el que
he pogut esbrinar de la seva carrera literària.
E l P. Zimmerman assegura que el P. Francesc Martí fou Provincial de Catalunya. U n detall molt versemblant, però al qual no he
trobat confirmació. L a sèrie dels nostres Provincials presenta una
llacuna des del 1390, en què ho era Mestre F r a Felip Ribot, i 1404,
quan figura com a tal F r a Jaume Pujades. E s cert i provat documentalment que Mestre Francesc Martí fou el Definidor de Catalunya
al Capítol General que la part avinyonesa de l'Orde Carmelita celebrà a Chalons l'any 1400.
Del Mestre Francesc Martí posseïm dues obres, fruit de la seva
intervenció en les dues grans controvèrsies que commovien al seu
temps el món cristià. L a primera, referent al Cisma d'Occident, es
conserva actualment manuscrita a Madrid (Biblioteca nacional, signatura A. 141). L a segona té per objecte la defensa de la Immaculada Concepció de Maria.
A darreries del segle X I V , dos dominicans de la corona d'Aragó amb llurs violències posaren aquesta qüestió a l'ordre del dia.
Joan de Montçó, en les disputes solemnes sostingudes l'any 1387 a
París per al conferiment del magisteri en teologia, no solament im-
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pugnava el fet de la preservació del pecat original, ans arriscà proposicions d'aquest tenor: "Afirmar que la Verge Maria Mare de
D é u , no va contreure el pecat original, v a expressament contra la fe,
més expressament encara que si s'afirmés que E l l a fou benaurada i
viadora ensems, o unida a D é u hipostàticament." Proposicions semblants havien predicat a Chalons en 1362-1363 altres dos dominicans Joan L'Eschacier i Jacobus de Bosco, i foren condemnats per
les autoritats diocesanes; però ara, pronunciades davant la Facultat
teològica de la Universitat de París, on la pia sentència comptava
nombre d'entusiastes i la festa de la Immaculada era celebrada solemnement, aquelles proposicions promogueren un fort escàndol, que
degenerà ben tost en una lluita contra l'Orde Dominicà, solidari de
Joan de M o n t ç ó . E l P. Enric Denifle n'ha dreçat la història i publicat els documents dins el monumental Chartularium Universitatis
Parisiensis, t. I I I . Vegeu també Dictionnaire de théologie caholique
al mot "Immaculée Conception".
Ja abans, a Catalunya, havia obert una violenta ofensiva contra
la pia sentència l'Inquisidor General Nicolau Eymerich, l'adversari
del luHisme. L a controvèrsia repercutí ben tost al poble i fins els nostres reis hi intervingueren, promulgant Joan I i Martí l'Humà les
cèlebres pragmàtiques en favor de la pia sentència, monument insigne de la devoció mariana dels nostres pares. Bernat Metge atribueix
a la defensa de la Immaculada Concepció la salvació eterna del rei
Joan I . Aleshores fou quan hom edità sota el nom de Ramon Llull
el Liber de immaculata beatissimcB Virginis conceptione; Joan Vital,
Menoret, publicà un Dejensorium B . Virginis Marias. N o apaivagat
encara el ressò de la lluita, els catalans es posaren al davant dels promotors de la definició dogmàtica al concili de Basilea, presentant l'escrit De possibüitate et congrua necessitate, purissimx conceptionis
virginis Matris Del (un veritable joiell, escrit segons el mètode matemàtic, que segles enrera havia assajat en teologia Alan de L i l l e ) ,
que Joan de Palomar adreçà a l'emperador Segimon, protector del
Concili. L a controvèrsia ha estat ja amplament il·lustrada pel P. Fita,
Tres discursos històric os; Josep Llovera a Vida Cristiana, 1922;
Joan Avinyó dins la recent Història del LuHisme, e t c ; però era necessari d'esmentar-la per tal com és el marc, on s'enquadra el C<wipcndium veritatis conceptionis Virginis M a r i a , del Carmelita Mestre Francesc Martí.
D'aquesta obra, tres manuscrits són esmentats pels antics historiadors. Pere d'Alva i Astorga va emprar-ne un de la biblioteca del
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Col·legi Romà (Gregoriana) dels P P . Jesuïtes, del qual féu una edició dins Monumenta antiqua ex novem auctoribus antiqüis, pp. 1
a 215. U n altre era al Carme de París, segons testimoniança del mateix Alva. E l P. Agustí Biscaret, Carmelita, descriu el terç, vist per
ell al Carme de Semur formant un sol còdex amb els opuscles de Joan
Baconthorp i Miquel de Bolonya, també Carmelites defensors del
gran privilegi de Maria. Cap dels tres manuscrits no m'ha estat possible de retrobar. No compareixen als catàlegs de les biblioteques
de París i Semur, ni se'n troben vestigis a Roma a l'actual Gregoriana, ni al fons jesuític de la Vittorio Emanuele, ni a les darreres
accessions de la Vaticana, consultades expressament per Móns. C a rusí. Tampoc no he hagut un exemplar de l'edició estampada, tot i
ésser tan difoses les altres publicacions del P. Alva i Astorga. E n
canvi n'he descobert un a la Biblioteca Vaticana, fons Ottobonià
llatí rns. 707 [ff. 92r-i2 2r, paper, segle X V ] abans desconegut. E s
incomplet, manquen els tractats I , I I I i del I V les sis proposicions
primeres; però ço que roman conté virtualment tota la doctrina de
l'autor. E l començament és, segons Biscaret: "Fratribus universis et
"síngulis iuvenibus ordinis beatae Dei genitricís Mariae de monte
"Carmelo proficere devote cupientibus in praefatae Virginis illibatae
"speculatiòne ac purissimae Conceptionis eiusdera fr. Franciscus
"Martini in S. P. minimus magíster vestri ordinis et provinciae C a "thaloníae". Acaba: "Explícit Compendium veritatis conceptionis vir"ginis Mariae editum per R . M . Franciscum Martini magistrum P a "risiensem ordinis fratrum B . Mariae Dei Genitricís de monte C a r "meli provinciae Cathaloniae et conventus Barchinone". L a Bibliotheca Carmelitana fixa la composició del llibre a Barcelona l'any
1390. Però al manuscrit Vaticà, f. 117 es parla de la Regència a Avinyó del P. Bernat de Montagut l'any del Senyor M C C C L X X X X I X
Per tant, llevat d'una errada del copista (tanmateix força freqüents)
cal portar un decenni més ençà la data del llibre.
..

* * *

L'estil del Compendium és, sens dubte, massa de l'escolàstica decadent. A la segona meitat del segle X I V è . solia cada autor adoptar
un número, al qual es subjectava dràsticament. F r a Martí adoptà el
set. E l llibre es destria en set tractats, els tractats en set grups d'arguments o objeccions, etc, els grups consten de set parts, i així per
l'estil. A més a més, moltes vegades que escauria l'exposició seguida.
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com és ara en la citació i valorització de les autoritats, Francesc
Marti manté la forma sil·logística en detriment de la brevetat i fluïdesa, no compensades per cap avantatge. Encara hom li retrauria
justament l'ús de raons poc sòlides i fins puerils (en aquest ordre obtenen el rècord els set arguments manllevats a les set arts liberals,
de la gramàtica a l'astrologia), la mancança de crítica en la tria
d'obres espúries i altres defectes; però malgrat tot el llibre del Carmelita barceloní roman "un dels exposats de la qüestió m é s complets"
que diu el P . L e Bachelet, una obra que tothora es llegeix amb fruit.
Francesc Martí adopta al defora el mètode escolàstic, però batega per dins el polemista i l'orador. E l to polèmic ressona quan s'adreça als impugnadors de la santedat original, als indevots, cors de
pedra, moguts de la passió, que no fan m é s que escarnir la pia sentència. A un moment donat, posa en boca de Maria els planys del
salm 21 r "Omnes videntes me deriserunt me, sciliet qui me impugnant, locuti sunt labiis et moverunt caput" etc. Recursos oratoris
tornen a cada pas: exemples, hipèrboles... Al tractat I V després de
provar amb set arguments la tesi de la preservació del pecat, n'afegeix altres set per tal d'excitar la fantasia, com ell diu. Heus-los ací
en extracte. Si la Verge Maria hagués estat concebuda en pecat original hauria patit el dany m é s gran que mai hagi sofert una creatura; hauria estat objecte de part de D é u d'un odi més intens que no
pas Caín o Judas o qualsevulla damnat; hauria deturpat més l'univers que no els monstres més deformes; cent mil mons curulls de
pecadors que existissin, tots plegats no assolirien la pena que correspondria a Maria; el seu pecat original hauria estat el pecat pitjor
del m ó n ; Maria seria en la concepció la més deforme de totes les dones; i mereixedora de tots els vituperis. Per què? Perquè en E l l a el
sol pecat original hauria comportat la privació (privació i no solament negació) de més gràcies, de més dons, de m é s bellesa que no
tots els pecats que mai s'hagin comès, puix totes les creatures juntes,
àngels i homes en l'actual orde de providència no igualen la gràcia
i la bellesa que pertoca a la Mare de D é u .
E l fort del llibre és en els 127 arguments dels tractats I V i V . F r a
Martí invoca l'autoritat de la Sagrada Escriptura; bisbes: St. Agustí, St, Ambròs, St. Amfós de Toledo, St. Anselm (al qual segueix atribuint l'opuscle De conceptione, suara reivindicat al monjo Eadmer i
l'epístola als bisbes d'Anglaterra); sacerdots: St. Jeroni i Petrus
Comestor; monjos: St. Bernat (palesa eficaçment, que el pecat no
s'adiu en cap instant amb les lloances sublims que li ret aquell seu
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devot); mestres en teologia: Ricard de St. Víctor i Alexandre Neckham en els respectius sermons sobre la Concepció i, de passada,
Fulbert de Chartres i Huc de St. Víctor. Segurament la dèria de man.«tír-se en el número set no li permeté d'ésser exhaurient en la cita
ció de doctors favorables a la pia sentència. E n un altre orde de
proves, cita les testimoniances de l'Església triomfant; revelacions
de Sta. Erigida; de l'Església militant, que permet i fomenta i vol
que se celebri la solemnitat de la Immaculada; dhuc del mateix infern, aportant un episodi de les revelacions susdites. Aquí conta el
cas d'un obsés exorcitzat a Montblanch, que referia el P. M . Cunill,
Vice-gerent de l'Inquisidor de Tarragona. L'Alcorà i tot cita, mateix
que els Leretges albia^sos.
Les raons teològiques són manllevades preferentment a l'escola
franciscana. A Nostra Dona, essent la més excelsa de totes les pures
criatures, per tal com és Mare de D é u , Reina de cels i terra, Senyora
dels àngels, Mare de misericòrdia, refugi últim dels pecadors, advocada del gènere humà, l'òrgan de la difusió de totes les gràcies: a
Nostra Dona pertoca el grau de santedat i puresa més excels després
de D é u , i aqueix és no contreure el pecat, tot podent pecar. Pels mateixos títols li convenia la redempció més perfecta possible, ço é s
l'ésser deslliurada del pecat abans de contreure'l. E n confirmació, reporta el raonament d'un príncep tuc-persa, qui sembla haver assistit, en temps de Joan X X I I , a la funció de la Immaculada que celebraven els Carmelites d'Avinyó davant tota la Cúria.
Per a donar relleu a la tesi dreça una llista d'adjectius, que les
oïdes cristianes no poden pas tolerar: Maria la Mare de D é u posseïda del dimoni, condemnada a l'infern, filla d'ira!
U n dels arguments que Francesc Martí valoritza més és el de la
identitat de la carn de Crist i la carn de Maria, transportant a fortiori a la preservació del pecat el raonament que l'autor d'un sermó
De assumptione atribuït a St. Agustí emprava per a provar l'assumpció en cos i ànima al cel. Tanmateix, més compatible amb la dignitat de Mare de D é u hauria estat el pecat venial que no l'original,
car és menys greu i afecta directament la persona i no la naturalesa,
mentre que l'original taca la naturalesa i per això tendeix a encomanar-se per la generació. M é s compatible també la corrupció del
cos. I amb tot, D é u la preservà de l'un i de l'altra, segons l'ensenyament indiscutit de l'Església. Ho té ell per tan ferm, que ni sospita
tan sols una possible rèplica dels adversaris.
E s notori que aquests es pensaven salvar a bastament l'aptitud
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de Maria a la maternitat divina concedint que abans de l'Encarnació fou purificada. Aquí el Mestre Carmelita amb l'esmentat Agustí
fa ressaltar la incongruència d'aital recurs. Nosaltres, diu, no gosaríem pas a fer un corporal amb roba rentada, ni a consagrar una
hòstia caiguda al fang per més bé que hom la netegés: molt menys
convenia de plasmar el cos del Fill de D é u d'una carn un cop sollada
pel pecat.
L a dignitat de Maria sobrepassa la de totes les criatures; ningú
no concebrà mai una lloança igual als seus mèrits. Per tant, l'excellència que tingueren els àngels no podia pas mancar a llur Reina.
Maria, predestinada a remeiar la maledicció d'Eva, no havia d'ésserhi pas subjecta, segons allò: "Plus benedicta quam omnes mulieres,
"quiaquidquid maledictionis per E v a m infusum, totum benedictío
"Mariae abstulit, insuper gratiam refudit". Fort d'aquest principi,
Francesc Martí proposa el criteri, que modernament St. Alfons M a ria de Liguori repeteix a les Glòries de Maria, c. 5. E n el conflicte de
dues opinions, cal mantenir la més honorífica per a Maria, mentre
no consti positivament que la contrària és la vertadera.
E l mestre Carmelita invoca acoradament l'autoritat de l'Església
universal, cosa fàcil quan la festa de la Immaculada era celebrada
pertot: ordes religiosos, universitats, diòcesis... I assegura formalment que la majoria dels teòlegs estaven per la pia sentència. E l s
Framenors sobretot: "hoc enim ad laudem eorum est, quod communi"ter in praesenti matèria habent beatam Virginem in magno honore
"et reverentia et eius puritatem... imo ipsam viriliter defendunt".
Dels seus germans Carmelites escriu, que si algú, com Guerau de Bolonya i Guiu Terrena, es decantaren a l'opinió contrària, ço que ell
no creu pas cert, ho feren a contracor. Amb això aplica el raonament
de Gamaliel que conten els Actes dels Apòstols: Si la pia sentència
fos una invenció humana, s'esfumaria ella mateixa; però si és divina és inútil de contradir-la; ara és això el que devé, que cada
dia creix i s'arrela més en tots els estaments de l'Església. Recurs
polèmic no pas menyspreable. No és aquest un dels motius que
decidiren ia proclamació del dogma?
E l que no he vist al Compendiurh són els arguments peculiars de
Joan Baconthorp i de l'escola lul·liana, principalment allò de la "necessitat de congruència", bé que el P . L e Bachelet noti afinitats entre el nostre i els altres defensors del grup català Joan Vital i Llull.
Estic que M . Francesc Martí es mou en la direcció de Pere d'Auriol.
Poc després, un altre Carmelita català, T o m à s Sixillat no va trobar

F R A F R A N C E S C MARTÍ, C A R M E L I T A D E B A R C E L O N A

427

manera millor de vindicar la santedat original de Maria, que reproduint un xic remanejada l'obra del Mestre Franciscà.
Ultra la defensa positiva, Francesc Martí desfà una a una les
objeccions, assenyalant criteris, alguns dels quals em semblen definitius. Pretenien els contraris, que eximir Maria del pecat original
era igualar-la a Jesucrist, amb ofensa greu del Fill i de la Mare. U n
dels escrits de Nicolau Eymerich duu per títol Contra calumniantes
praeeminentiam Christi et Matris eius. Però no, respon Martí; posat el privilegi, romanen diferències essencials entre Jesús i Maria.
Jesús, D é u , no podia contreure el pecat, Maria no el contragué, però
podia; Jesús és immune del pecat per dret propi, Maria per privilegi; Jesús concebut virginalment, Maria per la via ordinària per on
es transmet el pecat, etc. I si romanen diferències essencials, això sol
és un argument positiu en favor de la pia sentència, segons aquell altre criteri, que a Maria cal reconèixer la santedat m é s excelsa després de D é u . D'altra banda, en virtut de la maternitat divina, Maria
és tan íntimament unida al Verb encarnat, que una mateixa és llur
carn i, en conseqüència, en la impecabilitat de Jesús va compresa la
immunitat de la Mare; per tant, no calia que els escriptors inspirats
i els Sants Pares fessin esment de son privilegi, car tots els textos
que declaren Jesús l'antítesi del pecat, testimoniegen implícitament
la santedat absoluta de Maria. Ometo altres criteris més comuns:
que una llei general no exclou pas necessàriament tota excepció, molt
menys l'excepció dels príncep que s'estén connaturalment a la mare;
que, fet i fet, almenys d'altres dues de les malediccions del pecat fou
exempta Maria, val a dir de l'infantament dolorós i de la corrupció
del cos; que comportant diversos aspectes la transmissió del pecat
original, com són ara concepció activa i passiva, concepció carnal i
animació, pecat en causa i formal, e t c , les sentències patrístiques
que encloguin Maria en la llei general no és pas necessari d'interpretar-les de la màcula formal de l'ànima, ans poden restringir-se a
qualsevulla dels moments anteriors; que, a prendre a la lletra els
textos invocats pels adversaris, àduhc el naixement de Maria caldria
professar que fou deturpat pel pecat original.
No content encara, M . Francesc Martí pren la contraofensiva i
acusa els contraris, que, titllant d'heretges els mantenedors de la pia
sentència, ells mateixos es fan sospitosos d'heretgia, car censuren una
doctrina que l'Església empara i s'arroguen l'autoritat exclusiva de
l'Església Romana. L a posició del nostre Mestre és força interessant. Hom objecta que foren moltíssims els defensors de la Imma-
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culada en tant que opinió piadosa, però, quants que la declaressin
certa? Doncs, bé, Francesc Martí sosté que la pia sentència és la
vera doctrina catòlica, ensenyada en l'Escriptura i Tradició i que la
contrària de per si és errònia i herètica; però s'absté de sentenciarho, per tal com a l'Església i no als doctors privats pertoca de dar
en matèria de fe la sentència definitiva.
He maldat per a reduir a forma breu i clara la doctrina del Compendium i posar-ne de relleu els trets cabdals sense estrafer, vull esperar, el pensament de l'autor. E l lector veurà si són justos els judicis formulats al començament de l'article.
Com a cloenda, escau de recordar que el Mestre Carmelita F r a
Francesc Martí, tot defensant la Immaculada Concepció, ensenya
altres tres veritats molt honorífiques a Nostra Dona, però no encara
definides: l'Assumpció en cos i ànima al cel, la mediació universal
("est ínstrumentum sive organum omnis gratiae diffusivum ut dicunt
Augustinus et Hieronymus" f. ç ó r . ) , i que tots els àngels i homes
plegats no igualen la santedat inicial de la Mare de D é u .
FRA BARTOMEU F . M.a X I B E R T A . O. Carm.
Prof. al Col·legi Internacional de St. Albert. Roma.

ELS ESDEVENIMENTS

DE PALESTINA

B

ONA part de l'opinió mundial rebé amb molta sorpresa la nova
de les matances de jueus en diverses ciutats de Palestina vers
les darreries d'agost d'enguany. No és que hom ignorés les divergències de tota mena i profundes que separen els dos pobles que en
l'actualitat es disputen l'hegemonia d'aquell boci de terra, materialment insignificant, però d'una alta valor moral per a ambdós; tothom
estava confiat en la tàctica colonialista dels anglesos i en la seva força
militar, o bé per a harmonitzar els interessos contraposats que en
aquest cas entravenen joc, o bé per a imposar el seu punt de vista
respecte al mandat que li havia estat confiat. Fins la seva actuació
en els deu primers anys així ho feia creure, com sigui que, llevat del
moviment avortat en 1920, no s'havien exterioritzat gaire les antipaties que es covaven a l'interior. Als que havem, però, sojornat a
Palestina una llarga temporada i podíem estar més al corrent del veritable estat de la situació interior, ens estranyava que el que s'ha
esdevingut en 1929 no haguéspassat abans. E n s explicarem.
E r a als començaments de l'any 1926, si no recordem malament,
quan el ministre de Finances anglès, Mr. Winston Churchill, proposava una reducció en les despeses del pressupost, i fou llavors que,
per anivellar la balança, es decidiren reduccions en diversos departaments ministerials. U n dels afectats, naturalment, havia d'ésser el
de Guerra, llavors precisament que s'acabava de signar l'acord de
Locarno i les manifestacions pacifistes sovintejaven entorn del trio
Chamberlain - Briand - Stresemann. A Palestina, la Gran Bretanya
no mantenia que diguéssim un exèrcit massa nombrós d'ocupació,
donada la poca extensió territorial del país i la gairebé nul·la organització política dels indígenes que fes témer algun moviment sobtat;
altrament, la base naval de Malta i l'exèrcit d'ocupació a Egipte li
fornirien mitjans suficients per acudir amb relativa promptitud a
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dominar qualsevol alçament. Amb tot, els esdeveniments abans esmentats de l'any 1920 li ensenyaren que no era prudent de deixar
el país completament desguarnit, ans calia disposar d'alguns contingents per a qualsevol eventualitat, i per això foren establerts campaments militars principals a Sarafand, vora de Jaffa, i a Aman, a la
Transjordània, amb altres de menys importància a Jerusalem, H a i fa i alguna altra ciutat. Com fou encertada aquesta mesura previsòria, ho prova el fet que des d'aquella data fins al mes d'agost darrer no s'havia produït cap topada ressonant entre els dos grups hostils que malden per la supremacia a Palestina. I cal tenir present
que hi ha hagut ocasions m é s que suficients en elles mateixes per a
provocar aldarulls que haurien costat cars als mandataris i als seus
protegits. Recordem només l'engrescament produït entre les masses
àrabs pel pas cap al Hedjaz en actitud guerrera de les tropes del
Soldà del Nedj, Ibn Send, quan es parlava de si entrarien a Palestina; per la rebel·lió del Soldà Atrache al Djebel Drus, a la frontera
mateixa i fins pels èxits esbombats d'Abd - E l - K r i m al Rif. Amb
aquest motiu, el cap calent dels orientals i el fanatisme irreflexiu dels
musulmans haurien sens dubte fet esclatar moviments de solidaritat
amb els seus correligionaris que haurien pertorbat profundament la
pau del país. Però on culminà la indignació i l'excitació del món
àrab palestinenc fou en la vinguda de l'ex-premier anglès Lord B a l four, l'autor de la famosa Declaració per la qual s'atorga al poble
jueu la facultat de convertir la Palestina en la seva L l a r Nacional.
Nosaltres fórem espectadors del descabdellament de tots aquests esdeveniments, cada un dels quals hauria bastat a fer saltar la guspira que hagués ablamat en guerres aquella terra de pau, i poden
certificar que la presència de les tropes angleses, poques però ben
emprades, deturà ja en el seu inici l'abrandament popular. Aquelles
desfilades dels soldats per la capital, aquell passejar per totes les
carreteres els autos blindats farcits d'ametralladores, aquell volar
sense interrupció dels aeroplans militars damunt totes les poblacions,
en témer-se alguna commoció, foren sempre més eficaços que totes
les proclames i recomanacions. Tot passà sense que a l'interior es registrés el més petit incident; fins la vinguda de Lord Balfour a inaugurar la Universitat Jueva de Jerusalem, que havia causat tota mena
d'inquietuds a les autoritats per l'actitud amenaçadora dels musulmans, es reduí a una protesta pacífica que consistí a tancar els
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comerços i posar draperies negres als balcons. E l ministre anglès es
passejà traquillament per on li plagué davant les mirades encuriosides o irades de les multituds. Tot per obra i gràcia de la guarnició
anglesa.
Arribà, però, l'hora de les reduccions pressupostals abans esmentades i es donà un tomb en la visió dels afers palestinians, que des
de Londres potser no es podien albirar amb la mateixa claredat que
des de Jerusalem. L a conseqüència fou que es decretà la reducció al
mínimum del contingent anglès en el país i que es procurés formar
un quadro militar a base de gent del país sota el comandament d'alguns caps britànics. L'ordre fou executada aviat pel llavors Alt C o missari, Lord Plumer, que provenia com a almirall de la base de Malta. Qui ccnegui l'organització militaranglesa a la metròpolis i a les
colònies o llocs d'ocupació comprendrà de seguida l'abast de la mesura del gabinet de Londres per tal de reduir les despeses en aquest
ordre. C a l saber, en efecte, que les forces expedicionàries angleses són
tractades d'una faisó que prou envejarien les tropes colonials de molts
altres països; solament així s'explica que es trobin suficients voluntaris per a cobrir tants llocs de defensa i vigilància com calen a la
Gran Bretanya al llarg del seu vast imperi. L'edificació del campament, el confort de les casernes, els sous d'oficials i fins de soldats,
l'atenció que es té per les famílies respectives i altres avantatges,
són estímuls que, alhora que atreuen la joventut britànica, fan forat
en el pressupost de Guerra. E n èpoques normals i de prosperitat, era
un luxe que Anglaterra es podia permetre; les circumstàncies, però,
i la crisi per les quals la nació travessa han fet indispensable la supressió del que hom considerava ja gairebé innecessari, ço és, mantenir un cos d'exèrcit a Palestina. L a pau relativa d'aquests darrers
anys i la proximitat d'altres forces disposadores pogueren fer adoptar aquesta decisió.
Recordem molt bé el fet de la marxa dels oficials i tropes angleses, perquè un monjo benedictí de la nostra residència d'Abou-Gosh,
que està en el camí de Jerusalem a Jaffa, ens contava diverses escenes del comiat d'aquells militars. Dom Rafael Defives, queaixí s'a. nomena, exercia el ministeri de capellà castrense del campament de
Sarafand per suplir Monsenyor Goderic Kean, capellà titular del
cos britànic expedicionari per als catòlics, el qual fou elevat a la
dignitat episcopal, com a auxiliar del Patriarca llatí de Jerusalem,—
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ara darrerament ha estat traslladat a l'illa de Xipre. Molts d'aquells militars no amagaven les seves temences respecte l'avenir d'un
pais sense estabilitat així desguarnit; però l'esperit de disciplina s'imposava, i en anar-se'n, testimoniaven el seu afecte al nostre monjo.
Recordem així mateix, ran d'aquest èxode, els planys i comentaris
que hi feia el periòdic Palestine Weekly, òrgan del sector sionista
més culte, en considerar l'eficàcia provada de la permanència de les
tropes. E n la nova organització militar, entraven com a element maque s'obria al seu davant sense un suport eficient com eren aquelles
tropes. E n la nova organització militar, entraven com element majoritari soldats hebreus, però, tothom reconeix, fins ells mateixos,
que la seva raça té m é s aptitud per al comerç que per a les armes.
De raça àrab n'hiadmeteren pocs, perquè no estiguessin contínuament en desavinença amb aquells; un cos armat, improvisat i for
mat d'aquesta manera, hom comprèn la poca eficàcia que devia tenir.
L'estat de por en què vivien els jueus, sobretot des del 1926, era
ben justificat, puix davant l'actitud amenaçadora i fins insolent dels
musulmans, no era gaire tranquil·litzador de considerar que no tenien
reforços prou forts en cas d'atac, que podia esperar-se d'un dia a
l'altre. Aquells no s'amagaven de fer declaracions en aquest sentit
i per això nosaltres mateixos havíem pogut oir de llavis d'un paleta
que treballava a casa nostra: "Ja cal que, si mai els anglesos se'n
van, els jueus marxin mitja hora abans, si volen salvar la pell." Un
feHah de les afores de Jerusalem ens deia: " E l dia que els anglesos
no hi siguin, no en restarà ni un, de jueu." E l cas, però, més típic
d'aquesta creença en el bandejament 0 extermini de ia raça jueva,
el trobem en la manera de pensar dels musulmans respecte a la venda de terrenys als compradors jueus. E n efecte, en preguntar-los nosaltres perquè es planyien que els jueus se'ls ficaven a casa, si ells
precisament en tenien la culpa, per tal com els venien les seves possessions, sempre solien respondre: "Això rai, ara ens venem els terrenys i en traiem força diners; aviat, però, arribarà el dia que els els
tornarem a prendre, i llavors tindrem diners i terrenys ben arreglats." Aquesta esperança era bastant general i solament per ella s'expliquen els avançaments dels jueus en l'adquisició de terrenys, mitjançant l'organisme nacional Keren Kayemeth Leisrael, qui, enorgullit, va constatant en successiyes publicacions els metres quadrats
que augmenta la reconquesta del sòl nacional. Això a part de mol-
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tes altres manifestacions dels indígenes, per mitjà de les quals es
podia deduir ben bé que no desaprofitarien qualsevol avinentesa que
se'ls presentés per llançar-se damunt el poble odiat.
E l s qui coneixíem aquest estat de coses, alhora que hem trobat
estrany que el fet no es produís abans, no podem creure que ara,
per més comissions que s'hi adrecin i per més enquestes que es realitzin, la situació variï sensiblement, sobretot quant a l'acostament
i avinença dels dos pobles antagonistes. De moment, els ànims s'apaigavaran si no de grat, per força, car de tothom és ben sabuda.la
mà dura amb què els anglesos solen reprimir les pertorbacions i alçaments de les seves colònies. Per lletres particulars ens hem assabentat de la rapidesa amb què ha estat sufocada la topada sagnant
d'aquells dies tràgics. Diu així un amic que ens escriu: " E l curiós
serà la segona part del drama, quan es comenci a depurar responsabilitats i aplicar la justícia més severa. E m penso que molts caps
aniran a terra. Pels carrers ja hi ha cartells amb una nota de l'Alt
Comissariat assabentant els ciutadans que de moment cal restablir
l'ordre, però que després es procedirà amb tot rigor contra els culpables. Quants deuen estar tremolant!" Això, en termes possibilistes, és el que anuncia el nostre amic, però no dubtaríem gens a afirmar que a hores d'ara molts d'aquests culpables o considerats com a
tals, j a hauran rodat per terra en els misteriosos antres de la presó
que hi ha en el barri armeni del Mont Sió; massa que coneixem la
justícia expeditiva dels administradors anglesos!
Aquesta ha estat la gènesi i el desenrotllament natural dels. fets,
donats els principis que havien primejat; ara, doncs, s'haurà d'iniciar o bé una política ben definida, o bé un rumb diferent del seguit fins ara. L e s directives posades en pràctica fins a la data ens han
semblat sempre una posició absurda de part de la potència mandatària, puix alhora que es presentava com a salvaguardadora dfcls
interessos dels indígenes del país confiat a ella, declarava que tenia
la missió d'establir dintre aquesta mateixa àrea un Fogar Nacional
per al poble jueu, cosa que nosaltres considerem producte legítim de
la jrescura anglesa. Durant aquests primers anys de mandat, l'absurd esmentat ha estat possible mercès a la desorientació general i
a l'actitud expectativa que tothom adoptà per veure com es resoldrien els grans problemes plantejats per la Guerra europea. H a passat j a , però, el temps suficient perquè les incerteses que flotaven en
l'ambient de la postguerra s'hagin anat sedimentant i els fons de les
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coses es vegi més definidament. Concretament a l"'affaire" de la
Palestina, el temps transcorregut ha deixat, veure prou clarament
quins eren els intents primaris dels mandataris i dels seus protegits, i per això, quan la consciència popular se n'ha adonat ben b é —
els seus caps potser j a se n'havien adonat abans,—ha estat impossible de reprimir l'esclat de la. seva indignació. E n efecte, parlant sense eufemismes, s'intenta lliurar la Palestina als jueus i bandejar-ne
els àrabs. E l s qui proposaren la qüestió i els qui s'encarregaren de
portar-la a la pràctica tal volta no reflexionaren prou en l'abast de
l'empresa, encara que nosaltres creuríem que els primers no devien
estar en. condicions de mesurar-ne la possibilitat, mentre que els segons devien saber bé massa l'embullada troca que els caldria descabdellar. Però ja és sabut que entre uns i altres hi havia compromisos
greus a complir i sobretot els segons no podien eludir de prestar tota
la seva col·laboració a allò que aquells els imposaven;
Estem segurs que, si ara els anglesos poguessin, es desfarien d'una
aventura que els ha portat j a , i els promet portar m é s endavant, una
pila de malsdecap, però segons sembla, el compromís amb la finança jueva els impedeix de realitzar-ho. N i n g ú no sap en què consisteixen aquests pactes secrets i misteriosos que per força han d'existir
entre jueus i anglesos, puix que altrament seria incomprensible
aquesta política que resulta diametralment oposada a la que ha desenrotllat sempre Anglaterra en les colònies i protectorats. E s veu
que, a Palestina, hi és de mala gana, que només la hi retenen compromisos ineludibles i que en la primera ocasió que se li presenti, ho
deixarà sense penedir-se'n. De moment, pot continuar encara fent
els jocs d'equilibri que la situació especial li ha permès de fer fins
ara; un cop, però, el problema, que està latent, s'agreugi, es trobarà en un carreró sense sortida. Nosaltres creiem que amb la seva
perspicàcia s'haurà adonat abans de gaire de la insolubilitat d'un
problema tan complex, que té contínuament damunt les mirades de
tot el món i que en definitiva no li permet de fer un paper massa
airós davant els pobles cristians. Darrerament, els mateixos diaris
anglesos parlaven d'un possible traspàs del madat britànic a Itàlia,
solució que seria la més satisfactòria per al món cristià, la més convenient als interessos propis tant d'ordre militar com financier, i la
més ben vista pels indígenes del país. Itàlia, d'alguns anys ençà, treballa una cosa de no dir per recollir l'herència francesa en el protectorat dels catòlics en els Llocs Sants, i é s verament admirable la cons-
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tància i les quantioses sumes que ha despès per afermar-se en les posicions que va conquerint.
Tot, per consegüent, sembla decantar-se per aquest cantó de la
balança; iqui, però, pot saber la força que fa en l'altra la pressió dels
jueus? Fins que no se sàpiguen concretament les imposicions d'aquests, serà inútil que hom es trenqui el cap fent pronòstics sobre
l'avenir de la Terra Santa. Per això nosaltres ens hem limitat a explicar el desenrotllament dels fets que darrerament s'hi han esdevingut. Caldran altres senyals precursors perquè ens orientin respecte
a un problema tan vital per a tota consciència cristiana.
DOM ANTONI R A M O N i A R R U F A T
Monjo de Montserrat
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UNA BELLA E D I C I Ó DE LES POESIES
DE CABANYES

R

UBIÓ i Lluch, amb la seva acostumada lucidesa, ha senyalat les
causes internes que, des d'un exclusiu punt de vista literari, determinaven l'esfondrament de l'anomenada en la història de la literatura espanyola del segle X I X è . , escola catalana: l'escola dels P i ferrer, Cabanyes, Quadrado, Semís, Milà, etc, Tenia aquesta escola
segons el nostre venerable professor, un "cert estil propi que indicava
una manera distinta de sentir el mitjà d'expressió adoptat, que no sonava llavors ni sona tampoc ara bé a oïdes castellanes, dificultant la
• seva íntima comprensió i, com a lògica conseqüència, la incorporació
d'aquell ric esplet d'inspiració a la literatura general espanyola. Tot
això li comunicava un cert aire exòtic i pervingut que va produir primer son isolament i acabt la bancarrota fatal de tota una escola literària". E r a un conflicte entre ment i l'expressió, del qual Cabanyes
constitueix el més significatiu exemple.
E l magnífic llibre del D r . Sebastià Puig, canonge de la Seu barcelonina, titulat E l Poeta Cabanyes, conté una de les més completes edicions de l'obra poètica d'aquest juntament amb una extensa
i sagacíssima biografia crítica i un índex bibliogràfic que recull
allò de m é s notable que s'ha escrit sobre el gran poeta dels Preludies de mi lira. E n fullejar-lo hom es ratifica en els conceptes essencials que des de la doble i gloriosa consagració que de Cabanyes
feren M i l à i Fontanals i Menéndez i Pelayo, ha pronunciat la crítica. "Cabanyes — ha «scrit Montoliu — inaugurava una escola de
poesia castellana que precisament havia de morir per ésser massa
escola i massa poc castellana". Però la seva obra és un monument
únic en la literatura de llengua castellana i el m é s sòlid i perdurador
, del segle xixè. De la topada que en ell es produeix entre el seu geni que, com li diu Costa i Llobera, "era bé el geni de ta pàtria dura"
i la llengua que emprava, segons confessió dél poeta, tan plena de dificultats per ell com qualsevulla altra llengua estrangera. Cabanyes
en sap reeixir genialrr.ent amb poesies tan perfectes com L a misa
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nueva i A mi estrella o amb aquella, la més íntima i delicada, que
comença: Perdón, celeste Virgen, en la qual s'alien dolcíssimament
tota la tendresa i tota la dolor d'una amor impossible i castíssima
amb les altes esperances d'un cristià fervorós. E s aquella poesia
que mereixia de Milà aquest judici tan concret: "Nada ya de imitación, nada de escuela ni de resabio literario; nada que falte, nada
que esté de màs; nada violento y precipitado".
Però amb tot i la seva gran significació històrica i literària, C a banyes continua quasi oblidat entre nosaltres. Llibres tan interessants com aquest del D r . Puig i estudis tan acabats i profunds com
els que n'escriví Montoliu a propòsit de l'edició anglesa de Peers,
no han bastat a fer-lo estimar de les joves generacions literàries.
Serà la llengua, encara? L a llengua que, amb escasses però il·lustres excepcions, l'isolava dels castellans, l'isolarà també de nosaltres? Caldria que no fos. Nosaltres estem obligats a més comprensió. D'altra banda, com ha dit Montoliu, donades les possibilitats
del català en temps del poeta, nosaltres "en nom de la poesia i de
la beutat ens havem d'alegrar que Cabanyes renunciés a la seva llengua, i adoptés la del poble veí. A aquest renunciament devem l'obra
perenne dels Preludios."
Cabanyes segueix encara essent un dels m é s alts exemples de
joventut. Per la doble aristocràcia de la seva personalitat: per la
seva fe mai desmentida i pel seu generós amor als grans ideals de
cultura i humanitat. E n aquests moments de reviscolament humanístic, la seva figura es fa encara més interessant. Cabanyes traspassava als vint-i-cinc anys, en la seva masia pairal de Vilanova, deixant
record d'una vida i una mort cristianíssimes, i una obra breu que el
feia immortal, exponent de la seva gran ànima i de la seva gran laboriositat tota esmerçada en l'estudi de les literatures antigues i modernes.
Dreçat valentment contra tots els gregarismes, ell realitzà quasi i en el millor sentit, la identitat de què parla Novalis, perseguida
amb tan poca sort pel romanticisme, de la vida i l'ideal. I , paradoxalment, es produí i transcendí com un clàssic. Montoliu ha revelat el
secret d'aquesta paradoxa, en una docta conferència a Vilanova i
en el seu "Breviari". "Homer i Horaci no se l'emporten al món al
qual visqueren per vestir-lo de grec o de romà. E s ell qui arrossega
Homer i Horaci i els fa entrar en la seva companyia dintre el món
de les idees i dels sentiments del seu temps". I , així, romàntic, res-
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ta a la vegada com un clàssic. Coincideixen amb la critica, dues odes
glorioses: la de Menéndez i Pelayo, A la memòria del eminente poeta
catalan D . Manuel de Cabanyes, de la qual són aquells versos:
Llego a tu mente un rayo de aquel juego
que iluminó los pórticos de Atenas.
i la més coneguda de Costa i Llobera.
J . B . S.
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En aquesta secció es faran recensions crítiques de Iotes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

DAVANT EL NOSTRE HUMANISME NAIXENT, per Josep Carbonell. - Barcelona, 1929.
En breus i denses pàgines <le bell estil—una mica torturat pel neologisme—l'amic Carbonell exposa tot un pla de reforma moral, d'assaonament cultural i d'alta
orientació política. Sorprèn de seguida en aquest opuscle, que mereixeria els honors
d'una ampliació fins al volum del llibre — lalment, en sembla un esbós — la gran
vaslitud de la mirada en el temps i en l'espai. Som un poble nou, no pas una resurrecció; no limitat a la mcxlerna marca hispànica ans estès pel Migdia de la
GàHia, aquesta Occitània misteriosa que mateix pot ésser una albada que l'esparpell anunciador de la mort; la nostra renaixença, acabada en l'art i en les lletres
i incipient en la cultura, no pot arribar a plena consciència i ambició política,
sinó per la restauració moral, a base de l'ideal cristià fornit per la Bíblia retraduída, i de! refinament d'esperit fornit pc's clàssics ràpidament anostrats: els instruments de realització dels nostre esperit renadiu han d'ésser les dues grans forces
estatals en les quals hem d'insuflar l'alenada creadora de la nostra joventut... Belles idees i bellament exposades, no sense aquella documentació apropiada i sòbria
que aquests estudis reclamen. No és missió nostra la d'emetre judici sobre aquestes
directrius, majorment en el pertocant a la política, però si que creiem que en
aquesta època desesmada i individualista, estudis d'aquests són absolutament necessaris. Tot d'una que es pogués, caldria obrir una amplíssima enquesta entre els
nostres esperits més desperts sobre l'orientació del nostre moviment després de l'aparent interrupció soferta. Serveixi d'inici i d'exemple aquest auri opuscle del nostre car amic.—C.

LA FI DE DON JOAN, per / . Puig Pujades. - Biblioteca Llil^rtat. - Llibreria Catalònia. - 1929.
L'autor no ha resolt, malgrat de publicar tretze contes en aquest vo'um, el problema, més gran del que molts s'imaginen, de construir un con:e Una manca de
contenció i de criteri segtir fa que a vegades una anècdota insignificant s'allargui
amb frases, descripcions i pintures innecessàries i fins fatigants. i que en canvi manqui cl toc precís, concret, p'e d'intenció que és la base del conte. Especialment cl
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desig de reproduir el parlar de la gent del pob'e, o dels tipus descrits, fa sortir lot
sovint l'autor del bon camí, i li fa cometre msncaments contra el bon gust literari.
No hi ha dubte que la simplicitat en la forma i en el fons escauria més a !a
seva manera: anècdotes senzillissimes com les d'Enveja i de Cal saber ésser honrat
constitueixen els seus majors encerls; en canvi en altres bandes, i especialment
quan vol esbossar l'evolució psicològica^ d'un home (La plcfneta), l'exageració en
els fets, ''acumulació de detalls i la manca d'intuïció el fan d'una pobra vulgaritat.
Aquesta manca d'esperit és força general, en l'estil i en el fons. Cal fer una excepció, que és Una plaga de l'Empordà, anècdota humaníssima contada amb una
simplicitat no exempta d'emoció, malgrat l'excés de converses, ja assenyalat.
Desconceria en aquest llibre la diversitat de criteris morals que l'autor empra:
formen una extensa gama. a partir de l'Aligot, conte moralitzant i gairebé pietós,
encara que de baixa qualitat, fins a escenes desagradables i fins crues, a burles de
coses que no han d'ésser preses en aquest to. i menys quan el mateix autor sap
defensar-les en altres moments del llibre.. E l to burleta predomina, i no té prou
qualitat per a justificar-se. Aquesta manca d'unitat dc criteri no pot tenir atractiu
per a un lector seriós.—MAURICI SERRAHIMA.

TARRAGONA. GUÍA HISTÓRICO-AROUEOI-ÓGICA (texto espaííol y francès),
per Sancho Capdevila. - Libreria Tarraconense, PI. de la Fuente. 53,
Tarragona.
És amb intensa fruïció que hem seguit aquestes breus pàgines on per primera
vegada hem vist exposada l'antiga grandesa de l'augusta ciutat amb plenitud de
rigor científica, amb la contínua autocorrecció espontània que donen els estudis
històrics i crítics a qui els professa i amb l'elegància de tot ordre que es pot exigir a un llibre que ha d'acompanyar les hores plaents de! turista. Elegància no solament literària, ans també tipogràfica: el gust de la simplicitat i la justesa i utilitat dels fotogravats que il·lustren el text són verament cosa remarcable en un
llibre d'aquesta mena que tant es presta al virolament. Un mapa de les carreteres
que interessen al turista i un pla de la ciutat acaben d'avalorar-lo E l lext francès afegit al darrera eixampla la seva utilitat. Només trobem que aquesta versió
hauria anat millor aj untada al text espanyol, fos a doble columna, fos a peu de
pàgina, però sempre a la vora dels gravats a què fa referència.
Perquè cl lector es faci càrrec de la importància d'aquesta guia, basta l'enumeració dels monuments que hi són sàviament descrits i historials: les muralles,
l'Arx, Palau d'August, Fòrum, temple de Júpiter, temple d'August, circ, amfiteatre, teatre romà, gimnàs, làpides romanes, pont romà del Francolí, aqüeducte,
baptisteri de Centelles, torre dels Escipions, pedrera del Mèdol, arc de Barà, necròpolis romano-cristiana, restes visigòtiques. Tarragona aràbica, Catedral, Sant
Pau, Santa Maria del Miracle, altres esglésies, arxius i biblioteques, Museo A r queològic provincial, Museu Diocesà, Camareria i Casa de's Concili, Palau de la
Diputació i de l'Ajuntament, Palau Arquebisbal, Universitat Pontifícia, ^ort,
barri jueu, Tamarit i torre de la Mora. Segueix una succinta monografia dels
grans monestirs de les terres tarragonines: Poblet, Santes Creus Scala Dei, Vallbo-
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na de les Monges i Escornalbou, i finalment una abundant i utilissima bibliografia.
Autor i editor, ambdós bons amics nostres, mereixen la més fèrvida enhorabona per la publicació d'aquest llibre, que després de tantes investigacions escampades, i per dir-ho tot, de tantes fantasies, ens era completament indispensable. A
través de les seves breus pàgines, hem tingut per primera vegada la visió integral
del que fou i del que pot tornar a ésser la nostra metròpo'is eclesiàstica, i si cap
recança en ha deixat, ha estat la de no posseir encara Tobra fonamental i extensa que posi fi a les pensades i estableixi els carreus sòlids de la veritable arqueologia tarragoniha. Des d'ara, els dos amics esmentats tenen contret e' deure de
donar-nos-la.—CARLES CARDÓ. prev.

CARTEIG HISTÒRICH. Correspondòncúi epistolar de Mossèn Jacint0 Ver
daguer a Mossèn Jaume Collell. qui la publica ab un pròlech v andocions. - "Gazeta de Vich", 1929.
Altament lloable, la tirada que hi ha avui a publicar epistolaris dels grans
traspassats. Hem pogut ja fruir dels de Teodor Llorente, Dr. Torras i Bafes i
aquest del gran sacerdot poeta, creador de la nostra llengua literària moderna.
S'anuncia la d'En Maragall. que promet ésser de gran interès. Creiem que ens
podem estalviar tots els llocs comuns sobre la importància biogràfica històrica, psicològica, etc, d'aquestes col·leccions.
No volem ocultar que l'aplec de lletres de Mn. Verdaguer ens ha deceb"t un
bon xic. Una vida tan intensa, tan febrosa i tan tempestejada com la del gran
poeta prometia una correspondència plena de saboroslssims detalls intims sobre
la gestació dels seus poemes, el procés intern de la inspiració i l'execució, els e'ements que li fornien !a natura i cl tracte amb els homes i la manera com hi reaccionava, i fins hi esperançàvem algunes clarícies de la seva trag,cdia. No direm
que no hi hagi res d'això, però sí que n'hi ha tan poca cosa. que si no ens constava tan certament com ens consta la probitat de Mn. Collell. no podríem resistir
la temptació de sospitar si algunes lletres han estat mutilades. E l gran poeta, per
un general, només parla de petits encàrrecs, de la seva salut i els seus viatges,
del curs d'impressió de les seves obres, en fi, de coses que, fora de' cercle de l'amistat, conserven poc interès. Útils per a establir una cronologia freda, el retrat
intern del poeta no en rebrà cap claror ni cap perfil. És que Mn. Verdaguer era
de temperament reservat, o que guardava les confidències amica's per a les converses de paraula,. Aclareixi-ho qui ho sàpiga. Però nosaltres, només direm que és
un ver condol que ens veiem privats de les grans rcvclacipns de tota mena que
un epistolari com aquest prometia. Ens hem d'acontentar amb notícies escadusseres
com la que dóna en la carta 50 sobre les lectures i les impressions d'adolescent que
motivaren la concepció de L'Atlànlida. Així s'cxp'ica que les anotacions de
Mn. Collell hagin hagut d'ésser breus. Per cert que a una d'elles som joiosos de
poder donar una resposta. E n la nota a la Carta 53. Mn. Collell pregunta on
deu haver anat a parar el magnífic exemplar de L'Atlànlida que Mn. Verdaguer,
per mitjanceria del mateix Mn. Collell, envià a S. S. Lleó X I I I . Si la memòria no
ens falla, nosaltres l'hem fullejat moltes vegades dins la biblioteca del Col·legi
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espanyol de Roma, al qual el gran Papa l'egà tots els llibres amb què l'havien obsequiat els autors espanyols.
Tornant al nostre epistolari, cl seu escàs interès històric queda compensat pel
seu interès lingüístic. No és que la prosa d'aquestes cartes arribi, ni de molt, a
la dels Discursos i e! Dietari d'un pelegrí a Terra Sanla, però tanmateix, dintre
cl seu to planer i un xic descurós cauen sovint aquelles gemmes de llenguatge que
Mn. Verdaguer agafava al vol del parlar del poble o forjava ell mateix amb el
seu instint meravellós de l'idioma. Una llegida d'aquest llibre, literàriament mancat de tota pretensió, podria refrescar el llenguatge de molts escriptors ossificats
dintre el classicisme i el neologisme.
Al nostre vell amic (parlo dels anys de la nostra amistat), el venerable Mossèn
Jaume Collell. a més de significar-li l'agraïment per aquesta nova aportació al
tresor comú, volem manifestar el desig que pugui acomplir amb lleure i èxit el llaminer projecte que ens revela al final d'aquest volum. Nin^fú tan ben documen.at
ni tan ben situat com ell per a fer-ho.—CARLES CARDÓ, prev.

BREVIARA CRÍTIC, per Manuel de Montoliu. Volum 11. 1925-1926. (Publicacions de {"'Oficina Romànica", Barcelona. Biblioteca Balmes.
MCMXXIX.)
De temps en lemps, a Catalunya, hom es plany d'una critica insincera, buida,
insolvent, és a dir, amb tots aquells defectes que la fan inútil. No sabem fins a
quin punt aquest plany és injust, però podem proclamar-ne obertament la injustícia. Car hom oblida aquella sèrie de noms — Riba. Capdevila, López-Picó, Esclasans. Plana, i altres — que han fet de la critica una necessitat literària a casa nostra i han acostumat el lector a exigir una perfecció fins abans d'ells gencra'ment
insòlita. I al costat de tots aquests — i no en una situació menyspreable — Manuel
de Montoliu.
E l lloc menys apropiat, evidentment, per a una critica profunda, és el diari. L a
necessitat de tenir al dia el lector, la rapidesa de les lectures i dels consegüents
comentaris, el fet d'haver de parlar, a vegades, de llibres declaradament dolents,
o que no interessen, là qual cosa és pitjor, fa que la critica periodística sigui sempre d'una valor irregular. També, per tant. la de Manuel de Montoliu.
Irregularitat no vol dir, en aquest cas, sinó impossibilitat de mantenir-se tothora en un estadi fix de perfecció. Per això trobem encertadissima la decisió de
Montoliu d'aplegar en volum, periòdicament una tria dels seus articles de critica.
Desapareguda la causa de la irregularitat, pot desaparèixer, també, aquesta. I
així esdevé, sovint, de fet.
Publicat l'any 1926. dins la col·lecció E l rOm d'olivera, el primer volum del
Breviari crític — corresponent als anys de producció I923-I9;4—. Montoliu ens
en ha donat, aquest any, en les Publicacions de l'"Oficina Romànica", de la B i blioteca Balmes, el segon volum, que comprèn els anys 192S i 1926.
Manuel de Montoliu treballa, dins el terreny de la crítica, en una direcció prèviament fixada i contrastant ara i adés l'obra que estudia amb les seves conviccions
artístiques. Ben lluny, per tant, de la posició recreàliva de Carles Riba qui "no
sap, fins ara. cap altre mètode més avinent per a ell. que el pugui dur a precisar-
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se qui és una obra, que aquest de viure en certa manera la hipòtesi d'haver-la feta
ell: que perseguir, fins al centre de l'obra si cal, els principis de la seva creació i
refer-la llavors, en conjunt o en detall, mantenint explícits aquells principis" (introducció a E l s mtírges). Però lluny, també, del subjectivisme absolut d'Agustí
Esclasans, del qual s'aparta per la seva explicació de l'obra, objectivament, encara
que ella no estigui d'acord amb les seves teories estètiques.
Montoliu resumí en tres normes, en començar la seva, obra crítica a L a Veu
de Catalunya, les aptituds que calen, segons ell. al crític, per a fer bona tasca:
i.* " E l crític ha d'ésser home d'idees i de principis; ha de tenir una visió personal del món i de la vida; i ha de tenir, sobretot, un determinat senlit de la beutat
i un ideal estètic fix. Aquest és l'aspecte subjectiu." 2.* " E l crític ha de tenir
prou poder per a abstreure's per uns moments de les seves idees personals i per a
observar en la seva totalitat i complexitat l'objecte de la seva crítica i jutjar-lo en la
seva valor pròpia. Aquest és l'aspecte objectiu." 3.* " E n el tercer moment el crític ha de posseir capacitat per a deixar-se influir fins a un cert grau en el seus
principis i els seus ideals estètics per l'obra de l'autor jutjat, i ensems ha d'aspirar
inversament a fer sentir la influència de les seves idees i dels seus principis en els
autors i en general en els corrents generals i dominants del gust. Aquest és l'aspecte sintètic, objectiu-subjecliu".
Hom pot estar o no conforme amb aquest mètode de crítica. Cal convenir, però,
que Montoliu li és fidel en lots moments; la seva tasca, en aquest sentit, és d'una
perfecta realització.
E n el volum que comentem, trobem sovint intercalats enlre els judicis sobre una
obra determinada, definicions que aspiren a una valoració per exemple, en parlar
de Miquel Ferrà: "Poesia lírica és el col·loqui ritmat del cor i de! pensament amb
què l'esperit s'esforça per construir el seu somni personal en la realitat del món"
—remarques que caldria que hom tingués en compte — "fóra un bon servei fet a
la crítica literària, si els poetes adoptessin el costum de datar llurs composicions,
únic mitjà de fer-se càrrec de l'evolució de la personalitat del poeta"—, notes interessants sobre la crítica a Catalunya...
Tot això, amagat en'xe els difertnts estudis, denota prou bé la finalitat alliçonadora que vol donar Montoliu a la seva crítica. D'una part, respecte als gèneres.
Però també, de l'altra, respecie als autors. E l l mateix no la defuig: " L a meva única aspiració — deia al pòrtic del primer volum — és oferir al públic català i no català un guiatge a través de la producció actual de la noslra literatura". Actuar de
guia és assenyalar camins no perdedors i fressar-los per a qui hagi de seguir-los.
I no és aquesta, així mateix, la tasca professoral?
Montoliu cerca, al costat de l'educativa, una intenció moralista. Sense renunciar, però, a la crítica inspirada en pures normes estètiques. No sabríem pas plànyer-nos-en. Mentre la critica no arribés, de tota manera, a adquirir pretensions
ú'Index.
En aquest segon volum del Brciiarí crític, els diversos articles són agrupats en
les següents seccions: Poesia, Novel·la, Història literària i crítica. Filologia, Política. Religió. Els precedeix — innovació estimable, respecte al primer volum — un
Prefaci on cs resumeix d'una manera excel·lent l'activitat editorial dels anys 102S1926.
Es en la secció dedicada a la novel·la on Montoliu exerceix més visiblement el
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seu zel de moralitzador. La millor de totes, no gens menys, aquella on manifesta
amb més evidència la seva sagacitat crítica i la seva sensibilitat estètica,' és la secció de poesia. E l s dos comen'aris López-Picó, solament, valen, per a nosaltres,
per tot el llibre.
No sabríem posar punt a aquestes ratlles sense reportar unes paraules de Montoliu sobre la crítica: "Catalunya ha estat sempre terra de crítics. Això és una qualitat, una virtut innegable, que per altra banda té greus inconvenients i perills. L a
nostra literatura, tant l'antiga com la moderna, deu la seva originalitat precisament a aquest franc predomini de la facultat crílica sobre les facultats pròpiament
creadores. Alguna cosa significa que les grans obres definitives i més originals
de la nostra antiga literatura es trobin precisament en el camp de la Història i de
la Filosofia, que la nostra més perfecta obra de prosa sigui un llibre com el Somni de Bernat Metge, que el nostre més gran poeta sigui el poeta filòsof Auziàs
March, i que precisament la literatura d'imaginació, la literatura com a pura
creació del sentit de la bellesa sigui una de les llacunes innegables en el panorama
literari medieval de Catalunya. I si passem a l'època moderna, veurem com únicament Vérdaguer i Guimerà es destaquen com a genis creadors enmig d'un moviment imantat sempre per un latent sentit crític, com ho prova el fet que les figures més representatives i de valor més universal en la nostra literatura renaixent
han estat Piferrer, Balmes. Milà i Fontanals i Torras i Bages. I si ens aturem en
la gran figura de Maragal', no podrem negar que l'element crític entrà decididament i com a factor essencialíssim en la valor de la seva personalitat. Donats aquests
antecedents de la nostra psicologia collectiva, jo visc amb l'esperança dc veure
sorgir entre nosaltres grans i definitius crítics."
Caldria que hi reflexionessin els set-ciències i els eterns descontents, abans de
llançar-se a afirmacions greument esborronadores i possiblement gratuïtes.—R.
A RAMON i SERRA.

CARTES MERIDIONALS, per Josep Pla. - Col·lecció "Paradisos de paper". Llibreria Catalònia. . 1929.
Per llegir — assaborint-lo — un llibre de paisatges de Josep Pla. cal disposar
d'una llarga estona — millor encara, de diferents hores disperses. No pas perquè
sigui de difícil comprensió, però sí de lenta i pausada assimilació. Us empassareu
un qualsevol dels seus capítols en poc més de cinc minuts, però per assaborir-ne el
gust necessitareu molt més. Jo us aconsellaria que després de cada capítol, deixéssiu caure el llibre de les mans i meditéssiu sobre aquells paisatges adés aspres i
cantelluts, adés dolços i suaus, que l'autor ens descriu amb una traça inimitable.
Llavors tornareu a veure amb més força que abans, Ics línies perfectes i harmonioses del paisatge provençal, les vinyes aspres i lluminoses de Frascati, la suavitat policroma de Como, i la riquesa incomparable de Venècia. I poc a poc us anirà
entrant i se us quedarà gravat per molt de temps, el detallisme delicat, que en l'art
de matisar, conté l'estil de Josep Pla. No hi fa res que en el curs de les vostres divagacions la imaginació se us emporti enllà del tema tractat; mentre així divagueu
a dintre vostre s'acompleix el solatge indispensable que després us permetrà de
separar la impressió momentània i passatgera de l'empremta real i perdurable. Per
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altra part jo us asseguro que al cap duna estona de descans, sentireu un neguit
inconfusible que us farà rependre, sense adonar-vos-en, el llibre que ravíeu deixat;
i llavors el llegireu amb molta més atenció, que si no Thaguéssiu abandonat ni un
instant. És aix! com es llegeix Josep Pla paisatgista—i és així com shsn de llegir "Cartes Meridionals".
Aquest llibre ple i saborós, conté Iota la gamma d'impressions diverses i a vegades contradictòries que han produït sobre l'autor els freqüents viatges per països
de l'Europa Meridional. E n efecte, "Cartes Meridionals" no és més que un recull
d'articles escrits a manera que els diversos paisatges desfilaven per davant els ulls
sempre àvids de Josep Pla. Per això la seva extraordinària mobilitat ens el presenta constantment d'aquí d'allà en cerca de noves sensacions amb què satisfer la seva
curiositat insadollable. I tan aviat el veiem vorejant les costes de la Provença i la
Ligúria, com endinsant-se per terres del Piemont i la Lombardia descendint cap a
la Toscana i l'Umbria. com remuntant cap a la riquíssima va'l del Po, per aturarse davant les meravelles de Venècia. I encara no és pas tot. Deixant les terres italianes, fa una ràpida aparició per la lugoeslàvia, que si hem de jutjar per les seves impressions, no li és pas massa agradable. E l contrast entre l'harmonia romana i el caotisme eslau és massa gran perquè no se'n ressenti la seva sensibilitat
agudíssima. Però ja el tornem a veure en doina, ara per les costes seques i abruptes de la Grècia "insular. Sobre Corfú ens diu unes coses delicioses i per elles comprenem la gràcia incomparable d'aquesta illa, antigament veneciana. Patràs el Pireu, i ja al veiem inclinant-se amb profunda admiració davant les ruïnes venerables de l'Acròpolis. E l seu formidable subjectivisme dóna pas a l'objectivisme etern
i indescriptible del classicisme grec. Una lleugera emoció en travessar els Dardanels — les ruïnes de Troia a una banda, dos cementiris anglesos dc !a guerra a
l'altra banda — i ja el tenim ingènuament admirat davant la profunda bellesa dc
Constantinoble vista des de la mar. Amb tota la força de la seva ànima ens diu:
que n'és de bonic això! I ho comprenem fàcilment. Josep Pla és un impressionista formidable. L a seva retina — tnil'or que la de molts pintors — recull l'immens detallisme dels paisatges meridionals amb una fidelitat absoluta. I la riquesa
de colors és tan gran al Bòsfor! Així, tot contemplant les masses imposants de les
mesquites del soldà SuMman i del soldà Hamcd, troba en e! paisatge "la pols d'or
de l'aire, l'escalfor fugada dels blancs de les cases, els rosers dels teulats, el verd
fosc dels jardins, la grogor macilenta de les basüiques, el zenc de les cúpules, i
la clara agilitat dels minarets". Voleu una paleta més abundant? Però la riquesa
de colorit ja és proverbial en els escrits de Josep Pla, i en tenim una bona prova
en la sèrie inacabable de colors que, per efecte d'una completa saturació, ens confessa" haver troba:, després d'una passejada pe's carrers venecians.
Aquests són: "blanc de llet, pany de paret color de teula, casa de color de rosa,
amb venes blavenques, colors de sang de bou calenta, verds rabiosos, en'.re xocolates i colors de terra, ocres, marbres jaspiats, nacres que espurnegen colors de
bombolla de sabó irisada, rovellats, i sucs dc pipa d'una ombra". Ja no es pot demanar una retina més perfecta I el mateix podríem dir de la seva oïda. de la sensibilitat extrema del seu paladar, de l'agudesa amb què senyala certes sentars particularment ofensives per la seva naturalesa densa i irrespirable. No recordeu aquella olor "calenta i humida de niu de rates, que ofega una mica, dc les granes"
quan parla de Colliure? I aquella bullavesa de Marsella que en mans dels cuiners
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professionals ha perdut "la interdependència necessària" dels seus elemcnis perquè "ni e!' suc guarda la proporció amb el peix, ni el peix està lligat com seria
necessari amb la seva flor"? I el caotisme de la moderna Atenes amb el seu milió
d'habitants i els seus set-cents mil refugiats de l'Asia Menor, ciutat "d'histèrica
agitació"? L a falta d'harmonia en les formes com en els sons, en el gust com en
la sentor, hi és completament intolerable.
I abans d'acabar, voldríím dir quatre coses sobre el seu estil. "Cartes Meridionals" no és un tot compacte, sinó un conjunt de coses disperses, diferents, inarticulades. H i ha capítols que recorden el Pla d'anys enrera: mol a vivor, un desordre esfereïdor, un desig constant d'estar per sobre els homes i les coses gràcies
a cops d'efecte d'una candidesa admirable.
N'hi ha d'altres, en canvi, que representen amb tota fidelitat el Pla d'avui dia,
i que no costa gens d'endevinar — com ja ho deixa entendre el propi autor en el
pròleg — que han estat escrits fa ben poc temps. D'ells són tots els que Josep Pla
engloba en el subtítol d""Esca!es de Llevant" i que comprenen les impressions de
Grècia i Turquia. L'estil d'aquests articles és molt més polit, modulat, i perfecte
que el de les impressions d'Itàlia, i en ells es nota l'obra d'uns quants anys sobre
la personalitat de l'autor. Fins gosaríem a afirmar que aquest estat s'acosta moltíssim al fi perseguit — potser inconscientment — per Josep Pla durant, els últims
temps, i que ben poc li falta per aconseguir la plenitud mal·leable del fruit madur.
I ara ens sembla que ja no cal dir res més per invitar el lector a assaborir e! gust
delitós d'aquesta nova obra de Josep Pla. Si més no. hi passarà una estona agradable i profitosa: però gairebé asseguraríem que hi trobarà moltes mes coses que
les que comprèn una distracció passatgera. — ERNEST NOBLE.

FLORES SABATINAS PARA MARIA IXMACULADA. por el P. Juan Bla. Juan,
de la Compania de Jesús.—Eugeni Subirana. Editor Pontifici.
S'han escrit tantes obres posant de manifest les exceUències de la Verge Maria, que és molt difícil dir alguna cosa nova. Amb tot. el P. Joan Bta. Juan. ha escrit un llibre força interessant sobre les grandeses de la Mare de Déu. Segurament
aquesta obra serà ben rebuda a la nostra terra, que és, sens dubte, la més mariana
del món. Seria curiós de saber el nombre de capelletes que hi ha escampades per
les nostres muntanyes dedicades al culte de la Mare de Déu. E n totes les parròquies trobareu un altar dedicat a la Mare de Déu del Roser.
En totes les èpoques s'han alçat monuments magnífics a honor de la Verge
Santíssima. Ni els blasfems s'atreveixen a profanar el seu nom.
E l P. Juan declara en el pròleg que en escriure la seva obra es va proposar
fomentar la devoció a la Verge Maria i fer conèixer a les ànimes cristianes les
seves grandeses. Creiem que ha aconseguit els seus propòsits. Conté tantes anècdotes interessants que l'obra es llegeix agradablement.
És una obra que haurien d'adquirir eh congregants i tots aquells que estimen
la Mare de Déu.
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CRIAXZA Y F.nucACiÓN DE LOS NISOS, por Franciscà Gay y Ltiis Cousin,
con la colaboración del Dr. Esteban Besson, versión espaiiola revisada por Luis Ribo Rius, ex medico asistente de los Hospitales de
Viena y Paris.—Sucesores <le Juan Gili.
Aquesta obra té per objecte, ens diu el Dr. Ribó, traductor competent, posar
a l'abast del públic profà els coneixements cabdals sobre qüestions de tanta transcendència com puericultura, higiene, educació dels infanls, etc.
Dissortadament (moren molts infants per les imprudències que involuntàriament
cometen les mares que ignoren les regles més elementals per a conservar la salut
de llurs fills. Avui els infants encara no són sotmesos a un règim cientific.
En la primera part de l'obra es fan encertades consideracions d'ordre pedagògic sobre l'educació dels infanls. Segueixen després- dotze capítols dedicats a la
puericultura, en els quals es detallen diverses normes.
Aquesta primera part de l'obra que té un caràcter cientific, ha estat curosament revisada pel Dr. Etienne Besson.
La segona part és consagrada a l'educació de l'infant. L'autor d'aquests capítols posa de rtianifest els seus dots de profund psicòleg.
Aquesta obra interessa a tots aquells que es preocupen de l'educació dels infants.
Es un guiatge per a les mares joves que encara no tenen prou experiència per a
fressar a llurs fills cl camí de 'a vigoria física i la fortitud espiritual.

MANUAL DE LA COMUNIÓN DIÀRIA. Preparación y acción de gracias para
cada dia del aiio. Alfonso M . Guhiaiws, Monje de Montserrat.—
"Editorial Litúrgica Espaiiola".
Jesús digué: Jo sóc el pa de la vida. Els vostres pares menjaren el mannà en
el desert i moriren. Heus ací el pa que devalla del cel, per tal que qui en mengi no
mori. Jo sóc el pa vivent que ha davallat del cel. Qui mengi d'aquesl pa viurà eternament, i el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món." D'ençà que
Jesús pronuncià aque'les paraules tan consoladores, que aquells que l'estimen coneixen el camí que mena al Sagrari. Si el sol és l'astre de la vida material, Jesús
és l'astre de la vida espiritual. I,a nostra ànima no tindria vigoria per a vèncer
l'esperit maligne que sotja en les tenebres si no pogués rebre Jesús Sagramenta!.
L'Eucaristia és el Pa de Vida que fa fortes les ànimes. L a institució de l'Eucaristia fou un dels actes més interessants í més transcendentals de la vida del diví Mestre. No solament ens va redimir vessant la seva sang preadíssima, sinó que ha volgut
romandre entre aquells que l'estimen fins a la consumació dels segles. Sota les espècies sagramentals, hi ha el Crist vivent.
Per tal d'ajudar els fidels a preparar-se a rebre diàriament cl Cos sacratíssim
de Jesús, cl P. Gubianas, ha escrit aquest Manual de la Comunió diària.
Si Jesucrisl se'ns ofereix magnàniment. cal que sapiguem rebre'l dignament.
Els fidels que combreguen diàriament trobaran en el Manual del P. Gubianas.
un comen ari diari sobre la sagrada Eucaristia i una oració per agrair a Jesús
Sagramental el favor que ens ha fet de voler sojornar en la nostra ànima.
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Els devots de l'Eucaristia han d'agrair a l'esmentat Monjo de Montserrat, la
tasca feixuga d'escriure un llibre tan extens i documentat.
Aquesta obra no solament mereix lloances en l'ordre espirioial i literari, sinó
també en l'ordre tipogràfic. Acredita els tallers de l'Editorial Litúrgica Espanyola.
Es. doncs, per lots conceptes, un llibre excel·lent.—J. CIVEHA I SORMANÍ.

LL1RRF.S & R E V I S T E S
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LES R E V I S T E S
Les reprodxiccions i reduccions
d'arlicles d'altri fetes en aquesta
secció, tenen només caràcter documental; la inserció d'elles no
implica, doncs, conformitat plena
amb llur contin/iut.

UN GRAPAT D'HOMES EN GUERRA CONTRA DÉU, de Gcorges Goyau. al
Courier de Gcntve.

Matar sense violència! Penetreu el sentit atroç d'aquests mots d'Ivan Zarianov,
i endevinareu tot el capíto) de sofriments que evoquen, si us compadiu de pensament d'aquell sacerdot que hom deixa a ple hivern en un calabós soviètic amb roba
d'estiu, refusant de lliurar-li els abrigalls que són tramesos per a ell, o aquell altre sacerdot reumàtic, que hom improvisà guardià d'un dipòsit de fusta, on estarà exposat sis hores diàries al ras, a les rigors de l'hivern.
Tal d'aquests presoners es veu llançat en una cel·la on ja n'hi havia setanta d'apilats, i que no airegen sinó vint minuts diaris. Vol apaivagar la seva angoixa
amb pregàries, i barrejar amb elles les angoixes dels seus companys. "Res à'Oremus en veu alta"; se'?s prohibeix. I el calabós cau en un silenci pesant, fins que
un vigilant, més humà, ve a dir-los: "Pregueu, però no feu remor.'' Aleshores,
amb un murmuri somort, s'uneixen i es consolen, mentre llur salut acaba d'enrunar-se.
Altres sacerdots van d'etapa en etapa, és a dir: de presó en presó, destinats
3 qualque població siberiana que esdevindrà llur sojorn legal, i potser darrer.
"Heus ací, que ja fa més d'un mes—llegim en un carnet d'apunts d'un presoner
a Sibèria—que dormo a terra. Adés no hi havia llit a la presó, adés calia partirlo amb un altre. Vaig a dormir a les set i dormo fins a íes dotze; després ell
s'hi ajeia, i jo restava assegut en .un cistell, fins a les sis. Per altra banda, dormíem sobre taulons que jo cobria amb la meva manta de viatge. En un indrít. hom
tingué sol·licitud per a mi; jo tenia cada dia dinar calent i dues botelles de llet
calenta j hom em comprà sabates de goma i botines i se'm donà roba blanca, però
pel cam! m'ho robaren."
E l diari de l'infortunat, diari ben sincer i que esmenta, es veu ben bé, les caritats no menys que les crueltats, ens mena fins a! poblet designat per al seu internament. "L'estrany poblet! Allà, simples cabanes de fang, sense paviment, on la
pluja degota i les portes deixen passar el vent. A l'estiu, la calor puja a 50 i 60
graus: a l'hivern, gela. Res de carrers: hom es fa pas de barranc en barranc a
través d'un cami enganxós i fangós."
"Després de la nostra arribada—conta el deportat—, hom ens emmenà d'una

450

LA P A R A U L A CRISTIANA

manera brutal, amb els bagatges, pel fang més horrible, a Gucpeu. Pel camí, jo
creia sucumbir: la pluja mullava els meus efectes i m'hi afegia pes. Els peus s'enfonsaven en el fang. Ca'ia saltar pel damunt dels barrancs i enfilar-se per altures
perilloses, mentre del darrera se'ns empenyia brutalment i sense misericòrdia."
Guardem-nos de creure'l parcial, sistemàiicament amarg en la narració dels
seus sofriments, car continua: "A Guspeú, hom ha estat amable, humà i fins
benvolent. Ens. fou permès de deixar allí els nostres efectes abans de trobar casa;
no obstant, hom exigí que signéssim un paper que trabava la nostra llibertat. Quan
entràrem a "ciutat", eren quar:s de quatre, i ja era' fosc. E r a impossible
de cercar un allotjament. Entràrem, doncs, en el lloc que anomenen "Txajtxan",
mena de sopluig on hom pot prendre te i passar- la nit sobre els taulons coberts
d'un tapis brut, sense coixí ni roba. Continuava plovent i damunt dels nostres
caps anaven-caient gotes de pluja brutes."
Això és la història d'ahir, d'un ahir que ja s'allunya, però que serà el demà.
"No tinc sinó alguns rubles, i no sé què faré quan seran despeses. Ací, cercaré una ocupació, qualsevulla que sigui. L a trobaré? Si tingués res per vendre!
Però a part uns quants vestits necessaris, no tinc res; res. Amb tot, no tinc pas
la intenció de demanar ajut a altres, que no són pas més feliços i per als quals
la vida és igualment dura. Serà el que serà i serà el que Déu donarà! Escric
aquestes línies i la ploma em cau de la mà, car fa fred a la cambra; el vent t>ufa
pertot, i res de llenya:"
AI final del trist camí, més aspres seran encara els monòtons sofriments, si
l'estació final, en lloc d'ésser allà baix, és a un recó de Sibèria que s'anomena Solovetsk.
" E l Monestir de Solovetsk—escrivia al principi del segle xvir el monjo Damaskine. de Moscou—és situat en un país que evoca totes les tortures del tàrtar.
Les nits d'hivern hi són llargues, lúgubres i fredes: el curt estiu no pot pas escalfar l'home que, en tal època de l'any, és assaltat i martiritzat per un eixam
de mosquits i de vespes."
L'illa i el Monestir, avui dia, serveixen de lloc de deportació. Entre els onze
mil detinguts empresonats en aquesta illa de terrible renom, molts són els presoners de dret comú: però amb ells convivien, en setembre de 1927. doLze bisbes i
nombrosos sacerdots de l'església ortodoxa, un exarca i divuit sacerdots de l'Església catòlica romana, i molts centenars de laics catòlics. Els uns i els altres, en
una de les esglésies del vell monestir, pogueren celebrar llurs cultes.
Però els carcellers són allà. Hi ha religioses catòliques: és un goig per a
aquests carcellers, de posar una d'aquestes religioses en un abarracament on no hi
ha més que homes; de fer-li fregar el paviment, amb l'esperança de veure-li per
fi violar els vots. Ella hi roman fidel: hom la castigarà, en tornar dels durs treballs de neteja. L a mortalitat a Solovetsk, en 1926. s'elevava a 25 ó 30 per cent
dels habitants: quants foren entre ells. els qui acolliren la mort com un alliberament !
Un a un s'extingeixen, com a Moscou; un a un, molts santuaris foren destruïts. Els soviets estaven molt despitats, perquè un predicador d'ateisme, que ells
havien posat en una càtedra de la gran Laura havia fracassat pietosament: ells
es venjaren en els santuaris. Cerques de '.aulons es dreçaren entorn d'un temple,
després, entorn d'un altre, i l'obra de morí s'acomplí.
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Prop de la Borsa, vagaven desenes de milers d'obrers que hom liavia fet venir
per a treballs de construcció; però hi havia poc diner, les compres de material
esdevenien aixi impossibles; hom els deixava vagar; i quan ells s'organitzaven per
a anar a interpel·lar el govern, policies disfressats, oportunament barrejats amb
ells, els manaren de saquejar 'es botigues a manera de derivatiu. Abans de construir per a allotjar els tres mil siscents professors que a Moscou s'havien d'acontentar ells i llurs famílies amb una habitació, hom s'ocupava de destruir la casa
de Déu.
Però per a "reprimir" aparentment el sentit religiós dels fidels, una personalitat soviètica explicà: "Si nosaltres destruïm Ics esglésies, és per faciütar el moviment de's tramvies a través dels carrers, és per rectificar l'alineació de les voravies, és per tenir terrenys on poder bastir en nom de Ics necessitats vitals de la
vida municipal." Hom s'alengué, seguint el costum, a la fraseologia de fiïòsof antircligiós i hom trobà una fraseologia de capataç. Les esferes soviètiques es donaran
compte que la primera està en via de passar de moda. Res de blasfems re'umbant
sobre les romanalles de l'Església dels Tres Il·luminadors, i de la de Sant Nicolau,
i de la Nativitat, i de la de1 Parasce've: en la Rússia soviètica, hom voldria que
hi hagués per als sacerdots i per als santuaris una manera de morir discreta.

Pius X I 1 LA MÚSICA, de Dom Paolo Ferretti. a Vila c Pensicro. de Milà.
L'aparició d'una institució s'assembla molt als primers temps de la nostra
existència en la vida; requereix dedicar-li enterament l'ànima; l'aparició és acompanyada de les mateixes ànsies, de les mateixes tendreses, de les mateixes esperances : és inevitablement lligada amb persones que són com e' pare i la mare,
a les iniciatives de les quals està unida la generació del nou ésser i a les sol·licituds
i bondat de les quals s'espera no solament el que és benestar i prosperitat, sinó iambé calor, afecte protecció, estimació i somriures de vida.
És amb aquests sentiments de seguretat i de gratitud que el nou moviment de
Música Sacra ha de reflectir quotidianament, sobre el desenvolupament de la seva
modesta activitat, els noms dels Sobirans Pontífexs, aixi com en la seva infantesa
espiritual l'Escola Pontifícia Superior de Música Sacra de Roma, repeteix el nom
de Pius X , de Benet X V , de Pius X I .
Aquesta Escola deu al primer l'ésser, a.' segon el viure, al tercer cl valor. E l
primer la tragué del desordre i de la disgregació pròpia de tot moviment de reforma i de contracorrents, per ta! de comunicar-li la individualitat i l'acció; el segon
li donà l'expansió i !a capacitat d'irradiar 'a seva activitat en una òrbita més ampla i més digna; el tercer li comunicà el dret d'obrar per ella mateixa, de viure i
de sobreviure com un veritable centre de cultura i de treball necessari i útil a la
societat. És com dir que Pius X la tragué de la simplement idea i esperança: la
generà; Benet X V l'acompanyà en el desenvolupament dels anys d'infantesa fins
a la joventut; Pius X I li infongué la seguretat de l'edat madura.
Sigui'ns lícit, des d'aquestes pàgines, de posar de relleu aquesta preciosa activitat del Pontífex regnant des de! punt de vista de 'a Música Sacra en general i
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de l'Escola de Roma en particular; de parlar d'aquest mecenatge seu amh la reconeixença filial amb què s'enumeren els tractes amorosos de bondat del propi
Pare.
I primer que tot, serà bo de remarcar una cosa: tot el que Pius X I fa en favor
de la Música Sacra no és solament per un sentit de freda responsabilitat de Superior davant d'un determinat moviment de bé comú, sinó que és pròpiament suggerit per í'espontània i natural convicció seva que la Música va a l'altura d'una
veritable missió d'ennobliment i d'elevació moral en servei de la Litúrgia.
Era encara seminarista quan en l'impetu dels seus vint anys, participant en els
primers entusiasmes cecilians, traduí de l'alemany una interessant obra que tenia
per títol: "Sobre la direcció de la Música Sacra i sobre la institució del cant",
que fou publicada en e! periòdic "Música Sacra", en 1878..
És altament commovedor l'episodi últim que clou la vida preciosa del nostre
P. De Sancti, S. J . , iniciador de l'Escola nostra. Abans d'expirar, fou visitat per
l'Eminentíssim Cardenal Ratti. que era a Roma de feia poc, per tal de prendre
part al Condave; i quan ell besà el seu anell, digué amb l'ànima commoguda al
Cardenal de Milà:—Eminència, resteu'amb nosaltres! — Paraules que forçosament el docte jesuïta intentava referir a la protecció i assistència de l'Escola, encara adolescent, però que indubtablement tenien també el sentit profètic de la definitiva permanència del Cardenal a Roma, com a Pontífex. Realment, la demanda d'aquella ànima gran. acollida amb modèstia i benvolença per l'iHustre Purpurat, no fou desoïda, i Pius X I , realment ha restat amb nosaltres; ha restat amb
la seva activitat profitosa de protecció i de mecenatge per a la Música Sacra, ha
restat amb e! pensament assidu i vigilant sobre tot el moviment cecilià, ha restat
sobretot amb la nostra Escola a la qual ha conferit l'alt privilegi d'Universitat
Pontifícia, anexionant-la als Instituts d'Estudis Superiors depenents immediatament de la Santa Seu, com són la "Pontifícia Accademia dei Nobili Ecclesias^ici",
el "Pontificio Instituto BíWico", el "Pontificio Istituto per gli Studi Orientali",
el "Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana". Efectivament, el "Motu Proprio" en què dóna, per dir-ho així, la "Magna Charta" a la nostra Escola i en
perfecciona el Reglament, és del primer any del Seu Pontificat. Ja Pius X i Benet X V li havien concedit amples favors, però era reservat a E l l de conferir-li
!'acte jurisdiccional de perfecta habilitació en l'ensenyament i en el conferiment dels
títols. Per això volgué coHocar-la en directa dependència de la Santa Seu amb cl
títol de "Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra", assumir-ne el patronatge
no solament moral, sinó també financier, concedir-li un Cardenal Protector, nomenar-ne el Director; i, cosa més singular, cslah'i que el mateix Cardenal Protector fos també el veritable Superior de l'Escola, amb dret d'elegir els professors, d'ordenar els reglaments i els programes, de signar els diplomes. Les relacions entre e! Superior Cardenal i l'Escola són tan íntimes en el curs general dels
estudis, d'ensenyament, d'administració, que són un veritable privilegi singular, indubtable revelador de la particular simpatia que el Sant Pare té per a l'Escola,
Per altra part, el qui això escriu, és testimoni dels valuosos ajuts concedits
any darrera any per !a munificència del Papa. Per fi, els premis als alumnes que
han estat premiats als exàmens, vénen directament de Ics seves mans augustes.
Oh el viu interès amb què s'informa del curs de l'Escola, dels programes, de l'aprofitament per part dels alumnes í, en general, de tota l'acivitat Ceciliana! E l l .
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en efecte, considera aquests joves vinguts de les diverses parts d'Itàlia i del món
per a llur formació musical sacra, i tots els col·laboradors de la reforma, com e's
gonfanoners que constitueixen en les diverses diòcesis el centre d'una activitat litúrgica que consona amb els desigs de l'Església de fer d'aquella com l'a'a potent
per a elevar les ànimes a Déu, i, pel cantó humà, atraurc-les a percebre les harmonies de les coses divines.
No hi ha Congrés de Música Sacra que el Sant Pare no cregui haver d'encoratjar amb la seva alta protecció i benvolença. Al Congrés Nacional reunit a
Viccnça en setembre de 1923, al qual assistí com a legal del Papa l'Eminentíssim
Cardenal Bisleti, trameté una lletra en la qual 110 solament mostrava adherir-se
a!s intents del mateix congrés, sinó que exhortava vivament els Cecilians a interessar-se pel ple coneixement i pel gran zel de l'increment de la música sacra, en
conformitat a l'esperit i a les disposicions del "Motu Proprio" de Pius X, que Ell
de nou aprovava i confirmava, i de propagar una vegada més cl cant gregorià i
la freqüent participació del pob)e a la divina litúrgia.
L'any passat, quan cl centenari de la vinguda a Roma del benedictí Guido
H'Arezzo, inventor del pentagrama musical, reclamà el pensament d'un congrés
Cecilià, el Sant Pare el volgué a Roma, vora d'El!, de manera que dia per dia el
relator el pogués informar minuciosament del seu procedir, dels fervors que trobava, de les proposicions, de les discussions, dc les impressions, ctc. I que la cosa
era pròpia, ho revelà E!l mateix en l'audiència que en la clausura del congrés donà
a tots els congressistes en aquella inoblidable vetlla d'abril. L'alegria de Sa Santedat en trobar-se amb els apassionats cultivadors de la música sacra, era talment
palesa en tota paraula, en tot esguard, que si no ho hagués dit E l l mateix, es tenia tota la raó d'afirmar: el Papa és el primer cecilià! "No solament per l'autoritat que revestí i de !a qual el vostre moviment espera la sanció, sinó també perquè el Nostre ànim és tot ple dels vostres mateixos entusiasmes, dels vostres ideals,
del vostre ben voler", explicava el Sant Pare. I quan demanà com condició que
tots ells prometessin d'estar sempre amb E l l en aquest moviment, la immensa Sala
del Tron trepidà amb un "Sí" solemne i imponent, unànime, que el Sant Pare acollí com una de les més solemnes protestes d'adhesió a la Santa Seu. Poc abans,
havia contat, amb l'ànima commoguda, l'episodi dc l'ú!iim col·loqui amb el P. De
Santi: " Eminència, resteu amb nosaltres!", i posà tota la passió del seu ànim a
man:cnir la prometença donada a l'iHustre morent, amb l'esperança de recollir de la
reforma Ceciliana e!s resultats d'un veritable sanejament litúrgic musical, tan
desitjats.
Des de l'abril dc 1923, volgué que la Direcció General de l'Associació Santa
Cecília çs traslladés de Vicença a Roma, al cor dc l'Església, a !'ombra del V a ticà, per tal de prendre major empenta en el seu apostolat de propaganda; d'aquesta manera el Summe Pontífex portava més prop la llum de les seves observacions,
l'ímpetu ample i majestuós de la seva universalitat.
Però ultra això, com a record del Congrés, el Seu ànim generós volgué també donar una contribució raps directa i personal a l'increment de la música sacra.
Ja de temps, anava recollint amb gran cura els diversos desigs dels Bisbes i dels
fervents ortodoxos cecilians, sobre l'experiència feta en aquests 25 anys del "Motu
Proprio" de Pius X ; les últimes discussions del congrés romà n'havien repetit
també la urgència i l'oportunitat. Era, per consegüfnt, l'hora de fer sentir la veu
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de TAutoritat que iUumina i informa el moviment, l'intensifica, l'imposa i en regula la utilitat i l'actuació. I particularment la Constitució "Divini Cultus sanctitatem", del 20 de desembre de 1028.
En ella, Puis X I , no és que vulgui substi.uir o repetir cl que ja digué Pius X .
sinó que solament posa en relleu algunes normes, resultats, més que mai urgents,
de l'experiència d'aquests 25 anys de prova, per tal de treure tot terme mig, i eliminar tota transigència no certament conciliables amb l'esperit litúrgic del Suprem Pontífex.
Importantíssima en aquest document és la part donada a l'ensenyament del Cant
en els Seminaris i Instituts religiosos: "brevis quídem sed frequens et pene cotidiana cantus gregoriani et musicae sacra lectio vei exercitatio."
E l Sant Pare, en aquesta formació musical dels joves levites. vol exigir 110
solament la pràctica gregoriana i musical, sinó lambé, suposant ja aquesta assegurada en cl Gimnasi. vol que en els anys següents, en el Liceu i Teologia, s'afini el gust amb l'estudi de l'estètica i de l'orgue.
Les prescripcions sobre la renaixença de les "Scholae Cantorum" i de les Capelles de Música, sobre el bon cant en el servei coral de les Catedrals, sobre la participació del poble en el cant litúrgic són tan clarament precisades respecte a llur
utilitat pràctica, que revelen un esperit verament informat fins al detall, de la música sacra i de la seva alta funció litúrgica.
No manca sinó el relleu de benvoleuça particular per a l'Escola de Roma; és
així d'una cordialitat tota paternal: "Sed maxime memorarc hoc loco ac düaudare
placet Ponlificiam Scholam musicae s à c a e altius Iradendae, quae inde ab anno
M C M X in Urbe a Pio X constituta es:;. Hanc Scholam quam deinde proximus
decessor Noster Benedictus X V studiose provexit novaque sede donavit. Nos quoque peculiari quodam favore prosequimur, tamquam pretiosa Nobis hereditate a
duobus Pontificibus relictam. eamdemque ideirco Ordinariis omnibus magnopere
commendatam volumus." Vulgui el cel que e! més catòlic valor a la gran finalitat
d'aquesta predilecta dels Pontífexs Romans, i, seguint l'impuls i l'exemple del Par;
Comú, no solament simpatitzi per ella, sinó que contribueixi a la seva prosperitat
moralment i financierament.
Un últim relleu en aquesta preciosa Constitució és la gran valor jurídica donada a les seves diverses formes; el Sant Pare no intenta solament de proposarla, sinó també d'imposar-la, tornar-la obligatòria; jvhtmiis. iubemus i altres frases imperatives denoten una voluntat absoluta. L a final, sembla reclamar lot el pes
de l'Autoritat Suprema: NuIIi igitur hominum liccat hànc Couslitutioticm a No^ bis promiilgalam infringere Tel eidem Icmcrario atisu contraire.
; Oh el gran encoraljamcnt per l'activitat ceciliana! Sobre tots els sacrificis,
sobre tois els esforços dels fèrvids cultivadors de la música sacra en llur propaganda, afegeix benastrugament, no sols l'aprovació del Sant Pare, sinó també 'a
Seva ferma voluntat d'una litúrgia renascuda i la plena col·laboració de la Seva
potent autoritat. Sentir la fortuna i l'honor d'aquest privilegi i la rcsponsabili.at
de saber-se'l merèixer és deure sever de cadascú, primer entre tots els de la nostra Escola. Professors i alumnes assumeixen enterament i scire reserves aquests
propòsits de programa d'apostolat i en voleu ésser els capdavanters decidits. Sota
els auspicis del Papa i amb el Papa, militaran agitant la bandera de la reforma
fins a la completa actuació de les normes pontifícies. Així mostraran d'haver ben
I
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entès cl moviment oficial de la nostra acció, el que ressona potentment en les nostres aules, al que repetí fins a la mor; rànima gran del P. De Santi, aquell, després de tot, que prefixà àdhuc el Profeta quan feia vibrar la seva arpa inspirada:
"Si una música ha de sortir del nostre cor, aquesta sigui exclusivament la lloança de Déu; replealur os meum laude, ut cantem gloriam hWm: i si una exultació
ha de sentir la nostra ànima, sigui la joia de cantar el Senyor: exullabunt labia
tnea cum canlavcro libil"
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V I D A R E L I G I O S A I MORAL
E L GOVERN DE L'IRAK I EL CATOLICISME.—Ha estat de pas per a
Roma, S. E . Yusuf Ghanima, Ministre de Finances del Reialme de l'Irak.
Visita Europa IKT primera vegada i la seva vinguda és deguda principalment a una necessària treva de repòs en la vivíssima activitat política i financiera del Reialme. E s home d'ampla cultura, dc tacte finíssim i pertany a una família caldea catòlica.
Donat l'interès que podia tenir un col·loqui amb un jwrsonatge d'aquesta categoria, un redactor del "Corriere d'Italia", celebrà amb ell una interessant entrevista..
.
Yusuf Ghanima és Ministre de Finances per segona vegada.
EI col·loqui es desenrotllà sobre la situació del catolicisme i les condicions dels catòlics en el Regne de l'Irak.
— L a nostra llei constitucional—ha dit—ratificada per l'Assemblea
Constituent del 1924, assegura i garanteix la més ampla llibertat de consciència. Jo mateix vaig ésser el relator del Comitè jjer a les lleis constitucionals, lleis que garanteixen de la manera més àmplia i més absoluta,
ultra aquesta llibertat de consciència que representa la base fonamental
de la llei mateixa, la llibertat de les professions i de les cerimònies religioses, la qual cosa vol dir de la religió mateixa. E s una llei que ofereix el
dret de fundar escoles, d'ensenyar llengües litúrgiques i que a més, admet,
les decisions dels directors i caps espirituals i obliga al respecte dels decrets tenint en consideració les posicions personals, els matrimonis i les
separacions.
—Quins reflexos polítics i particularment religiosos deriven d'aquesta
llei?
— L a llei garanteix els drets de representació de les minories. Actual1
ment. al Senat teníem quatre representats catòlics, un dels quals és sacerdot sirià catòlic. E l nomenament dels senadors és reservat exclusivament
de S. M . el Rei Faiqal, de família musulmana, home de grans projectes,
estretament lligat al bé, a la grandesa i a l'esdevenidor del seu poble. A
ell demanen els ciutadans de l'Irak aquella serenitat de consciència que
només proporciona un sobirà lligat a les tradicions del seu país, però
coneixedor de les evolucions històriques i socials dels pobles. S. M. s'ha
dignat cridar a formar part del Senat a Mons. Manuel Thomas. el qual
ha trobat entre els seus col·legues, el respecte degut a la seva personalitat
i a la dignitat del hàbits. Mons. Thomas. forma part del Senat des del 1925,
això és, des de la creació del Parlament.
Però, ultra això. la llei exigeix la igualtat de tots els ciutadans enfront dels tribunals, etc.
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—Lps majories musulmanes, com esguarden els ciutadans que no pertanyen a llur religió?
— S i es pensa en el gran bé que deriva de la unitat de l'Irak, se'n pot
deduir que una gran fusió d'ànims i d'intents i d'esperits informa la cons- 1
ciència del poble. Els catòlics prenen una part vivissima en els afers de
l'Estat. L'iraquès està plenament satisfet d'aquesta unió zelosament vigilada i protegida pel Rei Faiçal, figura nobilissima de regnant, el qual,
vivint essencialment per al bé del seu poble, tendeix a posar en ple i feliç
relleu les diverses capacitats individuals de tot ciutadà, sense indagar la religió de ningú.
—Amb tanta espontaneïtat de sentiments i llibertat de consciència, quin
esdevenidor és reservat al catolicisme iraquès?
— A i x ò depèn de l'esforç dels mateixos catòlics. E l camp és prou vast
i lliure per a una activitat ben brillant i coratjosa. Però a condició que la
nova generació es mostri preparada intel·lectualment i segueixi coratjosament, però fidelment també, el moviment de progrés que s'ha emprès
l'Irak. E m desplau d'haver de dir que des d'aquest punt de vista, la situació deixa quelcom a desitjar, però he d'afegir que les escoles governatives
estan reparant, eficaçment i prompte, tal perill, i formen una nova consciència en les joves generacions.
— L e s escoles dels missioners no serien suficients per a aconseguir-ho?
—He de respondre en sentit negatiu, perquè aquestes escoles que, en
efecte, reten meravellosos serveis, han esdevingut insuficients per a les
necessitats dels temps.
'
—Quin és el nombre de catòlics a l'Irak ?
— M é s de seixanta mil. Però si la xifra és gran. cal reportar-se al valor d'aquesta massa subdivisa en els centres més importants de l'Irak:
Bagdad, Mossul. etc, on viu i desplega la seva activitat professional.
— S i V . E . ens permet una última pregunta, quines professions de preferència practiquen els catòlics?
— L e s més variades i les més actives. Entre els catòlics, tenim iwlitics,
comerciants, advocats, metges, enginyers, pagesos, etc. Totes les professions, totes les activitats, mentre una és la fe i un el pensament dels catòlics de l'Irak: la fe cristiana, la grandesa del País.
E l ministre Yusuf Ghanima serà rebut pel sobirà Pontífex.

ERECCIÓ DEL SEMINARI Rus.—L'/íc/o Apostòlica Sedis publica la
Constitució Apostòlica Quam curam amb la qual el Sant Pare erigeix canònicament a Roma el Seminari Rus. Després d'una al·lusió a la sol·licitud
apostòlica, demostrada aquests darrers anys, per a retornar els Orientals
a la unitat catòlica, recorda el projecte d'instituir a Roma un Col·legi Pontifici per a formar sacerdots que es dediquessin a l'exercici del sagrat ministeri a Rússia per tal d'ajudar els que avui estan sotmesos a tantes fatigues i persecucions que es poden considerar com màrtirs de la fe, i també
per obrir nous camps d'apostolat. Quan el Sant Pare estava pensant com
fundaria el Russiciun. li fou oferta, en nom de Santa Teresina de l'Infant Jesús, una quantitat suficient per a la construcció del nou Col·legi.
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L'onze de febrer de l'any passat el Cardenal Sincero, en nom del Papa.
Iwnei solemnement la primera pedra de l'edifici que. sota l'advocació de
Santa Teresina de l'Infant Jesús, havia d'aixecar-se a l'Esquilí i que ara
ja és acabat.
Hi seran acollits tots els joves de nacionalitat russa i de ritus eslavobizanti que aspirin a practicar l'apostolat entre llurs compatriotes: també
podran ésser-hi admesos clergues d'altres nacionalitats que adoptin el
ritu eslavo-bizantí i es resolguin a consagrar-se totalment a retornar el poble rus a l'únic ramat de Crist. E l s alumnes, a més dels estudis filosòfics
i teològics, cursaran altres assignatures, segons la norma d'uns estatuts
que seran aprovats pel Papa, esj)ecialment la història i els costums de Rússia, per tal que, ben formats en la pietat sacerdotal, puguin exercir amb
fruit el sagrat ministeri. E l règim del nou Seminari està encomanat als
religiosos de la Companyia de Jesús que ja dirigeixen el Pontifici Institut Oriental. L a Constitució, que porta la data del 15 d'agost, termina expressant l'esperança del gran bé que la nova Institució farà al poble rus,
com al seu temps el feren a llurs països respectius el Col·legi Anglès i el
Germànic Hongarès.
Fins ara, la jerarquia catòlica a Rússia havia estat exclusivament de
ritu llatí, entre altres raons, perquè el govern tzarista no en toleraz·a d'a!tra: els catòlics rutenis de la Rússia blanca eren considerats com una mena
de cismàtics de Vortodòxia i durament perseguits. L a fundació del Seminari rus indica que la Santa Seu vol emprendre l'evangelització de la Rússia amb sacerdots russos i de ritu eslavo-bizantí, cosa que facilita extraordinàriament la seva tasca, la qual, però, no tindrà gaire èxit mentre el govern soviètic no doni més llibertat de propaganda religiosa.
Per ara, les coses no van pas per aquest camí. E n el fascicle de setembre reportàrem les darreres disposicions governatives sobre les organitzacions culturals. Cal afegir-hi ara la reforma d'alguns articles de la Constitució. L'article 13 de la del 1917, reproduït en l'article 4 de la del 1925,
diu: "Per tal de garantir al proletariat la llibertat efectiva de consciència,
l'Església és separada de l'Estat i l'escola de l'Església: tots els ciutadans
són Unires de fer propaganda religiosa o antireligiosa". E n la Constitució
reformada del 1929, les paraules subratllades han estat substituïdes per
aquesta frase: "hom reconeix a tots els ciutadans la llibertat de les religions i de la propaganda antireligiosa". E s un xic difícil d'escatir en cada
cas particular on acaba la llibertat de professar la fe i practicar el culte i
on comença la propaganda que els soviets no admeten, puix que fan pública professió d'ateisme.
E L FEIXISME COMENÇA UE COMPLIR EL CONCORDAT.—El nou ministre
de l'Educació Macional ha presentat a la Cambra un projecte de llei per a
posar en pràctica l'article 36 del Concordat, referent a l'ensenyament religiós a les Escoles mitjanes. E n totes elles, siguin del caràcter que siguin,
àdhuc les tècniques i artístiques, s'ensenyarà religió una hora cada setmana, llevat de les classes primera i segona del curs superior de les escoles
normals que hi dedicaran dues hores, puix que els alumnes del magisteri
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necessiten una prei»ració es|)ecial per tal de poder donar l'ensenyament
religiós en les escoles elementals.
Els professors no formaran part de Vescalafó: el cap de l'Institut els
nomenarà per un any d'acord amb l'Ordinari diocesà. No hi haurà exàmens, i seran exceptuats d'acjuest ensenyament els alumnes els pares dels
quals ho demanin per escrit.
E i , CONGRÉS NACIONAL CATÒLIC I EL CENTENARI DE L'EMANCIPACIÓ A
LONDRES.—El centenari de la llibertat religiosa, atorgada per Jordi I V el
13 d'abril del 1829, ha estat commemorat pels catòlics anglesos amb una
sèrie de grandioses manifestacions. Començaren les festes el mateix dia
del centenari amb una funció religiosa a la catedral de Westminster; cada
diòcesi commemorà la fausta data amb tridus, novenaris d'acció de gràcies i manifestacions públiques entre les quals excel·leixen les celebrades a
Newcastle, on 50.000 persones oïren una Missa celebrada en el mateix
lloc on foren martiritzats dos sacerdots en temps de les persecucions; a
Liverpool on es reuniren cap a 400.000 persones, i a Cardiff, on per primera vegada d'ençà de la Reforma, es va celebrar una solemnissima processó eucarística.
L'acte culminant de la commemoració fou el Congrés celebrat a Londres del dia 13 al 17 de setembre, èn el qual prengué part gairebé tot l'Episcopat d'Anglaterra i de Gal·les. E l s actes principals d'aquest Congrés foren una processó de 15.000 infants de les escoles catòliques (dissabte 14
de setembre) i el solemne Pontifical celebrat l'endemà a l'aire lliure en la
vasta explanada que hi ha a la banda de ponent de la catedral de Westminster al qual es calcula que assistiren més de 20.000 persones; la processó de 20.000 homes que aquella mateixa tarda formats de quatre en
quatre, amb el cap descobert i en silenci anaren de la catedral de Southwarlc (districte sud de la ciutat) a la de Westminster. desfilant pels ponts
i camins per on. en temps de les persecucions passaven els catòlics quan
eren portats al suplici.
Les sessions del Congrés tenien \^CT objecte fer el balanç dels avanços
realitzats durant aquest primer segle de llibertat, examinar la situació actual i fixar els objectius a assolir en un esdevenidor immediat.
Per tal de posar en pràctica la primera part del programa, el Congrés es dividi en 26 seccions d'estudi que. sota la direcció de les grans organitz.icions catòliques, la Catlwlic Fcderation, la Society of Saint Vicent
of Pútd, la Cathnlic Truth Society, etc, passaren revista als principals aspectes de l'activitat religiosa i social del Catolicisme a Anglaterra: propaganda i defensa religiosa, projíagació de la fe, escoles i educació, associacions de joves, obres benèfiques de tota mena, etc.
E l Cardenal Bourne, en el seu discurs inaugural senyala el programa
immediat. Primerament, obtenir del govern una solució de la qüestió escolar que garanteixi els interessos catòlics: la solució proposada per l'orador és molt senzilla, una subvenció de l'Estat donada als pares per cada
infant i utilitzada a qualsevulla escola confessional o no confessional, a
gust dels pares. Segon, restaurar a Anglaterra el caràcter cristià del matrimoni que el divorci i la restricció de naixements van a riscos de fer tornar al que era en els temps de la decadència pagana.
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E s molt probable que els catòlics obtinguin la solució favorable del problema escolar, puix que es tracta d'actuar sobre l'opinió pública i, mitjançant això, sobre el Parlament, i els catòlics anglesos tenen lexperiència i
l'organització que calen \yeT a una campanya d'aquesta mena. L a restauració del matrimoni cristià serà una obra més llarga i més difícil, puix que
abans de reformar les institucions defectuoses, cal corregir els costums
individuals, i l'acció dels bisbes catòlics sols pot arribar indirectament a
les masses no catòliques.
De totes maneres, el Congrés i les Festes commemoratives han estat
per al catolicisme anglès un magnífic triomf: s'ha convençut de la seva
força i del respecte i simpatia i àdhuc del saludable temor que inspira.
Aquests esdeveniments li assenyalen el punt de partida per a fer noves
conquestes i tindran tanta ressonància com el Congrés Eucarístic del 1908
i la primera processó eucarística pels carrers de la City.
LA SETMANA CATÒLICA INTERNACIONAL DE GINEBRA.—El diumenge 22
de setembre passat es va cloure a Ginebra la Setmana Catòlica íntcrnacioml organitzada per la Unió Catòlica d'Estudis Internacionals amb ocasió de la X Assemblea de la Societat de les Nacions. Els seus organitzadors es proposaven de fer conèixer al públic que s'aplega a Ginebra en
aquesta època de l'any la solució catòlica 'dels greus problemes que avui es
presenten pertot arreu dins l'ordre internacional.
A la sala de l'Ateneu, que des de la primera nit va resultar petita, es
reuní un públic escollit format per altes personalitats suïsses, franceses,
belgues, italianes, poloneses, irlandeses, alemanyes, hongareses i llatinoamericanes. E l s conferenciants i els temes desenvolupats són aquests:
La doctrina catòlica del matrimoni i de la llar; P. de la Brière. de l'Institut Catòlic de París. E l Catolicisme i els problemes actuals de l'educació;
Mgr. Eugeni Beaupin. E l Catolicisme i els deures nacionals; M. Gonzague de Reynold. E l Catolicisme i els problemes del treball; M. Josep Danel, de la Universitat catòlica de Lille. E l Catolicisme i la civilitsació;
li. P. de Mumynek de la Universitat de Priburg. E l Catolicisme i l'ordre
internacional; R. P. Delos de la Universitat catòlica de Lille. L a doctrina
catàHca i cl sentit de la vida; Mgr. Besson. Bisbe de Lausana, Ginebra i
Friburg.
Per tal de donar a la setmana un caràcter verament internacional, cada
sessió fou presidida per personalitats catòliques de diferents països que
l)ertanyen a les delegacions trameses pels Governs a l'Assemblea de la
Societat de les Nacions. Foren: M. O'Sullivan, Ministre d'Instrucció P ú blica de l'Estat lliure d'Irlanda; M. Carton de Wiart, Ministre d'Estàt de
Bèlgica; Na I^ang-Brumann. membre del Reichstag alemany; M. Cavazzoni. senador italià; el comte Rostworovoski. professor de la Universitat
de Cracòvia i membre del Tribunal arbitral de la Haia; i el comte Appony,
e.\-ministre d'Hongria.
L'èxit de la setmana ha estat remarcable, puix que, mercè al mèrit
dels conferenciants i al prestigi dels presidents de sessió, el públic ha pogut satisfer el seu desig de tenir nocions clares, precises i ordenades sobre
les solucions que la doctrina catòlica dóna als greus problemes internacionals de l'hora present.

MOVIMENT

PEDAGÒGIC

E L DARRER EXERCICI DE LES OPOSICIONS AL MAGISTERI.—Actualment
les Comissions centrals, residenciades a Madrid estan qualificant el darrer dels exercicis que feren a mitjans de setembre els opositors i opositores a les places de mestres nacionals d'ensenyament primari.
Aquest exercici presenta diverses característiques. Entre elles n'hi ha
dues d'especialment interessants. L a primera és la d'haver estat un mateix exercici per a tots els districtes universitaris d'Espanya, els temes
del qual, un de llenguatge, un de geografia i història i un de matemàtiques, foren comunicats telegràficament des de Madrid i realitzats a la
mateixa hora en tots els centres on es verificaven els treballs de les oposicions. Tots els futurs mestre hagueren de demostrar la seva riquesa intel·lectual i la seva capacitat pedagògica esmerçant-se en desenrotllar els
mateixos temes, les explanacions dels quals, per tal que siguin judicats
amb les màximes probabilitats de rigorosa igualtat, han estat lliurats a
les Comissions centrals que consten de tres tribunals per als mestres i
tres per a les mestresses, per a la seva puntuació.
E l s temes, com ja hem dit. són tres, i els opositors uns 8.800, en total uns 26.500 treballs que han d'ésser revisats amb una relativa rapidesa. Tothom plany aquests tribunals encarregats de la lectura forçosament monòtona de tants d'escrits sobre una mateixa disertació, i especialment els opositors temen les conseqüències d'aquesta monotonia pel
que se'n pugui traslluir en la respectiva puntuació. L'altra característica
interessant la constitueixen els temes pròpiament dits, especialment el
de lletres que versava sobre la composició i els estils, i el de Geografia
i història que tractava del relleu de la península ibèrica i la seva influència en la història d'Espanya. Tots dos temes revelen com en les esferes
superiors hom evoluciona en el concepte d'allò que ha d'ésser i ha de saber el mestre i són esperançadors d'una nova orientació en l'ensenyament de les matèries que constitueixen el programa escolar.
Tots dos eren a posta perquè els opositors que tinguessin una concepció clara d'allò que ha d'ésser l'ensenyament del llenguatge i de les
múltiples dificultats que presenta aquest coneixement ineludible dins la
tasca escolar, poguessin lluir-se i redactar treballs realment interessants;
i perquè aquells que haguessin estudiat la geografia com una ciència lògica i humana, i no com a un seguit de noms d'accidents desvinculats els
uns dels altres i sense lligam amb la vida dels homes que els habiten,
poguessin fer treballs de qualitat.
Però per desenrotllar aquests temes com caldria són necessàries dues
coses que l'ensenyament oficiat no ha donat als mestres que han pres part
en aquestes oposicions i que tots aquells que les posseeixen les han obtingut gràcies a un treball extraoficial i molt sovint autodidàctic. Ens referim al coneixement aprofundit dels temes a desenvolupar tal com v é -
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nen concebuts eh aquests exercicis, i la traça de saber-los explanar amb
claredat, amb estil, amb ordre i amb precisió
Pertocant al lema de lletres, l'ensenyament del llenguatge en les normals es concreta a uns cursos de gramàtica, generalment faltats d'un
complement de pràctica adequada, i un curs d'història de fe literatura
espanyola en el transcurs del qual hom amuntega, autors, dates, títols de
llibres, crítiques i sistemes, tot en fred, per coníiar-ho a la memòria, sense el tast ni les lectures pertinents i indispensables en aquesta matèria.
Això és tot el que hom dóna als futurs mestres per a formar la seva
cultura del llenguatge. A r a bé, per preparar-lo per l'art difícil d'ensenyar el llenguatge als deixebles que demà l'Estat li confiarà, o més ben
dit encara, no per ensenyar, sinó, per enriquir, per afinar, per conrear,
per donar una claredat d'expressió i de comprensió als seus futurs deixebles, tot el cabal tècnic i pràctic que hom forneix als mestres consisteix en unes poques lliçons dins la part metodològica del programa de
pedagogia, el qual en un parell de cursos condensa tota la ciència especialitzada del magisteri i tot l'art d'ensenyar els infants, amb les normes
per a la didàctica general i les directrius per a cada una de les matèries
escolars. H i ha també els cursos de pràctiques, els quals, malgrat la bona
voluntat dels seus regents no poden donar el rendiment ni la "pràctica"
que l'aspirant a mestre necessitaria.
Pel que es refereix al tema de geografia, cal constar que s'ha avançat molt més que en llenguatge; que la geografia filla de l'observació
directa dels fets i la humana, penetren cada dia més el camp de les Normals i de les Escoles, més una prova que els textos moderns d'aquesta
ciència comencen a sovintejar, mentre que els de llenguatge ofereixen
encara un camp gairebé verge als experimentadors i als pràctics. Però
no passa això mateix amb la història i la part del tema que demana la
influència del relleu ibèric en el desenrotllament dels esdeveniments històrics de la península és quelcom tan nou en la cultura oficial dels mestres, que es pot dir que fou la sorpresa i el nus d'aquests exercicis. E l s
programes d'història són encara llistes de fets i de noms i de dades. E l
seu guany positiu ha estat només, i ja és molt, el de fer-hi entrar la
història de la civilització, però la part de filosofia de la història i la del
lligam geogràfic i humà que la intervé tantes vegades, aquestes encara
queden al marge de la cultura que hom donà als estudiants de mestre.
Com podia exigir-se als opositors temes d'aquesta envergadura si
oficialment no tenien la preparació necessària per a sortir-se'n airosos?
Oi més, hi ha encara una altra objecció important. A fi de comptes,
els treballs que s'han tingut de desenrotllar eren veritables exercicis de
composició sobre termes determinats de ciències i de lletres, amb un
aditament pedagògic en cada un d'ells, i és prou sabut que l'estudi i la
pràctica de la composició és totalment negligida en els programes oficials del magisteri i de tot l'ensenyament superior, com si el saber escriure bé fos una cosa senzilla que no requerís estudi ni esforç, o com
si ja n'hi hagués prou amb l'ortografia i la mica de redacció que es fa
a l'escola primària. Quants de treballs que tenen un notable contingut científic i lògic quedaran agrisats per deficiències d'exposició, i quants d'altres que per posseir el seu autor, una facilitat d'exposició, o una major
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riquesa de vocabulari, o una pràctica eficient de llenguatge amagaran
sota una aparença de formes clares i belles un menor contingut de doctrina o de coneixements. Ja està demostrat que la dita pedagògica "allò
que la ment concep amb claredat hom ho expressa fàcilment" és una
inexactitud. Evidentment, tenir idees clares i precises d"allò que hom ha
de tractar és una condició indispensable per a fer una bona composició,
però al costat d'aquesta condició hom ha de conèixer els recursos de la
llengua i ha d'haver-se exercitat en saber donar a les idees tot el relleu
que els cal i en saber equilibrar els elements diversos de la composició.
Ens sembla que som lluny encara de veure l'estudi del llenguatge
copsat en tota la seva complexitat i portat a les aules de les Normals;
però ja seria hora que els mateixos que amb tant d'encert han triat els
temes d'aquests exercicis, infiltressin també les orientacions renovadores
en l'aire encara enrarit dels estudis oficials.
E L V CONGRÉS INTERNACIONAL D'EDUCACIÓ NOVA.—Entre els diversos raports que hem pogut llegir de les tasques del V Congrés internacional d'Kducació Nova celebrat a Elsenor (Dinamarca) a mitjans d'agost, ens han frapat unes observacions marginals de la congressista senyoreta Maucourant, directora de l'Escola Normal d'Estrasburg.
E l Congrés revestí una importància extraordinària per tal com reuní
el més granat de les personalitats eminents de tot arreu en el camp de
la nova educació (Glòckel, üecroly. Ferrière. Montessori, Pankhurst,
Cousinet, Rotten. Piaget, Ensor, Rabindranat Tagore. etc), els quals van
exposar els seus mètodes, l'estat dels estudis i experiències llurs, els problemes de la formació de^ personal docent en els respectius països, la relació dels estudis sociològics amb l'educació dels futurs mestres, etc, i
especialment la renovació i el millorament dels programes escolars des
d'un. pla purament científic i experimental.
E l nombre de congressistes passà dels 2.400, la major part dels pobles del Nord i Centre d'Europa, amb la particularitat que els que hi
han concorregut amb representació proporcionalment més nodrida han
estat els dels petits Estats joves. Lituània, Letònia, Finlàndia, els quals,
amb gran entusiasme han adoptat els avenços de la Pedagogia nova.
L a senyoreta Maucourant diu que sobre la qüestió prèvia de si cal
modificar i millorar l'educació dels futurs mestres, hi hagué unanimitat
d'acord en tots els congressistes, però que així que hom intentà de precisar en què hauria de consistir aquest millorament començaren les divergències, puix que cadascú les enfoca segons les necessitats dels països respectius. Diu també que entre els reformadors més ardits hi havia
els dels petits Estats ressuscitats, especialment els de les vores del Bàltic, els quals no tenen cap simpatia ni es senten lligats a les institucions
escolars que els imposaren els seus antics dominadors. Ans al contrari,
és amb goig que les aboleixen per acollir les directrius més noves i més
atrevides amb la pruïja de crear un sistema escolar ben propi democràtic i científic amb característiques nacionals ben marcades.
Diu taml)é que la formació del mestre en Facultats de Pedagogia integrades dins les Universitats fou una tessi molt acceptada i que en canvi la formació en Seminaris i internats fou combatuda; no gens menys
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la primera tesi trobà els seus contradictors entre els quals un de molt
significat, el senyor Snodgrass, director de l'Institut pedagògic de la
Universitat escocesa de Saint-Andrew, el qual exposà les dificultats que
resulten del nombre excessiu d'alumnes, de la manca de contacte amb
els professors, de l'excessiva divisió de matèries, etc, en els centres universitaris.
E n fi, la senyoreta Maucourant troba que en tot el curs de les conferències i de les controvèrsies, s'ha pensat més en l'aspecte extern del
problema de la formació dels mestres, que en l'aspecte íntim i intern.
Cal pensar, abans que tot, que l'educador ha d'ésser primer un home
educat, en el més noble sentit de la paraula, i tem que en mig de tants
treballs absorbents, tantes activitats col·lectives, tants motius de dispersió de les seves potències el distreguin de l'esforç que ha de fer per
assolir la seva ascensió personal.
Perquè els beneficis d'aquestes reunions dels pioners de l'educació
arribi plenament als pobles llatins, hom acordà que el pròxim congrés
que tindrà lloc el 1931 sigui celebrat a París.—A. MARTORELL.

iMOVIMENT SOCIAL
E L CODI SOCIAL D E MALINAS
I

E l Cardenal Mercier. que va empendre el camí de l'eternitat nimbat
de llum. coneixia profundament les qüestions plantejades en el món del
treball. E l l que tenia ales per a volar tan amunt és ]>osava amb contacte
amb el |)obie. E l mantell de ix)rpra que portava amb tanta de dignitat
mai no va allunyar-lo d'aquells que segueixen el cami del sacrifici i del
dolor.
E n el nostre pais encara hi ha gent que creu que l'estudi de les qüestions socials que afecten a un sector importantíssim de la societat, no és
altra cosa que un passatemps o un pretext per a reunir en una sala un
grupet d'obrers més o menys autèntics. No capeixen la seva transcendència. No comprenen que els obrers seguiran esmunyint-se de les nostres
mans. fins que ens preocuparem dels problemes del treball. E l s catòlics no
hem d'actuar en el camp social per afalagar els obrers, sinó simplement per
a fer un acte de justícia. E l nostre deure és posar-nos al costat dels que
sofreixen. Si passem la vida dalt dels núvols és impossible que ens estimin
els que viuen arran de terra.
Per iniciativa del Cardenal Mercier, la Unió Internacional de Malines, en la qual estan representats nou Estats d'Europa, redactà un codi
Social. Les qüestions socials foren estudiades d'acord amb la moral catò'ica.
Com és natural, no tots els catòlics accepten en absolut les orientacions
socials de l'esmentat grup. E s natural i lògic que discrepem en les qüestions d'ordre opinable. Dintre del Catolicisme hi ha elements ultraconservadors i hi ha també elements avançats. Encara que creguin el contrari
els temorencs, dintre del dogma catòlic poden defensar-se moltes coses que
avui esveren a la gent. Les veritats fonamentals del catolicisme, són l'aglutinant que ens uneix a tots, però dins de la cleda catòlica flamegen diverses banderes. Ara i sempre existiran en el camp social catòlic opinions
oposades. Aquesta disparitat de criteri és un bé. E l s que vénen amb nosaltres no han de bandejar llurs opinions personals, si són compatibles amb
el dogma catòlic. E l s intolerants no saben el mal que fan. Que defensin,
si els plau, llur ideari, però que no intentin bandejar els que no pensen
com ells.
No és el primer cas que un grup de catòlics competents redacti un Codi
Social. Tots coneixem els treballs interessantíssims que va publicar la
Unió de Eriburg, sota la direcció del Cardenal Mermillod. Alguns dels
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principis d'acció social que va establir aquella Unió, el Papa Lleó X J I I ,
va ratificar-los en la seva famosa Encíclica Rerum Novarum.
Els socialistes, baldament ens dolgui de confessar-ho, cada dia tenen
més adeptes. Darrera la bandera socialista hi ha una llarga corrua d'obrers.
Alguns dels seus èxits, els hem d'atribuir a la cohesió que existeix entre
ells. Quan els convé, celebren actes de caràcter internacional i prenen
acords favorables a tota la comunitat. Per què els catòlics no hem de fer
el mateix? E l ministre belga Helleputte que va morir l'any 1925, va concebre la idea de crear un organisme catòlic de caràcter internacional. Aquest
ministre havia format part de la Unió de Friburg. E l Cardenal Mercier,
va capir de seguida la seva transcendència i va donar un gran impuls a
la nova organització. Quan es va crear la Unió de Malines, únicament hi
assistien catòlics belgues i francesos, però actualment, com ja hem fet
constar suara, és un organisme de caràcter internacional. Han passat per
aquest organisme eminents personalitats del camp social catòlic. Monsenyor Pottier i Monsenyor Parkinson, que varen morir l'any 1923. havien
format part d'aquella Unió.
E l Cardenal Mercier, en l'Assemblea que es va celebrar l'any 1924.
va proposar que la Unió de Malines, eixamplés el seu camp d'acció. lleus
ací, entre altres coses, el que va dir l'eminent Prelat: " L a nostra Associació ha realitzat un treball seriós: ha donat sobre diverses qüestions orientacions assenyades, i hom veu que la sessió actual ve a prestar estimables
serveis a tots el que es preocup'-'n de les relacions de la moral amb el problema financier. No obstant, si no m'erro, l'Associació s'ha dirigit, especialment i d'una manera quasi exclusiva, a les élites. E l seu ideari no ha
penetrat encara en les masses. Davant d'aquests resultats, em pregunto si
no caldria afegir al problema especial de l'Associació una part general
sintètica. No solament prestaríem un bon servei als nostres homes jwlítics i d'obres socials, sinó que augmentaríem l'autoritat de la nostra Associació, si llurs membres més competents volguessin estudiar un programa
d'acció social en harmonia amb la filosofia cristiana. Dintre d'alguns anys,
condensant els nostres estudis i conclusions en una espècie de catecisme,
estaríem en condicions de proporcionar una doctrina completa sobre la
major part de les qüestions socials avui en discussió, i que ultrapassen
l'estricte aspecte econòmic. Aquest catecisme social tindria per damunt de
tot un caire constructiu. No hauria d'indicar únicament els principis i tradicions que cal manlenir, sinó assenyalar els errors dels quals cal fugir,
Proposo a l'Assemblea l'elaboració d'una síntesi social, des del punt de
vista cristià i catòlic."
L a veu del gran Prelat fou escoltada. Els homes competents que formen la Unió de Malines, redactaren un catecisme que ha estat traduït a
la majoria de les llengües que es parlen a Europa. Amb l'ajuda de Déu,
publicarem una traducció del Codi Social, en la llengua nostrada. '
E s fan definicions tan justes en l'esmentat Codi, que en successius articles les comentarem extensament.—J. CIVF.RA I SORMANÍ.

MOVIMENT INTERNACIONAL
E i . PRÍNCEP DE BÜI.OW.—Un altre polític d'avantguerra que deixa
el món i que, amb la seva mort. ens recorda una pila de fets que s'allunyen ràpidament.
Bernat de Bülow. d'una família de cavallers mecklemburguesos, era
nat l'any 1849 ' pertanyia al nucli de polítics imi)erialistes i firmament
dinàstics que sostingueren l'actitud de Guillem I I quan en els primers
anys del seu regnat es va desentendre de Bismark i es lliurà a les aventures internacionals, sense abandonar l'absolutisme a l'interior. L a seva
anomenada de polític hàbil i amb do de gents li valgué en 1897 el lloc
de nrnistre d'Afers Estrangers de l'Imperi, quan el vell príncep d'Hohenlohe. llavors canceller, necessità un vicari que l'ajudés en la seva
comesa.
Aquesta primera sortida de Bülow al món de la política internacional coincidia amb el desplegament de la política i>ersonal de Guillem I I ,
influïda de les aspiracions colonialistes i d'expansió comercial d'Hohenlohe; fins a l'entrada d'aquest canceller en 1894. la política de Guillem I I havia estat quasi únicament europea, i fins exclusivament continental ; el vell polític bavarès el convencé de la necessitat ineludible
d'orientar-se en l'altre sentit per posar-se a l'altura de veritable gran
iwtcncia i taml)é per donar sortida a l'excés de població i de desenrotllament industrial. Però per aconseguir aquestes finalitats, que Bismarck
havia anat obtenint suaument, el Kàiser cregué que el millor procediment era l'amenaça i la demostració exagerada de força, que ja era la
seva manera normal de procedir en política internacional; i com que
aquesta seva verborrea responia a un convenciment sincer—i equivocat
—de la força alemanya, cregué que la posició més adequada per a un
poble tan superior a la resta de la humanitat era l'isolament despectiu;
Àustria, germana de nacionalitat. Hongria, amb afinitats de caràcter, i
Itàlia, eren com una mena d'apèndix: els altres països, tard o d'hora,
havien de raure sota la tutela germànica, i mentrestant, amb petits afalacs alternats amb els menyspreus i amenaces, tots es mantindrien quiets.
Aviat les conseqüències d'aquesta megalomania foren tangibles, Bismarck ,havia aconseguit, a còpia de suavitat i d'habilitat, que França
no pogués arribar a cap aliança: ni Rússia ni Anglaterra no deixaren
mai en tot aquell temps la bona amistat amb Alemanya; Guillem I I ,
per contra, precipità de seguida la formació d'una aliança franco-russa,
consumada l'any 96, s'oposà a Anglaterra en les qüestions de l'Extrem
Orient i de Sud Àfrica, tot fent el joc a Rússia i a França, i contribuí
així a l'aliança anglo-ja|X)nesa. iniciada el 1895, i, contrariant l'opinió
mundial, es posà decididament al costat de Turquia en la qüestió de les
matances d'armenis de 1896, iniciant així els seus passos per aconse-
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guir la submissió econòmica i política de l'Imperi otomà. Vora l'aspecte
examinat cle la política internacional de Guillem I I , es desenrotlla l'altre, el d'expansió colonialista i econòmica; ultra els passos fets prop de
la Sublim Porta, Alemanya procura d'obrir-se camí en els continents
colonials, però les unes i les altres gestions fins a la pujada de Bülow
havien estat en debades.
Bülow es trobà, quan entrà al ministeri, en una situació que es prestava encara a fer d'Alemanya l'eix de tot un sistema d'aliances i convenis internacionals. Encara França i Rússia no havien minvat en res
llur agressivitat contra Anglaterra, ni aquesta havia clos l'aliança incoada amb cl Japó, ni França i Itàlia havien abandonat llur hostilitat
mutual: Àustria i Itàlia, per contra, eren aliades fidels de l'Imperi germànic i Romania i Turquia la miraven amb benvolença; ünit tot això
al prestigi que la seva força positiva, senzillament formidable, donava
a Alemanya, la constituïa en un punt de convergència de l'atenció de
totes les potencies, que podia ésser explotada per la diplomàcia alemanya o bé fent política de balancí i obtenint concessions de tots, o bé inclinant-se decididament a una entesa amb Anglaterra i el Japó, a base
d'un repartiment d'influències i d'una acció comuna contra el bloc franco-rus, amb el qual Alemanya no es podia avenir, ultra la seva rivalitat amb França, per la contraposició d'interessos d'Austria i Rússia a!s
Balcans. E s c'ar que el desenrotllament econòmic exterior d'Alemanya
i les seves aspiracions colonialistes i marítimes no eren del grat d'Anglaterra, però aquesta s'hauria pogut avenir a defensar les pretensions colonials i comercials alemanyes a costa de França, enemiga seva llavors,
i assegurar així també la seva integritat d'expansió amb l'ajut d'un
amic poderós, i, quant a la marina, l'exemple d'ara, l'acord naval amb
els Estats Units, ens-prova com Anglaterra sol tenir, fins en qüestions
d'amor propi, el seny de no oposar-se al curs dels fets inevitables. B ü low. d'acord amb el Kàiser, no cregué convenient de fer cap pas en sentit conciliador, sinó que encara exagerà l'isolament; la seva activitat colonialista, deslligada de les altres potències, consistí a llogar a Xina el rerritori de Kiao-Txen (1897) i a comprar a Espanya les illes Carolines
quan ia pèrdua de les Antilles i de Filipines feia impossible al govern espanyol la conservació d'aquelles ix)ssessions oceàniques isolades (1899);
en ordre a la formació de zones d'influència comercial i política, aconseguí que Romania concedís en 1898 una via ferroviària directa per comunicar Alemanya i Àustria amb Bulgària i Turquia; l'any següent la concessió d'un carril a l'Asia Menor completava el triomf; alhora, feia aprovar al Reichstag el primer gran projecte de construccions navals;_ i tota
aquesta activitat deslligada de les grans potències i, per tant, amenaçadora per a totes, era completada amb els- discursos bel·licosos i petulants
de Guillem I I i amb aquella literatura pangermanista de Treitschke, de
Bernhardi, de Goltz, corejada per la massa nombrosíssima d'imperialistes; aquest ambient guerrer i exaltat, que durà tot el període que precedí la guerra, fou la base principal de totes les errades interiors i exteriors del govern alemany. F.n aquests anys de ministeri Hohenlohe-Bülow donà lloc aquest estat d'esperit a les manifestacions antiangleses del
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temps de la guerra hoer que ajudaren a distanciar la Gran Bretanya.
Mentrestant, a França un home nou entrava al Quai d'Orsay i revolucionava amb gran l>enefici per al país la seva política internacional; era
Delcassé. Elevat l'any 98 al ministeri de l'Exterior, solucionà de seguida la guerra de tarifes amb Itàlia, la qual cosa féu cessar de cop i volta
l'hostilitat ja vella d'aquell país, i en 1900 féu un altre pas amb la conclusió d'un pacte d'amistat franco-italià. a base de respectar-se mútuament
l'expansió externa: per aquest procediment. Itàlia, prou gelosa ja d'Austria per la seva qualitat d'opressora de territoris italians i per la seva
política balcànica, afluixà molt els llaços amb els companys d'aliança;
tingué cura ensems Delcassé de mantenir l'aliança russa, tan beneficiosa
a França, i ho aconseguí plenament; i abordà, finalment, el problema de
les relacions amb Anglaterra, que no havien millorat poc ni molt i que
precisament el mateix 98 passaren per una crisi més greu que les anteriors amb l'ocupació de la població sudanesa de Fashora per la columna
francesa Marchand, que rebé finalment l'ordre d'abandonar la plaça davant de l'amenaça britànica; l'any següent el públic anglès prenia partit
sorollosament à favor de Dreyfus i en feia un pretex per a tacar França;
el 1900 el poble francès es revenjava fent una gran rebuda a Krüger, el
president del Transvaal en guerra amb Anglaterra, i el mateix any Anglaterra i Rússia tenien divergències importants respecte de Xina; tot
eren motius d'allunyament, però en els darrers fets ja veiem que el govern
francès no hi té part, són explosions populars o actes dels seus aliats; és
que Delcassé ja començava d'actuar amb èxit; pocs anys més tard havien de veure's els resultats definitus d'aquella política d'acostament.
Per la tardor de 1900, Hohenlohe, octogenari, hagué de dimitir i, nautralment. Rülow ocupà cl l'cc del canceller, sense deixar el de ministre
d'Afers Estrangers. E r a en els dies de la fi de la campanya contra els
boxers xinesos, en la qual les potències aliades—França, Rússia, Anglaterra, Estats Units i Itàlia—havien confiat a Alemanya el lloc de generalíssim de les tropes en la persona de Waldersee, un dels íntims de Guillem I I ; fou una distinció purament honorífica, fruit precisament de la
manca de grans interessos alemanys a Xina.
A partir de l'elevació al llpc de primer ministre, la política internacional dc Bülow no sofrí cap modificació; seguí l'isolament altívol i agressiu. I , mentrestant, Delcassé havia trobat el camí ])er arribar a un acord
amb l'Imperi britànic; l'any 1901 moria la reina Victòria i la succeïa
Eduard V I I , polític de talent i enemic d'Alemanya, amb el qual aviat
fou convinguda pel ministre francès la famosa Etitcnte cordiale (1904),
a base de deixar-se mútuament les mans lliures al Marroc i a Egipte respectivament i de fer cara a les pretensions alemanyes. E l 1907,
Eduard V I I completava l'obra amb l'entesa anglo-russa. que deixava Anglaterra en llibertat a l'Afganistan i el Tibet i tancava Alemanya dins
d'un cercle hostil. Bülow i el seu sobirà, alarmats a deshora, donaren alguns cops per contrarestar el formidable triunvirat que se'ls havia oposat, però foren cops en fals; en 1903 el Kàiser visità Roma, el Vaticà i
el Quirinal, amb la finalitat de reforçar la Triple Aliança, prou afeblida
de la banda d'Itàlia, i de preparar el terreny perquè Lleó X I I I donés a
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Alemanya el protectorat dels cristians Orientals, en vista de la conducta
anticristiana del govern francès; ni Lleó X I I I i Rampolla—tan francòfil—s'avingueren a mudar de política,'ni el Quirinal abandonà la trajectòria francòfila; ei) 1905. una entrevista naval de Guillem I I amb Nicolau'II de Rúsia a Bjorko (Finlàndia), fou també en debades; és que
eren moviments aparatosos, però no tenien el fonament indispensable
.d'un desig vertader de conciliació en un peu d'igualtat, sempre seguia
latent la convicció de la superioritat germànica i, per tant, de la possibilitat de sortir-se de qualsevol mal pas sense ajut; la neutralització de
les aliances hostils era, per tant, una conveniència secundària. Paral·lelament, Delcassé seguia en la seva tasca; el 1904 duia a Roma el President Loubet. i la visita—feta a desgrat del Papa—precipitava la ruptura
amb el Vaticà, que Delcassé no podia evitar, però assegurava l'amistat
del Quirinal, i tot seguit venien l'entesa anglo-francesa esmentada i els
tractats sobre el Marroc amb Anglaterra i Espanya, que asseguraven la
influència francesa a l'Imperi marroquí. Aquests darrers cops feren perdre la serenitat als dirigents alemanys; en 1905 el Kàiser es presentà
sobtadament a Tànger i manifestà que no consentiria l'ext^ansió francesa
per aquell costat, ni cap canvi en Vstatu quo marroquí, i seguidament B ü low exigí i obtingué la dimissió de Delcassé; per trobar una fórmula de
solució, es reuní la conferència d'Algeciras (1906). de la qual sortí França confirmada en la seva posició marroquina i Alemanya més isolada que
mai, puix fins Itàlia sostingué França en les seves pretensions. E l temor
de no trobar camp d'expansió a l'Africa ja havia decidit el govern alemany a cercar una altra sortida, i en això sembla que tenia la benvolença de les grans potències europees interessades a allunyar-la de llur
camp d'acció i a posar-la en llocs abocats a conflictes; el punt triat era
l'Amèrica espanyola, segons sembla despendre's de l'actitud alemanya en
la qüestió dels deutes venezolans a súbdits europeus; els estats interessats havien emprès el bloqueig d'alguns ports de Venezuela, i Alemanya,
passant més enllà, bombardejà un fort (1902): diuen que fou un ballon
d'essai per comprovar la solidesa de les conviccions americanistes dels
nordamericans. únics capaços d'aturar els intents expansius d'Europa;
el president ianqui Roosevelt, imperialista i antieuropeu. intervingué immediatament i exigí la submissió del cas a un tribunal internacional; Alemanya i els altres interessats (Anglaterra i Itàlia), hi hagueren d'accedir, i la suposada aspiració kaiserista sobre Amèrica no pogué passar
endavant. D'altra banda, la sublevació dels indígenes de l'Africa Occidental Alemanya, llarga i difícil de dominar (1904-1907), provà que encara Alemanya tenia feina en les seves colònies antigues. E n mig d'aquesta atmosfera d'hostilitat que anava creixent i que, malgrat tots els optimismes pangermanistes. era perjudicial en gran manera a Alemanya,
aquesta trobà un moment de respir, i fins imposà a Europa la convicció
d'una força gran, amb l'afer balcànic de 1908; Bülow havia trobat la
manera d'unir en aquells moments—i la guerra de 1914 demostrà que
havia deixat arrels aquella coincidència—en unes mateixes aspiracions
Àustria, Bulgària i Turquia, totes enemigues de Rússia i dels altres E s tats balcànics; el fruit d'aquesta avinença fou la renúncia,de Turquia a
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favor d'Austria del territori de la Bosnia-I lerzegovina, administrat per
Àustria des del Congrés de Berlín de 1878, a canvi de la cessió de Novi
Bazar, també administrat per Àustria; alhora, Bulgària es proclamava
regne independent deslligant-se de Turquia, de la qual era tributària;
d'aquesta manera Bülow creà als Balcans un estat germanòfil i aconseguí de reforçar el prestigi d'Austria, sense perjudicar gaire Turquia que,
de fet, ja tenia perdut feia temps el que li prenien i aconseguia almenys
salvar Novi Bazar. L'excitació a Rússia fou greu. però impotent: era
massa recent el desastre de la guerra amb el Japó i de la revolució del
1906. i els paneslavistes s'hagueren de limitar a les amenaces i a fer demostracions d'afecte als txecs i als polonesos perseguits pels governs alemanys i austríacs, unes mostres d'amistat que les persecucions als polonesos súbdits de Rússia feien del tot vanes, però que ajudaren a internacionalitzar els problemes nacionalistes d'Alemanya i d'Austria. Per
aquell mateix temps Bülow tingué alguna diferència amb el Kàiser per
evitar les seves |)etulàncies excessives, i obtingué uns certs resultats; de
totes maneres, l'orientació de la seva política internacional restà substancialment la mateixa.
A l'interior, Bülow es trobà en moments de creixença de les oposicions. E n 1890 Guillem, per deixar en tot la política de Bismarck, havia
abandonat la llei de repressió del socialisme que regia feia dotze anys,
i a partir de llavors, el socialisme havia fet una pujada extraordinària.
E n els primers anys de segle, les vagues i les manifestacions violentes no
foren rares, i l'hostilitat contra Bülow—impermeable com Guillem I I a
tota reforma social o política transcendent—hi era sovint manifesta. E n
les eleccions al Reichstag de 1907 la Social Democràcia sofrí una reculada forta, però fou un simple accident; en les de 1912, quan ja Bülow
no era canceller, els socialistes arribaren més amunt que mai. El Centre
Catòlic, també en augment, era un element que col·laborava sovint en
l'obra del govern, però també de vegades passava a l'oposició i exigia certes concessions de caràcter religiós. E l s minoritaris, que diríem ara, eren
sistemàticament a l'oposició; cl nucli governamental era format pels conservadors, els nacionals liberals i els elements una mica revoltosos de la
Unió Econòmica. E l s demòcrates o republicans eren una oposició poc
nombrosa, però selecta. Els governamentals eren minoria al Parlament,
i això feia difícil la tasca de Bülow; tot i la constitució presidencialista.
Així, per aconseguir del Reichstag crèdits per a la Marina, hagué de fer
aprovar algunes disposicions que facilitaven el desenrotllament de les ordres religioses catòliques. Respecte de les nacionalitats opreses—Polònia
i Lorena—seguí una política d'hostilitat, molt accentuada a Polònia i
que donà lloc a molts incidents. Aquesta situació interior seguí fins que
en 1909, havent augmentat molt el dèficit, degut a l'excés de despeses militars i navals, Bülow volgué remeiar-ho amb una puja de l'impost sobre
les herències, el Centre i els elements agraris governamentals s'hi ojxwaren i deixaren el govern en minória; Bülow, una mica distanciat del Kàiser pels incidents internacionals darrers motivats per les intemperàncies
verbals de Guillem I I . ho aprofità per dimitir i retirar-se de la política.
E n sortí momentàniament en 1915, per actuar d'ambaixador extraordi-
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•nari vora el govern d'Itàlia amb la finalitat d'evitar l'entrada d'aquella
potència a la lliga dels enemics d'Alemanya; no pogué evitar-ho—com
no ho hauria evitat ningú—i ja no féu cap més acte polític. Feia anys que
vivia a Roma, s'entretenia redactant les seves memòries. E l seu matrimoni amb una Reccatelli di Bologna, dels prínceps de Camporcalc, l'havia arrelat a Itàlia ja de molt abans de deixar la política. E n 1899 havia
rebut de l'emperador el títol de Comte i en 1905 el títol personal de príncep: tenia totes les principals condecoracions europees.
Vista després de vint anys, l'obra política de Bülow, fa l'efecte de
ben migrada. E n primer lloc, no és una obra personal, segueix les línies
generals assenyalades per Guillem I I , que no tenia res d'estadista; i dintre d'aquest peu forçat. Bülow no tregué profit de la posició formidable
d'Alemanya; Bismarck l'havia deixada en 1890 poderosa militarment i
econòmica, amb un deute relat'vament petit, amb la qüestió religiosa força apaivagada, amb un principi d'imperi colonial, amb França isolada,
en bones relacions amb quasi totes les grans potències i sense cap més
rivalitat que la francesa, amb la Triple Aliança forta i ben unida, amb
un inici de legislació social molt avançada pel seu temps i, en suma, poderosa i no gaire mal vista. Quan l'any 97 Bülow entrà al ministeri
d'Afers Estrangers, ja Guillem I I s'havia alienat l'amistat de Kússia,
havia sembrat la malfiança i l'hostilitat en tots els ambients internacionals amb les seves bravates bèl·liques i els seus anuncis truculents d'ambicions desmesurades i havia augmentat el deute. Bülow féu passar Alemanya al lloc de pOtènda absolutament isolada davant d'una lliga temible d'enemics, sense l'imperi colonial somniat, amb un deute enorme,
amb conflictes socials, nacionalistes i fins religiosos a l'interior, i sense
més compensació que el poder militar i naval i la prosperitat de la indústria. Així hom [Kjgué arribar a la situació d'isolament i de poca consiftènc!a interrr. de! 14. que motivà l'enfonsada del 191^. E s que la possibilitat de la imposició d'un país fort per ell tot sol, prescindint de tota
prudència, és il·lusòria; ara tothom veu ben clar el cas d'Alemanya, però
jn en tenim un altre a la vista, er.cara més c'ar i que, amb tot, enlluerna
molts esperits impressionables; el temps demostrarà que les lleis de la
política no fallen. I els catòlics hem de veure en l'exemple de l'Alemanya
r.q er!al els inconv?nicnts de l'amistat amb un poder tzarista; Guillem II afalagà repetídatnent amb bones paraules el Papat i els catòlics,
i un nucli de catòlics alemanys, amb el cardenal Kopp al davant, fou decididament kaíserista, però Roma, amb claredat de visió, no es deixà seduir ; els fets demostraren que darrera de les paraules no hi havia una
bona intenció real. puix no s'arribà a treure totes les trabes procedents
del Kulturkampf. amb tot i la necessitat que el govern tenia del Centre
en el Reichstag. Després la Constitució de Weimar ha donat ben gratuïtament als catòlics moltes llibertats noves. Finalment, hem d'apendre en
aquest cas de distingir entre els que s'atribueixen la representació d'un
poble i el poble mateix; és ben clar que ía majoria dels alemanys era enemiga de les idees i dels procediments de Guillem H i, amb tot. durant
trenta anys, aquest passà pel representant autèntic d'Alemanya.—JOAN
DE GARGANTA.
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E L MINISTERI TARDIEU.—Una nova crisi política s'ha presentat a
França. L'oposició dels radicals i socialistes, augmentada per la defecció a última hora d'un sector de la Unió Republicana Democràtica, acabdillat per Louis Marin, unida als diputats comunistes i conservadors que
voten sistemàticament contra qualsevulla govern, provocà la caiguda del
ministeri Briand, que havia substituït el de "Concòrdia Republicana",
presidit per Poincaré.
Com s'expüca que la U . R. D., fins ara el més ferm puntal de la política d'apaivagament de les passions i de la batalla del franc, retirés el
seu ajut a un ministeri que tenia per norma principal aquests dos objectius? L a ratificació del Pla Young. acordat a la Conferència de L a
Haia. li alienà les simpaties dels nacionalistes francesos, enquadrats políticament dins el grup de Marin i de Paul Reynaud. Així s'ha donat la
paradoxa que els partits que fornien el "Cartel de les esquerres", preconitzadors de l'acostament a Alemanya, transigint fins i tot en l'evacuació anticipada de Renània i en el pagament dels deutes, votessin contra el
govern moguts exclusivament per raons de política interior i principalment, pd que fa als radicals, pel desig de recobrar la cartera de l'Interior, la qual en mala hora per ells se'ls escapà llavors de la constitució del
Ministeri de l'Armistici, i que com dèiem en una de les cròniques publicades en aquest mateix lloc
havien ocupat ininterrompudament des de
la constitució del ministeri Waldeck Rousseau, llavors de la promulgació
de les lleis laiques, i en canvi un grup reduït de les dretes, petit però necessari, degut a la feble majoria que comptava Rriand a la Cambra, d'acord en la política interior, li negava el seu ajut per motius de política
exterior.
E ! desenrotllament de la crisi plantejà, entre altres problemes, la qüestió d'assumir els socialistes les responsabilitats del poder, del braç amb
els partits burgesos. De bell antuvi, la majoria dels seus diputats, es mostrà partidària de formar govern, però el Consell Nacional Socialista, després d'un violent debat, acordà prosseguir la tàctica tradicional del partit, malgrat les protestes d'un important sector, que pensa plantejar en el
pròxim Congrés anyal la reforma de la política fins ara seguida. E n cas
de prosperar aquesta opinió, no seria estrany que* es promogués un nou
cisma dins el socialisme de la veïna República, molt semblant al que es
produí, l'any 1920, després del Congrés de Tours, en el qual se separaren
més de la meitat dels cotitzants per a formar el Partit Comunista francès.
Fracassades les gestions de Daladier, cap dels radicals, per la negativa socialista, el president de la República conferí a Clementel l'encàrrec de formar govern. Aquest, ambiciós de formar-lo a base d'una forta
majoria que l'assegurés per molt de temps, gestionà l'ajut dels radicals,
els quals, a part de demanar un gran nombre de carteres, exigien per a
Daladier el ministeri de l'Interior, sense el qual es negaren a col·laborar.
Dificultada per aquest motiu la solució de la crisi, Clementel renuncià aconstituir-lo.
Aleshores és quan es pensa en Tardieu. Afiliat entre els "republicans
d'esquerra" a la Cambra dels Diputats, és un polític ambiciós, en el 110'
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ble sentit de la paraula, de fer-se seva l'herència de Poincare. Des del
ministeri de l'Interior, junt amb el prefecte de policia Chiappe, ha plantat cara als súbdits de la falç i el martell. Tothom recorda encara la seva
enèrgica actuació el primer de maig i el primer d'agost que els comunistes havien anunciat com a la diada de la revolució mundial. E l l no aspira
a ésser l'home d'un partit, aspira a congregar a l'entorn seu la majoria
del poble francès, sota una política de tranquil·litat i apaivagament de les
passions. Rebuda la comanda de formar govern, demana la coHalxiració
de tots els partits. Per acontentar als diversos grups, es veu en la necessitat de crear dues noves carteres i sis subsecretaries. E n aquestes condicions, arriba a aplegar els vots de la dreta, del centre i d'una part de l'esquerra. Des de la Unió Republicana Democràtica fins als Republicans
socialistes, tots són al seu costat.
Davant l'ordre dictada per la majoria dels radicals de votar contra el
govern, tres diputats, abans de trencar la disciplina del partit, se'n separen. Signes de malestar es noten entre els altres. Tot fa creure, que el
partit radical, omnipotent un dia, es troba en franca decadència i que una
nova consulta al poble li podria ésser fatal. E l s partits que han viscut
sempre a l'escalf del poder, el fet de passar a l'oposició una llarga temporada, acostuma a enfonsar-los.
Heus aci el cas Briand. E l programa del seu grup (republicans socialistes) s'acosta més als radicals i socialistes que als altres grups, i tot amb
tot, es veu obligat a participar del poder amb les dretes i el centre amb
l'objecte d'imposar les seves concepcions en politica.exterior, que per
altra part, com hem dit abans, són les mateixes que tenen les esquerres.
Hem vist una caricatura que expressa, millor que cent articles, la seva
posició. Representa Briand pujant dalt d'una escala, al final de la qual
hi ha una palanca, d'on cau a l'aigua, obligat per una votació adversa.
Els mateixos que l'han fet caure, corren a demanar que torni a pujar
l'escala, que representa la cartera d'Afers Estrangers, per tornar a enderrocar-lo. Una vegada més, des de les eleccions de 1924, Briand ha
passat a ocupar aquesta cartera en el nou ministeri Tardieu, des d'on encarna tota la política pacificadora, que emprengué anys enrera, junt amb
MacDonald i Stresemann.
t
L a votació nodrida que obtingué Tardieu en là seva presentació a les
Cambres, tot i negar-se a incloure en l'ordre del dia una addició del diputat Thomson, de l'esquerra radical, en la qual s'expressava: "la Cambra està resolta a defensar enèrgicament el laïcisme", confirma més que
res l'estabilitat de l'actual Govern i de la seva tasca de pacificació interior
i exterior.—L. 1 O.

E L S PARTITS POLÍTICS TXECOSLOVACS.—Una vegada més. han tingut
lloc les eleccions legislatives a Txecoslovàquia, després de l'obtenció de
la independència. Per això ens ha semblat molt oportú, abans de treure'n
conseqüències, de fer un petit assaig de l'evolució dels seus partits polítics des de les revolucions de 1848 que sotraguejaren profundament el
llavors imperi aústro-hongarès, concedint un mínim de llibertat al poble
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txec. L'F.slovàquia, sota el jou particular d'Hongria, veié retardat el reconeixement de les llibertats constitucionals per efecte de la lluita, que
aquesta mantenia amb l'estatisme centralitzador de Francesc Josep I .
F-l poble txec, amb objecte de gaudir de drets polítics constitueix el
partit dels "Vells txecs". que agrupava totes les tendències genuïnament
nacionalistes. E l seu programa era molt similar al dels hongaresos: la independència del seu país, fonamentada en el dret històric dels països del
reialme txec (Bohèmia, Moràvia i Silèsia) sota la monarquia dels Habsburgs. Mentre el tractat austro-hongarès de 1867 donava satisfacció a les
legítimes reivindicacions d'Hongria, els precs dels diputats txecs, eren
desatesos al Parlament de Viena. Cal dir, però, en descàrrec dels governs
austríaca, que els nacionalistes de Praga, no consMluïen. ni de bon tros,
la majoria de la seva Dieta nacional. Enfront d'aquest cs creà el partit
nacional liberal, conegut entre el poble pel nom dels "Joves txecs", format de bon principi exclusivament per la democràcia liberal dels nuclis
urbans. Preconitzava l'abandó de la resistència passiva, per una política
de combat, no en el sentit d'emprar la força, sinó en el retorn al Consell
de l'Imperi, on mitjançant la coalició amb els diversos jartits de l'oposició, es podria obtenir el reconeixement dels drets del poble txec.
E n 1880, aquest partit, veié afeblits els seus efectius per l'aparició
d'un nou grup politic, la social democràcia, que arrossegà cap al seu camp
una part considerable de la massa obrera. L'esforç dels governadors austríacs, es dirigí principalment cap a l'anul·lació d'aquest partit. Cap mitjà coercitiu no fou deixat a part, en la lluita empresa. Pels mateixos
temps, els "Joves txecs" de Moldàvia. es separaven per a constituir el
"Partit Popular Moldau", de tendències particularistes. E l seu portantveu dintre de la premsa, era el "Lidové Noviny".
U n fenomen que no s'havia de produir a la resta del continent, fins
uns quants anys després, es presentà a la nació txeca: la creació dels partits moguts exclusivament per interessos econòmics. E l s agricultors, descontents de l'actiutció dels "Joves txecs", que afavorien principalment
els interessos industrials i mercantils, s'escindiren, formant el "Partit I n dependent Agrari", que defensava quasi exclusivament els pagesos. E n
oposició a aquest nou grup, que adquiria una gran força entre les masses
del camp, intentaren els grans industrials de seguir el seu exemple. E l s
afalacs dels "Joves txecs" a aquesta tendència aconseguiren de retardar
per uns quants anys la creació d'un partit netament burgès.
E l professor T . G . Massaryk, actual president de la República txecoslovaca, que fa poc celebrà els seus vuitanta anys, vingué a simbolitzar
dins la Universidad txeca de Praga, creada l'any 1883, les inquietuds
morals i religioses, que de fet estaven negligides pels altres partits. Amb
aquest objecte organitzà el partit progressista, que arrabassà la major
part dels efectius dels "Joves txecs". els quals sota la direcció de K r a mar havien adquirit un caire obertament conservador. Paral·lelament a
la formació d'aquest partit, els últims deu anys del segle xix contemplaren com la joventut es decantava cap al partit radical, el qual aspirava a portar a terme la realitat nacional txeca, sigui dins una federació
d'estats germànics, o bé en una independència absoluta.
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Un nou grup, exclusivament obrer, es fundà amb l'objccte de tenir
a ratlla els avanços de la social-democràcia: els "obrers nacionals", posat
sota la direcció de Klofac. primer com una branca dels "Joves txecs" i
després com a partit inde])cndent. Quan la social-democràcia es separà
de les directrius del mateix jwrtit austríac, els dos grups passaren a formar-ne un de sol, el qual adquirí una gran hegemonia dins la classe obrera. Una gran part de les masses rurals, principalment a Eslovàquia. s'adheri al partit catòlic, d'un ideari molt semblant al del Centre alemany.
A més, com tots els països agitats per la qüestió social, Txecoslovàquia
veié la creació del partit anarquista (socialista independent) el qual pel
seu punt de vista negatiu vers l'Estat i el parlament, no jugà cap paper
im])ortant dins la política nacional, exceptuant l'èxit que aconseguí entre
els minaires de la Bohèmia.
La guerra europea, vingué a trastornar l'evolució dels partits polítics
txecs; una gran part d'ells predicaven la lluita oberta o l'Austria. mentre petits nuclis dels partits de tendències dretistes, i fins i tot de la social-demccràcia, restaven al costat dels Habsburgs. Durant l'any 1917, el
partit dels joves txecs, el popular moldau, el progressista i el radical, es
coalicionaren sota el nom de "demòcrata nacional", de la qual foren capdavanters Masaryk i Benes, aleshores en l'emigració.
Obtinguda la independènc'a mitjançant el cop d'estat del 28 d'octubre del 1918, es constituí l'Assemblea Nacional, integrada pels delegats
de les diverses agrupacions ]xjlítiques txeques i eslovaques anteriors a
la guerra. Aquesta Assemblea, nomenà un ministeri presidit per Kramar^
cap dels "Joves txecs", i en el qual entraven membres de tots els partits.
Sota la pressió de les eleccions comunals, el gabinet Kramar fou substituït \ier Tusar (social-democràcia) recolzat en una aliança en la qual entraren els jjopulistes eslovacs de l'abat Hinkla, els agraris, els socialistes
nacionals i la social-democràcia.
L'estructura interna dels partits després de la conflagració, no es diferencia gaire d'abans, solament diverses agrupacions han canviat el nom.
A Bohèmia, els agraris, ha esdevingut partit republicà agrari. E l partit
progressista s'ha canviat en partit nacional demòcrata txecoslovac. E n
quant al partit catòlic, ara es nomena partit popular txecoslovac. E l parli* ;,c;cial-demòcrata ha afegit a la seva denominació el qualificatiu d"'obrer" per a fixar clarament el seu caràcter d'agrupació de classe. Nous
partits han fet encara la seva aparició: els menestrals, els diversos partits de la minoria alemanya, els comunistes, que de bon principi obtingueren un sorollós èxit, i els feixistes, aliats amb l'ex-ministre Stribruy.
A Eslovàquia axisteixen quatre partits importants: el partit popular
txecoslovac, el partit ndcional agrari, el partit obrer secial-demòcrata, conegut també per obrers eslovacs i el partit nacional socialista.
Com es veu, Txecoslovàquia pateix del principal inconvenient que
presenta la representació proporcional, allí aplicada com a sistema electoral. E l fraccionament excessiu de> l'opinió, que dóna lloc a l'existència
de 31 partits que es i>resenten a totes les eleccions. A niés la circumstància de la diversitat de races, religió i idiomes, contribueix a augmentar
aquest caos. que dóna lloc a què cada partit es presenti separadament
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amb tres programes diferents, segons s'adreci a la població txeca, eslovaca o alemanya. Encara queden a remarcar els partits de les minories
polonesa, magiar i sionista, les quals moltes vegades no reïxen a treure ,
triomfant cap candidat.
Les eleccions provincials ja començaren a iniciar el tomb cap a l'esquerra, que ha culminat en les actuals legislatives. E l partit comunista
n'ha sortit amb les mans al cap. De 41 diputats que comptava en una
Cambra de 300, n'ha perdut onze. E l s partits catòlics també han vist disminuir els seus efectius; els catòlics txecoslovacs, del qual és el capdavanter Mr. Sramek, que ocupà la presidència del Consell, durant molts
anys, ha perdut sis llocs. Quant als catòlics eslovacs, l'afer Tuka li ha
restat simpaties d'una part de l'opinió, la més acostada als txecs, la qual
cosa s'ha convertit en una pèrdua de quatre actes.
Els socialistes demòcrates i els socialistes nacionals, són els que surten victoriosos de la jornada del 27 d'octubre. Els primers guanyen deu
llocs i els segons cinc. E l seu triomf es deu principalment a la desfeta
comunista. E l partit agrari, actualment el més nombrós de la Cambra,
ha vist augmentar les seves forces en tres diputats més. A l costat seu,
figuren amb una petita disminució dels seus diputats, els demòcrates nacionals i els menestrals, formant tots tres el grup liberal, que s'enfronta
amb el grup socialista i el grup catòlic.
E n el ministeri han tingut entrada darrerament dos ministres alemanys en nom dels tres milions i mig que conviuen amb els eslovacs i
txecs. Han vingut a substituir als ministres que representaven els catòlics eslovacs, dins el govern.
L a situació sembla caminar cap a la constitució d'un govern format
a base dels diversos partits socialistes i del grup liberal, amb intervenció
de representants de les minories ètniques.—L. 1 Oi
L'ESTAT I L'ESGLÉSIA A ABISSÍNIA.—La revue d'Histoire des Missions, en el seu fascicle de juny d'aquest anv, ofereix als seus ,lectors un
tast de l'obra Grande Histoire Politiqüe et Religieuse d'Ahyssinic del
P. J . B . Coubeaux. Missioner Llatzarista al país et:òpic (Geuthner L l i breter, 13, rue Jacob, París), pub.icant-ne un capítol, que encapçalen les
següents ratlles.
E n elles hi és donada una sintètica visió de les relacions entre l'Església i l'Estat, en aquell país, que segurament serà llegida amb interès.
Diu així:
" L a disposició combinada de diversos agrupaments, en el seguici
reial, en mig dels camps, ens inicia en l'ordre normal, i constant, que
regna a la cort, i s'estén a tot el reialme. L'espectacle, ens ofereix una
imatge sensible, i ens fa tocar, amb les mans, l'organització estranya sl·ii
generis que, a Abissínia, uneix, fins a barrejar-los, l'Església i l'Estat".
Manera de la infiltració i la ingerència
"De fet, els dos ordres, temporal i espiritual, es fusionen i compenetren, fins al punt de no formar més que uri sol ésser moral, una sola
personalitat amfibia.
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"L'altar i el tron, s'aixequen costat per costat, així com un muntatge únic. Les dues potestats treballen de comú acord per a impulsar el
moviment de la vida nacional, del qual en depèn com una màquina del
seu motor. A una mà tenen el ceptre imperial, i, a laltra, la creu episcopal ; el primer per a governar, i la segona per a sancionar les ordres
emanades del tron. Hom diria que es tracta d'un matrimoni entre l'Església i l'Estat, convingut de bon cor. D'aquesta intel·ligència en resulta
una dòcil i flexible dependència de l'Església, semblant a la de l'esposa
a l'autoritat del marit. E n reciprocitat. l'Estat no té, per a l'autoritat
eclesiàstica, sinó una deferència, matisada pel somrís i les complaences.
" L a missió del Pontífex vers el tron, és únicament la d'estendre, damunt la testa coronada, la seva mà, segons les circumstàncies, plena de
benediccions o de llamps, a fi de consolidar el prestigi del sobirà, vers
el poble. E n reciprocitat, la majestat reial, amablement, té capteniments
curulls de veneració per al prelat copte que, amb la seva "solemnial insignificança—com diu Lejeau—presideix el destí de l'Església nacional.
"Aquesta manera d'ésser, als ulls dels abissinis, té l'aspecte d'una
cosa regular i normal; la idea de la separació dels dos poders, àdhuc és
incomprensible per a la seva mentalitat. Evidentment admeten una distinció entre ells, abstracta i teòrica; però, en realitat, l'opinió general, i
la tradició, troben natural .del tot, la ingerència omnipotent del poder
secular.
De més a més, la seva supremacia es proclamada, i aclamada, el dia
de la consagració de l'emperador. L a professió de fe imperial, qualsevulla que sigui, esdevé regla de doctrina oficial de l'Estat, tant per al poble,
com jjer a la clerecia i els Doctors. Quan Vafé nègons, la "boca del rei"
o sigui l'oficial d'ordenança l'ha pronunciat, els presents s'inclinen responent: " E s la nostra fe! Visca el rei!".
"L'emperador actua, efectivament, com a cap de la fe, i de les cerimònies religioses. Veurem Zérea-Yacob, ordenant dejunis, fixant noves
festivitats i reorganitzant la religió dins l'imperi. Veurem, fins i tot, altres emperadors, canonitzar alguns dels reis que els han precedit. Algun
metropolità intentarà, en certes ocasions, d'alliberar-se del jou que el té,
més o menys, esclavitzat: resistirà, àdhuc obertament, però, el poder
secular s'oposarà als seus intents d'alliberació, i el bisbe indòcil tardarà
poc en sometre's o en deixar el càrrec. Joan I , desposseirà Cristodolus
(1671-1672), Jasson I desposseirà Sidona, etc. Altres bisbes promotors
d'escàndol, seran empresonats, altres exilats, altres condemnats a morir.
Aquesta és la situació actual i secular, de l'Església d'Etiopia, en el que
es refereix a les seves atribucions i al culte: és una Església subjecte al
poder secular."

E l levitisme i el monarquisme çji els costums públics
"Però la clerecia és pagada, per aquest servil ajupiment. amb la seva
pròpia moneda. Si el poder secular té la mà posada sobre els ministres de
l'Església, és perquè ha sofert la infiltració d'un esperit levític i monacal, ingerit en els costums públics. Aquesta fusió ha produït una barreja
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paradoxal d'elements, per naturalesa, contraris, i de les lleis santes amb
les seculars i les maneres profanes.
" L a clerecia, abusant de la seva primitiva influència, que va ésser
prodigiosa, va dominar i clericalitzar l'element civil. A la manera dels
fariseus, als quals Nostre Senyor blasmava per imposar el seu ostentós
rigorisme als altres jueus, la clerecia copta va introduir en la Cort, i
després a les classes dirigents del país, el seu formulisme estret, sota
les aparences d'una austeritat de disciplina: tintura o vernís enlluernador que recorda els "sepulcres blancs" al·ludits en l'Evangeli. L'imperi és regit per les lleis de Fetha-Néghesh, Codi reial, en el qual les
obligacions civils hi són modelades segons les normes severes i minucioses de la disciplina monacal. L a mateixa fastuosa denominació "Legislació dels reis", d'aquest codi, més clerical que civil, és una prova del
molt que estava impregnada de dites influències, la cort de Zérea-Yacob,
en la qual, la traducció del llibre titulat "Dels deures dels coptes", va
ésser adoptada, per a transformar-la en llei general de l'Imperi. E l s
monjos han educat el poble, imposant-li prescripcions supèrflues, i, en
realitat, perjudicials, impregnant, la seva manera d'ésser, d'un cristianisme exterior, que pot testimoniar la religiositat de la raça, però que
és buit de l'esperit i de les virtuts essencials de l'Evangeli.
"És per aquest motiu que, els joves, ordenats dins les ordres religioses més austeres, convertits en capdavanters observants de les lleis i
dels costums tradicionals, transporten les seves maneres a la vida pública; i que han estat introduïdes un gran nombre de festes anuals i
mensuals que favoreixen l'instint de peresa, i, sovint, entorpeixen, els
treballs urgents de la temporada en què s'escauen.
" L a medalla, però, té el seu revers! E l s prínceps i els grans senyors,
després d'haver-se junyit a aquests preceptes exteriors, i de segon ordre, han acabat per trobar un seguit d'acomodaments entre els dos regnes, de l'esperit i de la carn, i les multituds els han adoptat, seduïdes per
l'entrenament i per la seva natural corrupció. Sense apartar-se, gens 'ni
mica, de la llicència dels costums d'aquest segle, àdhuc de les seves conseqüències més escandaloses, com la poligàmia, el divorci,, les deprecacions..., la cort i l'alta societat han fet consistir la seva religiositat en
algunes pràctiques rituals.
" L a poligàmia simultània, per exemple, és mirada com un privilegi
de casta, un dret de la noblesa, establert dins els costums de la Cort í
dels grans. L a poligàmia successiva, o sigui el divorci, és comú a tots els
estaments de la societat.
"Per aquest camí, els grans desordres de la vida semblen excusats.
si no legitimats, per la pràctica d'un culte extern, de pura fórmula i ostentació; basades als murs exteriors de les esglésies, pregàries després
dels menjars, dejunis exagerats, etc. Aquestes demostracions de religiositat són grates per al seu esperit primitiu, i no els mortifiquen gaire.
"Els costums són pastats amb el llevat d'aquestes promiscuïtats de
coses santes i profanes. I , què fa la clerecia, en vista de tals desordres?
Mentre els dejunis, les quaresmes i les festivitats siguin observats, tot
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ho troben per b é ! Resta testimoni impassible, indiferent, a vegades còmplice (a vegades impotent) del daltabaix, perquè no té força ni per a
condemnar-lo, ni per a reprimir-lo.
Aquest és, en síntesi, l'estat religiós a què ha arribat Etiòpia, per le^
intimitats i els barrejaments de les dues potestats."

PREGUEM

PELS NOSTRES

DIFUNTS

A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquest
germà nostre que ens ha precedit en el senyal de la fe i dorm! el son de
la pau: Sebastià Cardó i Sanjoan, pare del nostre director Dr. Carles
Cardó, canonge de la Seu de Barcelona.
,,,
Tots els mesos L a Paraula Criíiiana farà dir una missa en sufragi
dels seus difunts, amics i afavoridors i llurs pròxims parents.
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