LA MISSIÓ PERPETUA

r

O T A la força de l'Església radica en ésser una missió. D i n s
el seu cor ressonen perpètuament les paraules de Jesucrist als
seus apòstols, i en ells a tots els sacerdots cristians fins a la fi dels
segles: Aneu i ensenyeu a totes les nacions. É s en virtut d'çquesta
missió divina que l'Església és immortal. Insensible a les burles, superior a totes les ridícules vanitats de la raó inventora, serena
menyspreadora de la persecució i del martiri, ella avança lentament
però segurament en la conquesta del món per al D é u encarnat, forta de la paraula eterna que la hi envia. Si no fos paraula de D é u , si
fos paraula d'home, com la dels fundadors de les altres religions, la
seva virtualitat ni s'escamparia pertot, ni duraria sempre, ni es
multiplicaria en creixença contínua, llavor de virtut immortal. Cada
segle que passa, són més els pobles evangelitzats, m é s els enviats
evangelitzadors i més els mortals que cerquen en l'Església de Crist
el gran consol de la immortalitat. Una vida que creix en vigor i en
extensió enmig d'un m ó n on tot és votat a la mort, no pot ésser sinó
una vida divina.
Una mena d'impaciència ha envaït fa un segle l'esperit de l ' E s glésia. E l manament diví esdevé cada dia més urgent. Aneu i ensenyeu. S ó n molts encara els pobles jaents en les tenebres del gentilisme. I mentre l'Europa sàvia, follament enaltida per les descobertes de la ciència en què la inicià l'Església, fa desertar de l a
religió salvadora gran part dels seus homes m é s aciençats i m é s
influents en els destins dels pobles, l'Església cerca en les races humils, massa injustament viltingudes, la compensació de la simplicitat.
Una onada de sang jovenívola renovella dins el Cristianisme l'oblidada emoció dels primers temps, quan la confessió cristiana, orba de
tot avantatge material, era càntic pur, lloança ingènua i prometença
de segles millors. L'evangeli torna a ésser, com en temps de Dioclecià, el llevat renovellador del món que dintre l'energia divina de l a
sofrença enclou tota l'abrivada del món de demà.
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Però el m ó n , enemic de l'ànima, ço que en fons vol dir enemic
de D é u , ha volgut pertorbar aquesta obra de l'Església envers les races menyspreades, doblement salvadora, per tal com salva les dues
vides que té l'home. Un concepte pagà infiltrat dins les esferes polítiques dels pobles cristians per obra del Renaixement, els féu creure que les races inferiors existien per a ésser esclaves de les superiors. Tota l'obra colonitzadora de l'Europa moderna descansa en
aquest principi. E s proclama que la colonització té per finalitat alçar
a la possessió de la civilització i de la cultura les races endarrerides,
però sota tan belles paraules, el que han fet gairebé tots els pobles
colonitzadors' ha estat 0 exterminar les races indígenes dels territoris ocupats pel dret de la força, 0 si això no ha estat possible, 0 ne-%
cessari, 0 útil, servir-se'n com d'homes de bast, imposant-los una
esclavitud davant la qual no s'ha d'avergonyir de res la de la Roma
pagana.
Com ha estat admès el missioner per les potències colonitzadores? Com un de tants elements de domini, i per dir-ho tot, especialment eficaç. Pel seu ministeri, la nova metròpolis portava al poble sotmès la llum de la vera religió, la qual li havia d'imposar el deure d'acatar 'el noti poder estranger. Per impedir que el Cristianisme reeixís a
penetrar en el poble colonitat amb fusió perfecta, talment d'arribar-hi
a tenir l'aire d'institució indígena, tots els elements d'ensenyattça, de
jerarquia, de prestigi, eren importats del poble dominador. Del temple
cristià era bandejada l'expressió terral, i els seus fills exclosos del sacerdoci. Així, mentre d'una banda es feia veure que hom afavoria les
missions catòliques, d'altra banda es presentava el Catolicisme com una
de les institucions del tirà intrús, subjecta a tota l'odiositat que l'esclavitud imposada contagiava. Breument, el missioner era reduït a
la categoria humana d'agent de dominació política, i només l a seva
gran caritat personal i la mesura en què se sabia substreure a aquesta falsificació, el salvava de l'antipatia dels indígenes.
Aquesta era l'astúcia del món per a afollar la gran obra missional de l'Església. É s clar que FEsperit sobreïx de totes les traves, i
l'evangelització avançava tanmateix, però l'entrebancament era massa gran i massa maliciós, perquè l'Església no hi posés remei. No
creiem equivocar-nos si afirmem que aquesta és la modalitat carac-
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terística de l'actual activitat missional de l'Església. ParaHelament
a la decadència de la institució política colonial, que deriva cada dia
més de pressa envers la fórmula confederativa, adoptada ja per l'Imperi Britànic, l'Església va fent les seves missions m é s i m é s independents de tota influència política. L'estudi de totes les llengües
dels pobles missioners és la preparació bàsica que es procura la gran
Missionera universal, talment que el somni de Damon Llull, tortura
i fracàs de la seva vida heroica, és avui una opulentíssima realitat.
L a preparació de la clerecia i de la jerarquia indígena és fins a tal
punt l'ideal de l'Església, que un eminent missiòleg belga ha poguí
formular i demostrar en un Congrés missional de Viena, gairebé simultani amb el de Barcelona, que la raó formal de l'acció del missioner en terra d'infidels és la tendència a l'establiment normal de
la jerarquia indígena, aconseguit el qual, tenia l'obligació de retirar-se.
Què és aixó, altrament, sinó la interpretació exacta de la catolicitat de l'Església? Creure que un país s'ha de cristianitzar adoptant
la llengua i la jerarquia d'un altre, és creure la seva ànima nacional
incompatible amb la religió cristiana, ço és, negar al Cristianisme
prou riquesa d'adaptació per acomodar-se a tots els pobles, sense excepció. Un sol poble real, un sol poble possible, que es demostrés
incompatible essencialment amb la religió cristiana, bastaria per desmentir-ne catolicitat, i doncs la divinitat. L a transcendència

del

Cristianisme damunt tots els accidents humans, que el fa plegable a tots ells, és infinita, i l'infinit no admet mesura de nombre. S i
es prova que li manca una unitat, un fragment petitíssim d'una unitat, la infinitat resta destruïda i el nostre D é u baixaria a la categoria
d'un de tants ídols que no hi veuen ni hi senten.
S'hi han fixat mai en aquesta conseqüència, rigorosíssimament
lògica, els qui volen missionar, 0 que es missioni, contra Fesperit
d'un p a í s , els qui veuen en les missions un mitjà d'expansió nacional,
com fa poc sentirem a França, àdhuc de part dels catòlics, els qui
arriben a posar a l a base d'una acció missional una exclusió injuriosa?
Quantes vegades hem tingut la tristesa de pensar que l'esperit
religiós és molt sovint superat per ideals terrens! Heus aquí el gran
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entrebanc de l'acció missional de l'Església durant tres segles, el que
explica potser més que cap l'escassedat relativa dels seus fruits.
E l proselitisme cristià é s la superació sublim de tots els particularismes, però no superació que trepitja, sinó superació que abraça,
per tal com la religió s'ha fet per als homes. Sols el dia que sabrem
abraçar en D é u tot el que és humà en una Pentecosta universal i perpètua, començarà definitivament l'ingrés de tots els pobles al si de
l'Església catòlica.

MISSIONS DOMINICANES
UNES QUANTES

XIFRES

A

QUELL clam de Jesucrist "Messis quidem multa, operari! autem
pauci" (Matth. I X , 3 7 ) "Les messes són certament moltes,
però els treballadors pocs", és alhora clam, constatació i profecia.
Sempre, davant per davant de l'abast gegantí de l'obra evangelitzadora hi ha hagut la migradesa terriblement desproporcionada dels
mitjans i, concretament, del nombre d'apòstols.
Sant Ambròs, en comentar un passatge de Sant Mateu, no del tot
estrany al nostre propòsit, diu unes paraules ben escaients i dignes
de meditació, comentari consolador a la desproporció esmentada:
"Non te numerus perturbet sed excitet gratia (Sant Ambròs, in Ps.
1 1 8 , serm. 8 ) . No hem de deixar-nos pertorbar pel nombre—0 en
poc, o en molt—sinó que únicament ha de meravellar-nos i commoure'ns la gràcia de la vocació apostòlica. O, dit amb altres paraules,
que, en tractar-se de la tasca missional de l'Església catòlica, no hem
de restar bocabadats davant d'una estadística, però sí corpresos davant la penetració de la gràcia divina. I per això, continua Sant Ambròs: "Non te labor avertat, sed fructus invitet". A la vista del treball ingent que se'ns prepara, no ens han de caure les ales del cor,
sinó que hem d'enllaminir-nos amb l'esperança del fruit ubèrrim a l birador.
I aquest enllaminiment és l'esperó que ens empeny a totes les
heroïcitats i a totes les abnegacions per l'amor del Crist.
Vol dir això que hem de bandejar les xifres i els quadros estadístics, en tractar de manifestar les magnificències i la grandiositat de
les Missions catòliques? De cap de les maneres. N i que fos per tàctica, no hauríem de fer-ho, avui que totes les grandeses es mesuren
en els enquadrats de les estadístiques. I per altra banda, el mateix
Redemptor nostre ens invita a pregar per tal que creixi el nombre
d'apòstols i que s'eixampli, doncs, l'encasellat que ens l'ofereix a la
vista.
Creient, doncs, que en cloure aquest any en què el cor missioner
de la nostra terra s'ha vist tan dolçament trasbalsat per la flama
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apostòlica, una visió ràpida de les nostres missions no hi serà sobrera, presentarem als nostres lectors unes quantes xifres, bo ipregantli amb Sant Ambròs, que no el pertorbi el nombre, sinó que el commogui la gràcia, majorment tenint en compte que ni totes les dades
són posades al dia, ni les que ho són, no han pogut abarcar una realitat numèrica que sobreïx de les xifres que volen representar-la.
Si, àdhuc en el registre estadístic de manta activitat, redactat
per serveis oficials, perfeccionadíssirris i tentaculars, es noten moltes
i inevitables llacunes, molt més s'han de notar en una obra tan dispersa, on, malgrat de la diligència d'una Cúria generalícia amatent—
veritable antena receptora de l'Orde—gran part de les dades s'han
d'esperar d'un missioner enfeinadíssim i foraviat de les grans rutes
de la civilització.
EUROPA
A Europa missionen els dominics en els llocs següents:
Països

Convents de missions

Sicilià
Malta
Grècia
Turquia
Mesopotàmia
Kurdistan
Armènia

Missioners

6

40

4

26

2

4

5

18

2

16

2

8

I

5

ASIA
A l'Asia tenen els dominics espanyols els Vicariats d'Amoy, F u kien i Funing a la X i n a ; els de Bacninh, Buichú i Haiphong a l ' I n do-Xina; i les Prefectures de Formosa i Shikoku al J a p ó .
Heus-ne a y la taula estadística:
Sacerdolt

Ttls
Amoy
Fukien
Funing
Bacninh
Buichú
Haiphong
Formosa
Shikoku

22
18
18
14
27
19
10
8

Indígenes

12
1^
52
173
66
1

Religioses
Espanyols

12
19

11
3

Indí-

Catequistes

genes

121
217
70
735
108

99
119
52
100
1234
^32
41
14

Població
Catòlics

Catecúm

Infid.

13.037
29,000
zS 038
43.934
320.515
86 646
5.866
550

2.885
4. 00
793
42t>
4.950
1.260
527
50

8.000.000
10.000.000
3.000.000
1.7ÓO.0O0
2.400 000
3.000 000
4 .110 000
3.496.000

Eaglí
•les

119
120
70
812
406
37
12

Residències

31
27
14
31
99
43
10
5
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A l'Asia hi ha, a més, alguns Vicariats de Pares alemanys i nordamericans, les estadístiques dels quals, que hem pogut veure, són
evidentment endarrerides, i que per això no els publiquem.

ÀFRICA
A l'Africa sobresurten els admirables treballs de les dominiques
anglesos a Natal, E l Cap i Zanzíbar septentrional.
Excel·leixen, però, de manera notable, les missions del Congo belga, a càrrec dels dominics de la mateixa nació, que regenten la Prefectura de l'Alt Uelle. Comprèn els districtes de Niangara, Amadis,
Gumbari, Zandeno o T u k u i Aba. H i ha 1 2 pares, 6 llecs i 1 2 religioses. Han aixecat prop de 3 0 esglésies i capelles i uns 2 0 col·legis.
E l s cristians voregen el nombre de 5 . 0 0 0 i els catecúmens el de 2 . 5 0 0 .
No sols desenrotllen la seva activitat evangelitzadora, sinó que també acompleixen una alta missió científica. Estudien les llegendes i
llengües d'aquells pobles, la fauna i la flora, l'etnografia i, sobretot,
la terrible "malaltia de la son", per comissió del govern belga que els
subvenciona a aquest fi. Per això es doctoren a Bèlgica en Medicina
i Ciències abans d'empendre el camí de la Missió. É s famós l'elogi
que en va fer el cèlebre "leader" socialista Vandervelde en el seu llibre "Tres mesos al Congo".

AMERICA
A l'Amèrica tenim la Missió de l'Urubamba, al Perú, amb 7 sacerdots, 8 religiosos, 2 5 . 7 0 0 catòlics, 2 0 . 0 0 0 infidels, 8 esglésies i 8 residències.
T a m b é hi tenen Missions els Pares holandesos, francesos, irlandesos i anglesos, a m é s de les dels naturals del continent.
Vegi's la taula estadística:
Regions

Amèrica central
Curaçao
Illa Trinitat
Illa Granada
Colòmbia
Equador

Centres
de nr. —.••

Missioners

3I

5

36

20
14

-

27

7

11

6

3 °

4

8

Nacionalllal

Espanyols
Holandesos
Francesos i irlandesos
Anglesos
Colombians i espanyols
Equatorians i belgues
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Últimament, a l'Oceania, i en Missió pròpiament dita, són remarcables els treballs apostòlics dels dominis irlandesos i anglesos
a l'Austràlia, ben ajudats per les dominiques, que han aixecat bastants col·legis. A Adelaida solament, hi ha més de 5 0 . 0 0 0 catòlics i
uns setanta temples.

* **
Aquest é s el panorama numèric de les Missions dominicanes que
com ventall meravellós hem volgut obrir i tancar ràpidament davant
els ulls atents del lector. É s el ventall del missioner dominicà on,
per comptes de les estrofes cisellades que ornen l'anomenat "del
poeta", hi ha restalleres de números que, eixuts i tot, canten amb
incomparable eloqüència el poema m é s gran que hi ha als cels i a
la terra: el poema de la caritat que va del Crist al cor del missioner,
d'aquest al cor del missionat mogut per la gràcia, i que a l'un i a
l'altre empeny cap al cel, pàtria de la caritat indeficient.
FRA TOMÀS S E R R A , O. P.

L E S MISSIONS D E L'ORDE CAPUTXÍ

A

MB la concisió que imposen els límits d'un article de Revista,
tractarem de donar una síntesi de Fobra Missionera de l'Orde
Caputxí en el seu passat i en el seu present, valent-nos preferentment d'alguns treballs i estadístiques publicats de poc K E l lector
sabrà perdonar-nos les inevitables deficiències.
L A VOCACIÓ M I S S I O N E R A D E L ' O R D E
L'explicació més satisfactòria de l'anhel de reforma que bategava en la gran famí\ia franciscana i va condensar el moviment caputxí, potser cal cercar-la, més que en l'atracció personal que poguessin exercir alguns reformadors i alguns zelants de la puresa primitiva de la regla, en el desig sentit per molts religiosos de bona
voluntat de tornar l'eficàcia a la predicació sagrada amb una vida
i un zel apostòlics.
L'èxit inexplicable i definitiu de la novella reforma, malgrat els
greus trontolls experimentats en els seus inicis, es justifica per la
intensa simpatia que desvetllaren aquells humils frares que abominaven la subtilitat de les discusions inútils i les flonjors d'una oratòria de mal gust que allunyaven de la divina paraula els esperits
selectes i el poble humil. L'Orde Caputxí nascut predicant, predicant creixia i es consolidava •
A tres segles de distància i en una època tan diversa, es reproduïren en certs indrets a l'entorn de les trones dels Caputxins,
1 P. CLEMENS A TERZORIO, Afdnuale Historícum Missionum Ordinos Mitwrum
Capuccinorum, Isola del Liri, 1926. Diferents treballs publicats en el Liber Mcmorialis ( L . M.) Roma, 1928, gros volum en 4art. editat per la Cúria Gcneralícia de
l'Orde Caputxí per a commemorar el quart centenari de la seva vida canònica, especialment el del mateix P. Climent de Terzorio, Fino ai termini del mondo con la
Croce, en tiratge a part en 8u., Roma. 1928. L a Descriptio geographica et slatistica
provinciarum et Missionum Ordinis Fratrum Minorum S. Frdncisci Capuccinorum
in X X X V I I I iabulis... Roma, 1929. I,a part especial de les Missions aparegué abans
traduïda al català en Estudis Franciscans, signada pel P. Calixte de Geispolsheim,
Estdt i progrés de les Missions de l'Orde Caputxi. vol. X L I {1929), 327 sgts. i fulletó a part il·lustrat
! Vegeu P. FHEDEGAND D'ANVERS, L'Apostolat des Frères Mineurs Capiicins,
en L . M. p. 2 a 6.
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aquells moviments populars que havien sotraquejat la Itàlia del segle x m . Com en la centúria anterior, els havien fet reviure Sant
Joan de Capistrano, Sant Bernardí de Siena i Sant Jaume de la
Marca 8.
De fet con de dret, el primer lloc en la vida activa del fra-menor Caputxí es troba definitivament assignat al ministeri de la predicació 4.
I ben necessària era aquesta. Itàlia passava uns moments de veritable crisi religiosa. E r a oberta com mai a totes les lluites, a totes
les influències, a totes les controvèrsies doctrinals. Des dels primers
moments, l'Orde naixent contrarrestà la perniciosa influència de les
doctrines pseudo-reformadores que venien del Nord. De manera indirecta, restablint el prestigi de la predicació sagrada 8 i donant a
tots alts exemples d'abnegació i de pobresa, o directament, combatent
les noves teories 0.
Però els primitius Caputxins, que havien heretat de Sant Francesc l'esperit apostòlic, no concebien limitacions a llur zel. Sant
Francesc assignava als seus fills tot el món com a camp de llur
apostolat. E l l , que considerava germans tots els sers, se sentia obligat amb tota la humanitat, i primer que cap altre legislador monàstic, inclinà a les missions d'infidels el millor del seu Orde: "Si algun
dels frares, per divina inspiració, volgués anar entre els Sarraïns
i d'altres infidels, caldrà que demani llicència al seu Ministre Provincial. I els Ministres no donin llicència a ningú sinó a aquells que
veuran ésser bons per a adreçar-los-hi" 7.
Per això, naturalment, des dels primers moments, els països infidels foren objecte de les cobejances del novell Orde. E l capítol X I I
de les primitives constitucions (de 1 5 3 6 ) no és altre que un magnífic comentari al mateix capítol de la regla franciscana. H i batega el
mateix esperit i amor seràfics
E n les successives redaccions, són
Ileugeríssimes les modificacions introduïdes.

* P. FREDECAND D'ANVERS, I . C. pàg. 6.
, * Id. ibid. pàg. S.
* BERNARDÍ DE COLPETRAZZO, Crònica ras. t. I I p. 1268 sgts. citada en L . M. p. 6.
* Per exemple el P. Jeroni de Pistoia.
' Regla del P. Sant Francesc, cap. X I I (ed. Barcelona, 1922).
' P. EDÜARDUS ALENCONENSIS, Primigeniae Ugislationis textus originales, cap.
X I I . § 143. L . M. pàg. 414-
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L'orde que creixia ràpidament, però que com obra de D é u era
asprament sotraguejada per les proves, esmerçà en aquesta centúria
gran part de les seves energies a consolidar-se 1 difondre's per I t à lia. Però cal posar j a en aquest temps els primers assaigs esperançadors d'evangelització entre els infidels.
E l s primers missioners que coneixem dins l'Orde són els venerables P . Joan de Zuazo, espanyol, i F r a Joan de Troja, italià, que
en 1 5 4 9 marxen a països musulmans 9. Abrandats per un esperit
idèntic, llur missió i martiri, esdevingut al mateix any a E l Caire, s'assemblen extraordinàriament als de les primeres expedicions franciscanes del 1 2 2 6 i 1 2 7 7 . E l s impulsava més la cobejança del martiri
que l'intent de fundar una missió organitzada. Bell exemple de fe
ardent i d'heroisme, en un segle corsecat per les disputes teològiques!
Del Capítol General de 1 5 6 7 que va enviar 6 religiosos presidits
pel P . Ignasi d'Epiro, data la Missió de Càndia i altres illes gregues, la més antiga de l'Orde. Vuit anys més tard, començava aquella gloriosíssima i cèlebre de Constantinoble, que els nostres religiosos han anat mantenint a través d'incessants lluites i privacions,
i sacrificant-hi algunes vides. Prou que ho preveieren des del principi, en veure penjar per tres dies un dels primers missioners. Sant
Josep de Leonessa, alliberat miraculosament per un àngel.
E n aquesta Missió i en altres ciutats de l'Orient, es distingí el
valencià P. Gil de Santa Maria, el qual, de retorn a la seva pàtria,
on morí, contribuí a la fundació de la Província Caputxina de V a lència, fillola de la nostra de Catalunya 10.
Una de les formes d'apostolat que més popularitzà l'Orde naixent, fou l'exercit pels Caputxins entre els esclaus cristians del Nord
de l'Africa. Alguns, havent caigut en poder dels pirates mentre exercien llur apostolat pels pobles marítims del sud d'Itàlia, el continuaven després durant llur captiveri entre els cristians la fe dels quals
perillava, o entre els renegats. Altres hi anaven espontàniament per
redimir-los 0 simplement per assistir-los espiritualment i corporal.
' P. CLEMENTS A TERZORIO, Manuale historicum Missiouum Ordinis Minorum
Capuccinorum. pàg. 22.
10 P. FREDEGAND D'ANVERS, I. C. en L . M. pàg. 34. No hem pogut trobar el seu
nom en cl necrologi de la Provincià.
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E n 1 5 8 5 morien d'epidèmia a Alger els P P . Pere de Plaisance i Felip de Roccacontrada
E n l'últim quart del segle x v i , el permís donat pel Papa per a
fundar fora d'Itàlia, fou l'inici d'una rapidíssima invasió d'Europa.
E r a una plètora de vida que s'expansionava i trobava estretes totes
les fronteres. E n 1 5 7 4 funden a França, en 1 5 7 8 a Barcelona, en 1 5 8 1
a Suïssa, etc. E n 1 5 8 4 , l'Orde demana al Cardenal Protector que
sol·liciti del Papa permís per a fundar missions a Amèrica. E l Papa
accepta molt volenterosament, amb tal que sigui grat al rei d'Espanya,
de qui depenen aquells territoris. Felip I I , negant el permís, desfà
una bella il·lusió i priva el nou món d'uns operaris tan aptes, com
l'experiència va demostrar després 12.
No fou fins el 1 6 1 1 que els primers caputxins travessaren l'Atlàntic. E r e n de la Província de París, que fundaren en l a illa de
Sant Lluís Maranon, en el Brasil, una ben pròspera M i s s i ó 1S.

L E S MISSIONS C A P U T X I N E S E N E L S S E G L E S X V I I I X V I I I
E s a partir de 1 6 2 2 amb la creació de la Congregació de Propaganda Fide, a l a qual contribueixen d'una manera important els caputxins u , que llurs Missions prenen un desenvolupament extraordinari.
Tot just nada la Propaganda, va rebre la suprema sanció que
D é u atorgà a les seves obres. E l P. Fidel de Sigmaringen, el primer
prefecte encarregat de la nova Missió de Recía (Suïssa) era immolat pels heretges en odi a la fe; primícies d'aquell ramell de roses
purpúries que han ornat i fecunditzat la Congregació Romana. Sant
Fidel personifica admirablement la gran obra de la seva època, dirigida per la Propaganda Fide: l'evangelització d'heretges i infidels,
i la missió principal donada per la Providència a la naixent reforma: la lluita contra el protestantisme Jr'.
Aquests ideals enlairats encarnaren d'una manera completa

en

" P. FREDET.AND D'ANVERS, 1 c . pàg. 32.
"= Id. ibíd., pàg. 36.
" P. CLEMENS A TERZORIO, Manuole... pàg. 341, n. 1.
" P. MAURO DA LEONESSA Padre Girolamo da Narui, Itàlia Francescana. I (1926).
pàg. 119-130 i P. FELICE DE PORRETA, Collegio Urbaniano di Propaganda Fide, ibíd.
I I (1927) pàg. 255.
15 P. ERNEST-MARIE DE BEAULIEÜ. L a saintelé dons l'Ordre des Frères-Mineurs
Capucins, L . M. pàg. 235.
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aquell home tan discutit, esperit enèrgic i clarivident, que fou el
cèlebre P. Josep de Tremblay, l'eminència grisa com l'anomenaven
els contemporanis, braç dret i conseller de Richelieu. Al seu zel intrèpid i emprenedor es deu la definitiva fundació i ràpid progrés
de les Missions caputxines en el pròxim i en el llunyà Orient 16. Per
a ésser breus, no entrarem en detalls sobre les Missions dites de
Síria, Beyrut, Esmirna, Constantinoble i Bagdat.
E l s europeus semblaven destinats a no conèixer de la índia m é s
que les parts meridionals. Totes les temptatives per a penetrar i establir-se en l'interior -fracassaven. E l s portuguesos confinats a l'entorn de Goa, els holandesos al de Ceylan, els danesos al de T r a n chebar, els anglesos al de Madras i els francesos al de Pondichery,
quedaven les extensíssimes regions interiors sense evangelització. E l s
nostres missioners de Síria decidiren d'intentar l'empresa, i poc a
poc

anaren penetrant en el cor de l'Asia. Establint centres d'a-

postolat a Ispahat, Surah, etc, i cercant punts de recolze a Pondichery i Madras, avui florentíssimes arxidiòcesis, assoliren d'establir-se en l'inaccessible regne tibetà i fundar una residència en la
misteriosa ciutat de Lahassa. Forts de la benvolença inicial del gran
Lama, exerciren un ben fructuós ministeri, des del 1 7 0 4 al 1 8 0 8 . D ' a llí irradiaren per Nepal, Patna, Betthiath 17.
Són incalculables els serveis prestats no solament a la religió, sinó
a la història, a la geografia, a l'etnografia i a la lingüística amb llurs
coneixements aprofundits dels costums i llengües d'aquells països. L l u r s
escrits i relacions eren les primeres notícies serioses i científiques que
l'Occident tenia d'aquelles terres de misteri. E l s missioners caputxins
foren els primers d'escriure gramàtiques i diccionaris, de fer estudis comparatius i donar a conèixer els costums i els productes literaris d'aquell poble interessantíssim. Foren els primers que introduïren a Europa els caràcters tibetans en la Tipografia de la Propaganda Fide 1K.
Sigui'ns permès d'esmentar com a perfectes coneixedors de les
llengües indostàniques els P P . Francesc M." de Tours i Efrem de
" P. CLEUENS A TERZORIO, Manuale historicum..., pàgs. 23, 66 i 223.
" Abregé des Missions des Copucins jusqu'en 1675 (ed. P. Eugeni d'Oisy), Versailles, 1893. FREDECANT, 1. c. p. 44 i CLEMENS A TERZORIO, Mdnuale... pàg. 152
i següents; Analecta Ord. Min. rd. Cap. vol. X V I I I , pàg. 337.
" Analecta Ord. Min. Cap. vol. V I , pàg. 349; vol. X V I I I , pàg. 337.
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Nevers, i de la llengua, literatura i costums tibetanes els P P . Francesc Orazio de la Penna i Cassià de Macerata 19.
A l'Africa es fundà, degut encara a iniciativa del P. Josep de T r e m blay, la gloriosa Missió de Túniç, mantinguda pel nostre Orde, contra tota adversitat i amb un gros tribut de sang, del 1 6 2 4 al 1 8 9 0 .
De la Missió de Síria, on havia fet un fruit extraordinari entre
els maronites, el P . Agatàngel de Vendóme va passar a Egipte i després de treballar-hi un cert temps va intentar de penetrar en l'Etiopia amb el P. Cassià de Nantes. E r a aquest un missioner model de
zel i d'intel·ligència: coneixia perfectament l'àrab, mantenia correspondència científica amb algun savi del seu temps, i quan convingué, sabé prestar la seva corda en el moment del martiri als butxins
que se l'havien deixada. Fou penjat amb el seu company en 1 6 3 8 quan
tractaven d'evangelitzar el regne etiòpic -0.
Altres missions caputxines existiren per aquells temps en el continent africà, com les de Senegal, Guinea, Cap Verd.
Malgrat l'exuberància de vida que significava en els caputxins
llur ràpida propagació per tota la Península ibèrica; i malgrat les
gestions fetes per a obtenir un camp m é s vast on exercitar llur zel
apostòlic, trigaren molt a poder satisfer llurs desigs. Hagueren d'esperar que, després de la mort de Felip I I I , s'esvaïssin a Madrid les
dificultats que se'ls posaven per a poder empendre alguna Missió
pel seu compte 21 especialment a Amèrica.
Més sortosos els francesos, havien pogut organitzar, desde 1 6 3 2 ,
missions amb expedicions no interrompudes al Ports del Brasil, on
els seguiren més tard els italians a R i o Janeiro i Pernambuco, etc, a
les Antilles, Acadia i Luisiana.
Els primers que obtingueren missions de la Sagrada Congregació i
del rei d'Espanya, foren els de la província d'Andalusia, que en 1 6 4 6
emprengueren l'evangelització de la Guinea i Sierra Leona. Moltes
foren les contrarietats que hagueren de sofrir i els obstacles a v è n cer, i els menors no foren certament els posats pels portuguesos que
intrigaven i eren molt poderosos en aquells petits reialmes de la cos" GENTILI MATTEI PAOLO, Memorie sulla vita del Vn. P . Francesca Orasio
delia Penna, O. M. C. Urbino, 1843; FRANCISCUS HORATIUS A PENNA, O. M. C .
Missió Apostòlica Thibetano Serdphica, ed. Munich, 1740; CASSIANUS A MACERATA.
O. M. C. Relatione medita di un viaggio al Tibet 1 publicats da Alberto Magnaghi).
Firenze, 1902.
Foren beat i ficats per Pius X cn 1905. Vide Roco DA CESINALE, Storia delle
Missioni dei /•'. F . M. M. Cotmccini, L I I I , p. 379 sgts., i ERNEST Me. DE BEAULIEU.
L a sainteté... L . M. pàg. 258
n FREDECAND D'ANVERS. L'Apostolat... L . M. p. 37.
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ta africana de l'Atlàntic. Malgrat d'haver-hi obtingut truits ben remarcables la missió no va prosperar. Amb intermitències, i amb m é s
0 menys de personal, restà fins al 1 6 7 9 , però mai no prengué gran
volada 22. Alguns j a havien abandonat l'empresa l'any següent ( 1 6 4 7 )
1 es dirigiren a Amèrica, usant de la facultat que els havia estat atorgada. Desembarcaren a Cartagena d'Índies i emprengueren missió
entre els indígenes de l'Uraba i el Darien Pocs mesos després, arribà amb una expedició de castellans el venerable F r a Francesc de Pamplona que fou considerat com l'ànima de la nova missió, i més tard
el venerable P. Josep de Carabantes -3. Així començaren les gloriosíssimes missions caputxines d'Amèrica que tant ens havien d'acreditar. E r a el darrer Orde Missioner arribat a aquelles terres, quan els
millors llocs eren ja presos i les Missions ben fonamentades; així i tot,
ben aviat se situà en un lloc preeminent entre els altres Ordes Missioners. Com diu un historiador modern, els caputxins foren a A m è rica un dels més coratjosos i valuosos introductors de la civilització,
perquè, més que cap altre Orde, se saberen substreure a la temptació mercantilista que alentia certs treballs apostòlics 2i.
Des de llavors, el que més tard havia
nezuela esdevingué el camp de l'activitat
Amb santa emulació, volgueren participar
lització les províncies d'Aragó, València i
a les quals s'assignaven els territoris més

d'ésser república de Vedels nostres missioners.
en els treballs d'evangela nostra de Catalunya,
orientals.

I quan totes les Missions dequeien, en la segona meitat del segle x v m , els caputxins catalans escriuen una pàgina gloriosíssima
de la història missional i organitzen una missió modèlica en tots
sentits en el delta de l'Orinoco.
L a Província de Catalunya havia estat la primera de les fundades en la Península i la mare de totes elles; d'una forta i envaïdora
vitalitat. Tot amb tot, fou la darrera que es veié convidada a coP. AMBROSIO DE VALENCINA. Reseiia històrica de la Prornncia Capuchitw de
Andalucia. i. V (Sevilla, 1908) pàg. 9 i sgis. D. JOSÉ PELLICER DE TOVAR Misión
evangèlica al Reino del Congo por la scràjica reíigión de los Capuchinos. Madrid,
1649 (trad. de l'italià). E l s caputxins italians missionaren en el Congo i Angola des
del 1645. Cf. Itàlia Francescana, I I (1927), p. 28 sgts. J . SSCHMIDLIN, Manuale di
Storia delle Missioni Cattoliche, trad. italiana, vol. I I (Milano. 1928), pàg. 34 i 168
i següents.
" P. AMBROSIO DE VALENCINA, í C. pàg. 100 Sgts.: P. BALTASAR DE LODARES
Ld Orden Franciscana en Venesuela, 3 vols. Caracas-Madrid, 1922-1928; etc. Sobre el Vble. Carabantes: DIEGO GONZÀLEZ DE QUIROGA... Eínuevo apòstol de Gdlici",
el venerable Padre Fray José de Carabantes, religiosa capiuhino y misionario
apostòlica en la Amèrica y Europa... Madrid, 1698.
" DESDEVIZES DÜ DÉ2EKT. L'Espagne de l'ancien règime. Paris, 1897. La sociètè, pàg. 77.
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operar a la tasca de l'evangelització dels immensos territoris sotmesos a la corona d'Espanya i que esperaven d'ella la llum de la fe i
una civilització cristiana. J a en 1 6 3 9 alguns religiosos plens de zel
havien demanat, en una bellíssima lletra escrita en la nostra llengua
i adreçada al P. Provincial, de dedicar-se a les Missions entre els
infidels 2B, però per moltes raons, algunes que ens escapen i d'altres
no pas difícils de comprendre tenint en compte les lleis que regien
sobre les relacions dels catalans amb Amèrica, aquests sants propròsits no pogueren realitzar-se. Algun d'escadusser v a treballar en
les Missions que fundaren en el Congo i Sierra Leona els caputxins
andalusos, i fins s'havien fet gestions per a constituir una Missió autònoma, depenent de la Província, però naturalmente sense èxit 2G.
L'ajut que poguessin prestar els nostres religiosos a les missions d'altres Províncies no podia passar d'excepcional i esporàdic.
Solament en 1 6 7 8 sembla comptar-se ja amb els catalans en la
Missió de Cumanà (Venezuela), encarregada a la Província d'Aragó. Gairebé tots foren destinats a l'evangelització de l'illa de la T r i nitat, com a primer pas envers la penetració de la misteriosa Guayana. Nou anys més tard (en 1 6 8 7 ) , la Missió de l'Illa de la Trinitat
i terra ferma de Guayana, fou convertida en Prefectura independent i confiada a la Província de Caputxins de Catalunya -7. L a
sanció suprema del martiri consagrà també el camp d'apostolat confiat als nostres religiosos. E n 1 6 9 9 , el dia primer de desembre, vessaren generosament llur sang per Crist, els P P . Esteve de Sant F e liu de Pallarols, i Marc de V i c , i el germà F r a Ramon de Figuerola,
que era tingut per tothom en opinió de sant 28.
E n apuntar el segle x x , el segle de les Missions, refulgiren en el
firmament de l'Església les palmes i corones dels màrtirs caputxins
d'Alto Alegre (Brasil). Tanquen amb gloriosos i sangonents fermalls la dissetena centúria, la de la creació de la Propaganda i del
formidable impuls donat a les Missions, els nostres tres màrtirs
catalans. Bella coincidència.

x Document Ms. de l'Arxiu Provincial dels Caputxins de Calalunya, secció de
Missions.
" Cf. algunes cartes ms. del mateix Arxiu.
" Vegeu FKOILAN DE RIONEGRO, Relaciones de les Misiones de los P P . Capuchinos, 1650-1817, Vol. I I (Sevilla, 1918), BALTASAR DE LODARES. obra cit. t. I I I ,
ESTUDIÓS FRANCISCANOS, t. X X I (1918), pàg. 357; P. J . de R., Los Capuchinos Catdlones y la civilisación de Guayana, ibid. t. X X V I p. 130 sgts. 269, t. X X V I I
(1921) pàg. 49 sgts.; t. X X V I I I pàg. 259 sgts. t. X X I X (1922), pàg. 53 i sgts.
28 Vegeu especialment, ESTUD. FRANC. t. X X I (1918), p. 357, t. X X V I (1921),
pàg- 273.

L E S MISSIONS D E L'ORDE CAPUTXÍ

497

E l progrés de la Missió confiada a la Província de Catalunya é s
una veritable epopeia, impossible d'explicar en poques ratlles. E l
resumirem en algunes dades. Fins al 1 7 2 4 , es passen lluitant amb
l'hostilitat dels colons de la Trinitat, que aconsegueixen de foragitar
els missioners, amb l'escassedat de personal i amb l'insalubritat del
clima i la manca de mitjans de subsistència. L'any esmentat, el
P. T o m à s de Santa Eugènia, enèrgic i clarivident, resol de donar a la
Missió vida independent per tal d'assegurar-la, mitjançant un ramat
de bestiar boví. Són incomptables les dificultats superades, però des
de llavors la progressió fou constant. E n 1 7 4 3 , ja s'havien fundat 6 pobles amb 1 . 6 0 0 indis. E n 1 7 6 1 , els pobles eren 1 5 i 4 . 0 0 0 els indis.
E n 1 7 7 3 , 2 0 pobles i 6 . 3 0 0 indis. E l s indis sotmesos en 1 7 8 8 eren
1 3 . 0 0 0 , i 1 5 . 6 0 0 en 1 7 9 9 , distribuïts en 2 8 pobles.
Quan la Missió fou destruïda, durant la guerra de la Independència de Venezuela, amb la mort de tots els missioners, hi havia
2 7 missions 0 pobles d'indis, 3 viles d'espanyols i 2 1 . 2 4 6
habitants.
I el desert s'havia convertit en una contrada de flòrida agricultura
i s'havia creat un comerç i una indústria incipients.
E n aquells temps ( 1 7 8 5 ) , els caputxins bastien a New York la
primera església catòlica i exercien a l'Amèrica del Nord un apostolat intens i fructífer 29.

L E S MISSIONS C A P U T X I N E S E N E L S S E G L E S X I X I X X
Després del profund trasbals causat en tots els ordes de l'activitat humana, i molt especialment en el terreny religiós, per l'esperit enciclopedista, la Revolució Francesa i les seves conseqüències, no es féu esperar la reacció. I de la prova superada, l'Església
sortí purificada i més vigorosa que mai.
. L a nostra època supera indiscutiblement totes les precedents en
el nombre i extensió dels països missionats. Segons una estadística
general, certament incompleta, publicada en 1 9 2 5 amb motiu de
l'Exposició Missional Vaticana, eren 3 7 7 les Missions existents 30.
I en aquests darrers quatre anys, llur nombre ha augmentat encara.
I en aquest admirable moviment que ha sacsejat les velles nacions d'Europa i com en una nova Croada (més cristiana i més efi'· FREDKCAND D'ANVERS, L'Aposlolal... L . M. pàg. 46.
• P. GIOVANNI DA S. Gioy. IN PERSICETO. O. M. Cap. L'Esposiziont MissionOria Valicaiia e l'Ordinc dei Frati Minori Capuccini, Roma, 1925, pàg. 13-12.
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caç) ha llençat les seleccions de la fe envers els països infidels, tots
els ordes religiosos, amb santa emulació, han fet créixer el nombre
de llurs missioners, en proporció al nombre de llurs individus. L e s
revolucions o les persecucions en alguns Estats, i la tremenda conflagració europea, han fet ralentir uns moments la marxa sempre
ascendent empresa, però en definitiva no han fet més que donar-li
un nou impuls.
L'Orde caputxí no ha estat certament el darrer. E n 1 8 6 0 , tenia
sols 2 8 4 religiosos missioners; en 1 9 0 1 , eren 6 5 5 ; i en 1 9 2 9 , s ó n
1 . 2 0 6 81. C o m tots els altres, va passar una forta crisi, ressò de les
profundes pertorbaciones del segle, que transcendí necessàriament a
les Missions. Moltes desaparegueren arrossegades per la tempesta.
D'altres se salvaren, però portant una vida ben miserable. Fou sobretot en el generalat d'aquell home intel·ligent i enèrgic, el reverendíssim P. Bernat d'Andermatt, que es normalitzà l'estat de les nostres Missions i s'emprengué resoltament la marxa ascendent j a no
interrompuda.
E l s senyals precursors de la renaixença s'havien notat ben aviat.
E n 1 8 4 1 , el P . Eugeni de Rumilly fundava, d'acord amb la Sagrada
Congregació, el Col·legi de Sant Fidel de Sigmaringen, per a les Missions estrangeres. Encara que no hagués donat altres fruits que el
d'haver contribuït a la vocació i a l a formació missionera del C a r denal Massaia i dels Il·lustríssims P . Atanasi Hartmann i Roc de
Cesinale, j a justificaria a bastament la seva creació 32.
E l primer ha estat anomenat ben justament el modern Apòstol
de l'Africa negra. E n ell i en l'altre Cardenal, també figura gegantina de prelat i d'apòstol, Mgr. Lavigerie, cal cercar els impulsors
i els orientadors definitius de l'intens treball missional que s'ha realitzat en aquests darrers decennis en el continent africà. Llur nom
és encara bandera de combat.
Quan el Papa actual inaugurava en desembre de 1 9 2 5 l'Exposició Missional Vaticana, en trobar-se davant l'estàtua del Cardenal
Massaia que presidia la secció de l'Africa, digué amb visible emoció: " N ó s l'havíem conegut personalment" 33. E l l , després d'haver
prestat serveis incalculables a l'Església en l'Etiopia (del 1 8 4 6 al
P. CI.F.MENS A TERZORIO, ManuaU historicum Missionum... 1926, pàg. 458.
"Analccta Ord. Min. Cap.", vol. X L V (1929). pàt?- 93" P. EDUARDUS ALENCONENSIS, Collegii Sli. Eidclis pro Missionihus Ord. F . F .
A l i í . Càpuc. conspectus historicus. Roma, 1926, 160 pàg.
" P. GIOVANNI DA S. Giov. IN PERSICETO, O. M. C. op. cit. p. I I ,
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i a la ciència geogràfica i etnogràfica amb les seves observacions, va fer popuiar en la Cort Romana el tipus del venerable
missioner carregat d'anys, de sofrences, de mèrits i de bonhomia.
Tant com el seu record, perduraran com poema èpic de les seves
gestes els dotze volums de memòries on són escrites les coses m é s
extraordinàries amb la simplicitat i modèstia més corprenedores ·34.
1880),

A l'IHm. P . Atanasi Hartmann escaigué en sort de recollir les
desterres de les missions de l·India, i aixecar de nou i donar nova
vida a l'edifici derruït. Home d'oració i d'estudi, semblava el menys
indicat per a ressuscitar materialment aquell cadàver, i tanmateix,
la seva gestió fou tal que restarà per molt de temps la figura m é s
bella del Vicariat de Patna i de l'Església a l'índia 33.
Quan els caputxins entraren en el nou Vicariat d'Agra ( 1 8 2 0 ) ,
hi trobaren una sola capella, deixada pels jesuïtes. Avui, per obra
dels nostres infadigables missioners, s'eleven en el Nord de l'índia
5 majestuoses catedrals, 6 4 esglésies, 1 1 9 capelles, 6 asils, 3 4 orfelinats, 9 8 escoles i 3 1 col·legis. I de 5 0 0 catòlics, s'ha passat als 4 4 . 1 9 9 ,
solament indígenes.
L'any després de creat a Roma el Col·legi de Sant Fidel, un bon
estol dels frares exdaustrats per la revolució espanyola del 1 8 3 5 , especialment de la Província de Catalunya, deixaven la vida més o
menys quieta que s'havien pogut formar amb grans dificultats per anar
a Venezuela a reprendre les antigues Missions 0 treballar en altres
llocs d'Amèrica. Expulsats d'aquesta república, seguint les alternatives
dels freqüents canvis de govern i actitud d'aquelles novelles i encara no centrades nacions, evangelitzaren simultàniament 0 successiva les repúbliques de Colòmbia, Equador, Xile, Perú, Panamà,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, E l Salvador i M è xic. Homes d'un tremp d'apòstol com el venerable P. Esteve d'Adoain, i els P P . Segimon i Llorenç de Mataró, Ignasi de Cambrils,
Antoni d'Igualada, etc, remogueren profundament el poble i salvaren la fe d'aquelles repúbliques en una època catòlica 30. Rebuts
* MASSAIA. CARD. GUCLIELMO, / mirí trenlacinquc anni di Síissionc nell'alla
Etiòpia; Memoric Sloriche. Roma c Milano, 1885-1895, 12 vols. in 4.*.
* P. CLEMENTE DE TERZORIO, Pino ai /ermini... Roma, 1928, pag. 48 sgts.; L .
M. pàg. 212 sgts.
P. CAYETANO DE CARROCERA. O. M. Cap. La Orden Erdnciscana en Venezuela, Docs. para la hót. de sus Misiones... durante el s. xix, Caracas, 1929;
P. IGNACIO DE CAMBRILS. Cronicón de la Misión de los PP. Calmchinos en Centro
Amèrica. Barcelona. 1889; VIVES Y TUTÓ. CARD. Apuntes biògrafieos \ eartas del
P. Lorenso M.' de Mataró, capuchino. Misionero en la República del Ecuador. Milan. 1890; P. ILDEFONSO DE CIAURRIZ. Vida del Sien-o de Dios P. F r . Esteban de
Adoain. Cap. Barcelona, 1913.
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triomfalment com herois i sants, tancats en les presons com a criminals o expulsats com a perillosos, pesaven decisivament en els destins de les nacions. E l poble els venerava i els idolatrava, tant com
els odiava la masoneria prepotent. Aquells intrèpids missioners que
veieren ben sovint la vida en perill, i algun la perdé, són els continuadors i els restauradors de la vida religiosa, el llaç d'unió entre
les generacions actuals de caputxins i les passades, i els iniciadors
de les florides Missions que avui dia l'Orde té a Amèrica.
E n l'Amèrica central i meridional, és colpidor el contrast que
hom pot constatar. E n les capitals i a l'entorn dels principals nuclis
urbans, l'element indígena pur pràcticament no existeix, estant reduït a molt petits grups o fortament barrejat amb altres elements.
E l poble ha adoptat la civilització europea i està, nominalment a l menys, incorporat al Cristianisme. L a dificultat amb què topa l'Església en aquests llocs é s la manca d'operaris. L a clerecia del país
és escassíssima, si es tenen en compte les moltes necessitats, i no té
tal vegada la resistència per al treball de l'europeu. Per això en totes aquestes repúbliques treballen com auxiliars religiosos de moltes
ordes, especialment espanyols i italians.
Però fora dels nuclis urbans, n'existeixen d'altres, majors o menors, segons les repúbliques, formats d'indígenes que s'han mantingut refractaris a la cristianització efectiva i a la civilització, a causa de llur isolament o de l'excessiva dispersió que impossibilitava o
dificultava el treball permanent entre ells. Amb els mitjans moderns
de transport, ha desaparegut en gran part la dificultat principal que
era la incomunicació, i hom pot empendre de manera metòdica i
amb garanties d'èxit la incorporació definitiva d'aquests països i d'aquelles tribus a la fe i a la civilització.
Per tradició i per afinitat de raça, aquesta tasca està preferentment confiada als missioners de les dues penínsules meridionals
d'Europa: la italiana i la ibèrica.
Actualment, l'Orde caputxí té 2 2 Missions en terres americanes:
1 5 de regides directament per les respectives províncies, i que s'exerceixen principalment entre cristians; i 7 de depenents directament
de la Propaganda Fide.
Les semi-Missions s ó n les següents: E n el Brasil, les italianes de
Bahia, Grajahú, Maranhao, Paranà i Pernambuco, Rio Grande do
Sui, Rio de Janeiro i Sao Paolo. L a de Colòmbia, Bogotà (Província
de V a l è n c i a ) ; la de Xile-Argentina (Província de Navarra); de Puer-
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to Rico, Cuba i Venezuela (Província de Castella); de Santo Domingo (Província d'Andalusia), i d'Uruguay-Argentina (Italians). E n
elles es realitza un treball intensíssim: cuidant centres parroquials,
dirigint col·legis, pensionats i impremtes i sobretot amb Missions volants. H i ha 4 5 9 missioners, i el promig de Comunions administrades durant un any, index de llur vida, passa de dos milions i mig 87.
Les Missions que depenen de l a Propaganda s ó n : el Vicariat
Apostòlic de l'Araucània, a càrrec de la Província de Baviera; la
Prefectura Apostòlica del Solimoes Superior (Brasil) amb missioners
de la Província d'ümbria; el Vicariat Apostòlic de la Guagira i la
Missió de San Andrés Providència (Colòmbia), confiats als missioners valencians; des del 1 9 2 2 el Vicariat Apostòlic del Caroní (Venezuela), que missionen Pares de Castella i que comprèn, poc més
o menys, l'antiga Prefectura de la Guayana, on els caputxins catalans havien obtingut resultats tan remarcables com hem vist. F o r a gitats aquests, havia tornat aquell país a convertir-se en un erm,
dispersant-se els indis. Sols s'han conservat 3 ó 4 pobles dels fundats pels antics missioners.
L a província de Catalunya té actualment el Vicariat Apostòlic de
Bluefields, Nicaragua, des del 1 9 1 3 ; i des del 1 9 0 5 , la Prefectura
Apostòlica del Caquetà, Colòmbia, depenents de la Propaganda Fide.
Regides directament per la Província, té la novella Missió del Guanacaste, Puntarenas i Golfo Dulce (Costa R i c a ) , extensa i poblada, desproveïda en absolut de sacerdots per a cuidar dels habitants que viuen
en una ignorància espantosa del m é s essencial; i encara, els centres
d'activitat missional de Cartago (Costa R i c a ) , Managua (Nicaragua) i Mèxic, aquest darrer suprimit temporalment. E n conjunt,
hi ha 5 8 missioners que representen el 2 5 per cent dels religiosos de
la Província 38.
Creiem inútil d'insistir més sobre l'estat actual de les Missions
caputxines, i m é s concretament sobre les confiades a les Províncies
de la Península. Per fer-se càrrec d'aquestes, hom pot visitar el P a lau de Missions de l'Exposició, on estan representades segons llur
importància, i per les restants de l'Orde, recórrer el magnífic arti-

P. CALIXTE DE GFXSPOLSHEIM en "Estudis Franciscans", X L I (1929), pàfiina 327 passim. Descriptio geographica... Roma, 1929, passim.
M Id. ibíd. i un article encara inèdit del P. Dionis de Llorenç. Superior Regular de Centre Amèrica, que parla especialment del Guanacaste, Puntarenas i Golfo
Dulce.
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cle del Secretari General de Missions aparegut a Estudis Franciscans i citat tantes vegades 39.
Resumirem brevíssimament les dades de les Missions formals
confiades per la Propaganda Fide als caputxins.
A Europa, l'Orde té les missions de:
Constantinoble, amb 1 6 religiosos, 2 residències i una escola;
Càndia, amb un Bisbe caputxi, 2 0 missioners, 2 0 escoles amb 5 0 0
alumnes i un orfanat; Sofia i Filipopolis, Vicariat Apostòlic, amb 3 1
religiosos, 1 3 escoles, 2 . 0 0 0 alumnes, 1 orfanat i 1 hospital.
A l'Asia, després d'un segle de fecund apostolat, hi ha actualment:
E n l'índia Oriental, l'Arxidiòcesi iïAgra, amb 2 5 .caputxins, 2 2
escoles inferiors i 7 de superiors i uns 3 . 0 0 0 deixebles, 6 orfanats
amb 5 4 7 òrfens, 2 cases d'expòsits, una impremta i dos hospitals;
l'Arxidiòcesi de Simla, amb 1 2 missioners, 5 escoles, 5 farmàcies i una
impremta.
Les diòcesis d'Allahabad, que té 3 1 missioners, 1 3 escoles primàries i 8 de superiors, 4 orfanats i una impremta; de Lahore, amb 4 5
religiosos, 2 5 escoles, 2 hospitals i 4 orfanats; d'/í;wicr, servida per
4 8 caputxins, 4 escoles primàries i 4 de superiors, 2 hospitals, 9 orfanats, 2 cases d'expòsits i una impremta.
Cal afegir-hi encara les Missions à'Aràbia, actualment amb sols
3 religiosos i el Vicari Apostòlic, 5 escoles i 2 orfanats; la de Síria i
Mesopotàmia, amb 3 3 rbligiosos, 2 6 escoles, 1 hospital, 9 orfanats
i una impremta; la de Trapizonda, amb 1 6 caputxins, i la primera
en el territori xinès, el Vicariat del Tsinchou (Kansu Oriental) on
treballen conjuntament 3 3 caputxins alemanys i navarresos, els quals
aviat formaran Missió independent. Sostenen actualment 1 4 escoles,
1 hospital, 2 orfanats i una casa d'expòsits.
Les Missions de l'Orde en el Continent africà son 6 .
L a diòcesi de les illes Seychelles, servida per 1 8 caputxins i que
manté 3 2 escoles; el Vicariat apostòlic de VEritrea, amb 3 2 missioners, 3 9 escoles, 3 orfanats i una impremta; el dels Gallas, que té
2 8 caputxins, 2 1 escoles, 8 hospitals, 1 7 orfanats, 1 3 cases d'expòsits i una impremta; en la Prefectura Apostòlica de Djibuti (des de
1 9 1 4 ) hi ha 5 religiosos, 5 escoles, 1 hospital i 3 orfanats; la de V U * "Analecta Ord. Min." cap. t. X L V (1929), p. 88-93; P. CALIXTE DE GEISPOLSHEIM, "Estud. Fran." 1. c passim.
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banghi belga (Congo) é s constituïda per 3 2 caputxins, 1 9 escoles,
3 hospitals i 4 orfanats.
Les dades principals de les Missions d'Amèrica són aquestes:
E l Vicariat Apostòlic A'Araucània (Xile), té 6 5 missioners. Sosté 4 4 escoles, 2 0 orfanats amb m é s de mil òrfens i una impremta;
en la Prefectura Apostòlica del Solimoes Superior (Brasil), hi ha n
caputxins i 3 escoles. É s una missió molt pobre i difícil per la insalubritat.
E l Vicariat Apostòlic del Caroní (Venezuela), amb 4 4 caputxins, 9 escoles, un hospital i un orfanat; el Vicariat Apostòlic de
la Guagira (Colòmbia), evangelitzat per 2 6 religiosos, han fundat
9 9 escoles, 8 orfanats i una impremta; el Vicariat Apostòlic de Bluefields, confiat a la Província de Catalunya, t é 8 missioners i 4 escoles; i la Prefectura Apostòlica del Caquetà, confiada a la mateixa
Província, que compta amb 2 2 missioners i ha fundat 6 1 escoles, 4 3
pobles, 3 3 esglésies, 2 hospitals, 2 orfanats. E l s catòlics, que en 1 8 9 6
eren 1 . 8 0 0 , actualment passen de 2 4 . 5 0 0 , amb un promig de 9 8 . 0 0 0
comunions anuals.
T a m b é l'Oceania compta amb missioners caputxins en les següents
Missions:
E l Vicariat Apostòlic de Borneo (Holanda) té 3 9 religiosos i sosté
3 4 escoles, 7 hospitals i 7 orfanats; el de Guant, que abans havia
pertangut als caputxins de Catalunya, té actualment 1 3 missioners
de Navarra i 1 6 escoles d'oració; i la Prefactura Apostòlica de P a dang (Sumatra), amb 2 4 caputxins, 2 2 escoles i 2 orfanats.
Heus aquí d'una manera esquemàtica i ben ràpida una ullada
sobre les Missions depenents de Propaganda Fide que els caputxins tenen esteses per les cinc parts del món. És una cosa àrida? Tothom diu
que els números són eloqüents. É s indiscutible i, ben mirat, fins tenen
certa poesia. Si hom s'hi abandona i al seu record deixa vagar la imaginació, quins paisatges més flòrids d'abnegacions, penes i joies, il·lusions i sacrifici no ens descubriran!... Per això els nostres lectors
voldran encara perdonar-nos-en alguns. No és una pruïja exhibicionista que ens mou. É s el simple i natural gest del treballador que de
tant en tant gira els ulls enrera per a contemplar la tasca feta, no
pas amb l'intent de deturar-se, sinó per tornar-hi tot seguit amb m é s
coratge i fermesa.
L'Orde Caputxí es troba en aquests moments en plena ascensió,
i amb m é s força que mai per a empendre noves Missions i perfec-
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cionar les encomanades, les quals, si en 1 8 8 5 e r e n 2 2 > e n l&95
2 8 , en 1 9 0 5 eren 3 5 , en 1 9 1 4 eren 4 2 , ara, en 1 9 2 9 , s ó n 4 7 40.
Amb igual proporció ha anat sempre augmentant el nombre
missioners, els quals en 1 8 8 5 eren 3 3 6 , en 1 8 9 7 eren 5 1 0 , en
eren 8 6 6 , en 1 9 1 2 eren 9 8 6 , en 1 9 2 2 eren 1 . 0 5 6 , i en 1 9 2 8
1.206

eren

dels
1907
eren

" .

I cal encara tenir en compte que l'esforç d'un Orde en el terreny
missional entra de ple dins la regió dels imponderables. Entre altres factors, depèn del nombre dels missioners, del nombre dels acatòlics (en les nostres Missions m é s de cent milions); de l'extensió
dels països i de les dificultats especials que cal superar, etc. Seria
indelicat que aquí tractéssim de ponderar aquest esforç i aquestes
dificultats. Sigui'ns permès, i amb això acabem, de reproduir unes paraules del Papa dites en ocasió solemne, quan, amb motiu del Centenari Caputxí, la Cúria Generalícia de l'Orde i el Col·legi Internacional de Roma foren oficialment rebuts en audiència. Són tan categòriques, que exclouen tot comentari.
Dove non sono penetranti e dove non sono comparsi i Capuccini? Specialmente net momenti piü tristi, dove bisognava i l soccorso,
net Inoghi piü abbandonati, dove nessuno voleva andare, era i l C a puccino che andava. Quanto bene fatto, quanta salute alle anime,
quanta edijicatione di vita cristiana, quanta predicatione di verità,
quanto. essempio di virtú, quanta glòria di Dio, quanto gaudio delia
Santa Chiesa! 42.
P. DANIEL D E M O L I N S D E R E I , O. M . C a p .

Id. ibíd. pàg. 328.
Id. ibid. pg. 328.
"Anaiecta Ord. Min. Cap", t. X L I V (1928), pàg. 191.
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INS ahir gairebé no hauríem somniat mai que la Província Seràfica de Catalunya hagués estat tan opulenta en el nombre i
qualitat dels seus fills missioners. J a ens fèiem compte que la nostra amada Província tindria una bella florida d'homes apostòlics,
que, amb l'ànima plena de fe i de zel per la glòria de D é u i salvació
de les ànimes, s'haurien exiliat coratjosos de llur cara pàtria per
adreçar-se a països d'infidels a la recerca d'ovelles que encara no
havien sentit mai la dolça veu i les carícies inefables del diví Pastor Jesús. Quan nosaltres anàvem simplement a l'encalç d'un grup
selecte de missioners nostres per incloure'ls entre els Religiosos illustres de la Província, s'obrí als nostres ulls una falaguera perspectiva amb l'aparició d'un brillantíssim exèrcit de missioners, que encara ara ens sembla una mera suggestió. A mesura que avançàvem
en el camí de les nostres senzilles investigacions, ens sentíem cada
vegada m é s gratament sorpresos dels nostres descobriments. E l resultat de tot no ha pogut menys d'ésser una bellíssima revelació per
a nosaltres, i això que no hem pas exhaurit, ni de molt, els nostres
recursos.
E n aquestes mateixes planes de L a Paraula Cristiana, agost de
1 9 2 2 , ja donàrem a conèixer una mica el nostre b é de D é u de missioners catalans. D è i e m aleshores que, a penes sense cap esforç, ens
havien vingut a la mà, com qui diu, fins al nombre de 3 1 3 missioners de casa nostra amb llurs noms i cognoms, i que, amb un xic de
treball, la xifra podria elevar-se ben probablement a . l a de 4 0 0 si
fa no fa, i sense cap necessitat de fer recurs a missioners d'existència o filiació dubtosa. Nosaltres no hem dut pas a efecte aquesta
tasca posterior, que certament ens plauria, si disposéssim de mitjans i tinguéssim avinentesa. Tanmateix, de l'agost proppassat ençà,
hem fet encara un altre petit aplec m é s de missioners catalans, i avui
són ja 3 2 6 el nombre dels que formen la nostra acaronada llista. I
no és j a solament el nombre el que ens fa una agradosa il·lusió, ens
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encisa m é s encara la vàlua excepcional, insuperable, d'una bona colla d'ells. E n el número de L a Paraula Cristiana, de l'agost d'enguany,
vam esmentar a grans trets una cinquantena d'aquestes principals
figures missioneres de la Catalunya franciscana, que saberen deixar
en bon lloc el nostre sant hàbit i espargiren arreu l'olorosa flaire del
nom sagrat de llur país natal.
L a tasca evangelitzadora dels nostres missioners, podem dir en
algun sentit que no ha tingut límits ni en el temps ni en l'espai. Si
bé no podem remuntar fins al segle x m , a buscar-hi l'existència certa de missioners franciscans de la nostra Catalunya Seràfica, cal admetre com a veritat poc menys que indubtable que a les acaballes
d'aquella centúria teníem a Orient una figura cabdal d'infatigable
i preclaríssim missioner en el tan famós i celebrat i avui popularitzat FRA JERÒNIM DE CATALUNYA, el qual, entre l'any 1 3 0 0 i 1 3 1 0 ,
fou Ministre Provincial de Romania, i, en 1 3 1 1 , bisbe sufragani de
la Tartària, i amb residència a Cafa (Crimea) des del 1 3 1 6 fins al
1 3 2 7 , en q u è se'ns fon per sempre més. Fou el tipus del missioner
infatigable, que, com l'apòstol sant Pau, compareix en tots indrets;
i així el trobem a Orient, Grècia, Tartària, Pera de Constantinoble
i Avinyó, viatjant apostòlicament en bé de les ànimes i dels interessos religiosos. E r a , a la vegada que un ministre de l'Evangeli de cap
a peus, un gran talent de recursos ràpids i d'una oratòria irresistible,
com proves en va donar en la defensa de l'Orde Franciscana, que
féu en la ciutat d'Avinyó a la presència del papa Joah X X I I . E r a
encara un bon patriota. A mitjans de l'any 1 3 2 5 , veiem el nostre F r a
Jeroni de Catalunya a Constantinoble, posant pau entre mercaders
catalans i venecians, que anaven a matadegolla. L e s seves dots excepcionals i extraordinàries gestes li valgueren algunes butlles, que
expediren els Pontifexs a favor seu 1.
T a l vegada no toquen gens ni mica el segle x m els grans missioners franciscans de Catalunya FRA JOAN TOLÓ DE PERPINYÀ i
FRA SIMÓ DE PUIGCERDÀ; però é s el cert que ambdós pertanyen almenys ja als començos del segle x i v . E l comte-rei Jaume I I parla de
Fra Joan T o l ó de Perpinyà en una lletra seva de recomanació, del
1 3 2 2 , anomenant-lo bisbe electe de Lidònia i dient que a Romania
havia treballat a favor del seu germà Frederic I rei de Sicília. A
mijan segle xrv era bisbe consagrat d'Andravida, al Peloponès o Mo1 Vegi's el P. GOI.UBOVICH, Bibliolecd de Terra Sanla. vol. I I I , p. 38 i següents;
i P. JOSEP POU. VüionOrios... en Arehivo Ibero-Amcricano, tom. X X . p. 8 i següents.
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rea (Grècia). Morí i fou enterrat en el nostre Monestir de Sant
Francesc, de Barcelona. Als 1 5 de setembre de 1 3 4 2 havia ungit
rei de Sicília, Lluís, fill de Pere I I , qui havia mort el mes anterior 2.
F r a Simó de Puigcerdà, de la Custòdia de Lleida i del Convent de
Cervera, deixeble eminent del Beat Ramon Llull, fou demanat per
aquest de Tunis estant, per mitjà d'una lletra escrita en 1 3 1 5
al comte-rei Jaume, el qual s'interessà en manera que amb tota seguretat passà F r a Simó a Tunis, on n'havia necessitat el seu mestre
per a traduir-li com a persona suficient i idònia, del vulgar al llatí,
quinze llibres, fruit de les seves discussions amb els sarraïns, i VArs
consilii 3.
Excel·leixen en la mateixa centúria com a missioners nostres. FRA
JOAN CARMENÇÓ, Doctor en sagrada teologia, orador de talla, escriptor culte. Custodi de Barcelona als 1 0 d'abril de 1 3 6 1 i de seguida, del 1 3 6 3 al 1 3 7 0 , si més no, Ministre Provincial de Terra Santa 4; FRA MARTÍ DK CATALUNYA, missioner apòstol de Palestina,
Guardià de Betlem abans del 1 3 7 5 i ambaixador meritíssim del papa
Gregori X I , desitjosíssim de la reconquista dels Sants Llocs, davant
els Reis de França i Anglaterra; i el BEAT JOAN LLORENS DE Q E TINA, màrtir de Granada, les relíquies del qual, amb les del seu
company de gloriosa confessió, són venerades a la catedral de Vich,
havent la santa Església aprovat llur culte 5.
Passarem per alt els noms dels excel·lents missioners de Crist, del
segle x v . FRA FRANCESC DE BARCELONA, consagrat a la conversió
dels grecs i sobretot dels maronites del Líban fi, i FRA FRANCESC SAGARRA, natural de Barcelona, missioner de Terra Santa allà l'any
1 4 8 1 , destinat a la propagació de la fe a Abissínia 0 Etiòpia amb
lletres del papa Sixt I V per a l'Emperador d'aquelles llunyanes terres, si bé trobant-se j a a la ciutat del Caire fent ruta cap al seu destí, emmalaltí i hagué de tornar-se'n amb recança a Palestina; més
endavant, als 2 2 de maig de 1 4 9 6 , era Vicari Provincial de la Vica' Vegi's P. JOSEP POU, Visionarios... cn "Archivo Ibero-Amcricano", tom X X ,
p. 7, nota 3; P. ATANASI LÓPEZ, "Revista Franciscana", 1912, p. 81; P. COLL,
Chronica de Cataluïxa, pp. 51, 58 i 138.
FINKE, Acta Aragoncnsia, 2 vol., núms. 578-579, any 190S; GOLUBOVICH. BIbliolcca. vol. I I , pp. 518-521.
' P. ANDREU IVARS, "Archivo Ibero-Americano", tom. X V , p. 296 i nota 3.—
WADING, FÍW ct res gestae B. Petri Thoinae, p. 64. citat per GOLUBOVICH, en fíiblioteca, p. 398.—GOLUBOVICH, Sèrie chronologica dei revcrcndissimi Snperiori di
Terra Sanla, p. 15, n. 24.
6 P. THEBRERA, Crònica de la Provincià de Aragón, tom. I . llibre I I I . — P . COLL,
Chrónica Seràfica de la Sanla Provincià de Calaluiía. pp. 290-291.
' " L a Palestina", any I I , abril de 1891, núm. 4.
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ria Observant d'Aragó, essent en aquelles calendes enlairat al càrrec
de Vicari General de tota la Familia Cismontana '. H a estat, sens
dubte, aquest incomparable missioner, un dels homes de més significació de la Catalunya Franciscana Observant.
No ens deturem encara en els missioners nostrats del segle x v i ,
com ara FRA JOAN DE PERPINYÀ, religiós doctíssim, apel·lat el màrtir de la caritat dels indis mexicans 8, i FRA JOAN DE SANTA MARIA,
evangelitzador dels indians de Zacatecas i de Nou M è x i c 9.
L a nostra atenció respecte a la Catalunya Franciscana missionera, volem fixar-la abans de tot en el segle x v n i més encara en
els segles x v n i i xix, apogeu de la nostra vitalitat missional. Del
segle x v n ençà, la Provincià Seràfica de Catalunya tingué sempre
un bon nucli de missioners a Terra Santa, d'alguns dels quals, com
a figures interessants d'aquella centúria i següents, férem menció
honorífica en el dessusdit número del proppassat agost de L a P a raula Cristiana, assenyalant com de fet els religiosos P. FRANCESC
RIPOLL, Procurador General; P. SALVADOR FERRAN, Discret, ViceProcurador i Pro-President de la Custòdia; P. FRANCESC JORDÀ,
Rector de Betlem i de Jerusalem; P. JOSEP POL, Guardià de Natzaret; P. JOSEP ROLL, Rector de Damasc; P. JOSEP M." BALLESTER,
Procurador General i restaurador del santuari de la Visitació; P. JOSEP SOLER, Discret i Procurador General; P. SEBASTIÀ VEHIL, Procurador General; P. JAUME RADÓ, Penitencier Apostòlic, Examinador de postulants. Director d'Exercicis Espirituals i Mestre de M ú sica i Organista de Sant Salvador de Jerusalem; IL·LUSTRÍSSIM
P. FRANCESC VILARDELL, Rector de Damasc, Vicari General de
l'Orde a Espanya, Bisbe de Filipos, Vicari Apostòlic d'Alepo, Delegat Apostòlic dels Maronites, Visitador Apostòlic dels Caldeus i
escriptor fecund en llengua aràbica; P. MARIAN VILARDELL, germà
de l'anterior, predicador en l'idioma aràbic i Penitencier de la Seu
metropolitana de Tarragona, i P. ANTONI CARDONA, Procurador General.
Simultàniament amb el grup nombrós i selecte de missioners a
Palestina, la Província de Catalunya s'immortalitzà amb les gliorio: Chronica Glassberper, "Analecta Franciscana". I I , pp. 513, 521.—Cirelli—
MENCHERINI, C/i Annah di Terra Santa, p. 90.—Arch. Franc. Hisl., I V , pp. 327 i
332GONZAGA, De origine Religionis Seraphicae, Prov. S. Evangelii, conv. I.
P. MARCF-L LÍ DE CIVF.ZZA, " L a Palestina", any I I , 1891, abril.
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ses gestes dels seus fills, majorment en les dues darreres centúries.
Des de la Califòrnia més septentrional i Nou Mèxic, fins a la P a tagònia i Terra de Foc ressonà potent i vibrant la veu del Frare
Franciscà de la Seràfica Província de Catalunya. No s'ha esfumat
allí pas encara la memòria d'aquell estol immens d'abnegats, incansables i apostòlics missioners catalans.
Famoses i fructíferes en extrem foren les Missions espanyoles en
l'Alta Califòrnia, fundades per l'insigne mallorquí F r a Ginebre Serra. Aquell període de vida missionera franciscano-espanyola que va
de l'any 1 7 6 9 al 1 8 4 6 , fou fecundíssim a no poder més en tota mena
de resultats benèfics en aquelles terres californianes. E l s Franciscans d'Espanya aixecaren allí vint-i-una Cases-Missions, començant
per plantar la santa Creu, acoblant-hi poc a poc força d'amor i sacrifici els indis salvatges, i acabant per constituir poblacions respectables, algunes de les quales són ara ciutats importantíssimes. E l s
missioners franciscans espanyols poden vanar-se d'ésser els veritables pobladors de l'Alta Califòrnia, atraient afectuosament els indis
dispersos a la formació dels primers nuclib de població. Fins a cent
vint-i-vuit arriben els missioners franciscans espanyols que es consagraren al bé espiritual i material dels pobres salvatges de l'Alta
Califòrnia, morint quasi la meitat d'aquests apòstols enmig dels indis, com a víctimes voluntàries de la seva abrusada caritat.
I si l'Espanya catòlica i la Religió Seràfica escriviren a Califòrnia planes brillantíssimes de glòria immaculada, la Província F r a n ciscana de Catalunya va saber mantenir-se allí amb tots els seus
prestigis i reputació. Dels cent vint-i-vuit Framenors espanyols que
es donaren a l'evangelització d'aquelles contrades, vint-i-un d'ells
pertanyien a la nostra Província. L e s Missions franciscano-espanyoles ( 1 7 6 9 - 1 8 4 6 ) tingueren a Califòrnia vuit Presidents, entre els
quals hi hagué tres catalans, que foren els P P . ESTEVE TAPIS, JOSEP
SENANT i NARCÍS DURAN, aquest darrer el seu difícil càrrec per espai
de vint anys en l'època més crítica. No són a dir les penes i an-í
goixes que hagué de devorar el dolç, enèrgic i magnànim P. Duran
de part dels governs liberals i sectaris del catòlic Mèxic. Floriren allí
com excel·lents missioners, els Pares catalans JOSEP CAVALLER, ANTONI DANTÍ, ANTONI PEYRÍ, ESTEVE TAPIS, JOSEP SENANT, NARCÍS
DURAN, FRANCESC PUJOL, MÀRTIR, i MAGÍ CATALÀ, l'únic que sapiguem que, entre aquella legió de preclars missioners espanyols, té a
Roma, a la Congregació de Ritus, el Procés de Beatificació, després
d'haver-se ja enllestit fa anys els Processos preliminars en la diòcesi
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de Sant Francisco de Califòrnia. Realment l'època de les Missions de
l'Alta Califòrnia s ó n una de les m é s glorioses epopeies de la Seràfica
Província de Catalunya.
I què direm de l'Amèrica Espanyola Meridional? Fins ahir trepitjaven aquelles amadíssimes terres de l'Equador, Perú i Bolívia els
nostres respectabilíssims Pares de l'antiga Província de Catalunya,
santificant-les amb llurs fèrvides pregueres i apostòliques excursions.
L a seva memòria ha anat passant com una benedicció d'unes a d'altres generacions. E n el número del passat agost de L a Paraula Cristiana remembràrem amb efusions d'afecte i entusiasme els herois
principals de les Missions de l'Amèrica Espanyola del Sud. A l llarg
del nostre article anàvem passant revista segle per segle, nació per
nació, als nostres inoblidables i edificantíssims missioners, contemplant embadalits les seves gestes, els seus exemples, els seus sacrificis, admirant corpresos els progressos de cristiana civilització en els
pobres salvatges, lloant en tots moments l'obra gran d'aquells apòstols, d'aquells Pares de la fe de l'Amèrica Meridional. E l s Col·legis
Apostòlics de Missioners de Mèxic, Equador, Perú, Bolívia i de X i llan de X i l e , centres d'irridíació de la propagació de l a fe i civilització humana, estaven plens de missioners catalans, que no sabien estar
un instant parats i que reposaven en el seu continu treball. Eren missioners amb tota la vocació. E l zel per les ànimes reanimava la vigoria del seu esperit. L'amor de D é u no els deixava estar en vaga. Lloem
els nostres Pares.
Rememorem, no sigui sinó en la forma la m é s sumària possible,
els noms de benedicció dels principals protagonistes de les nostres
Missions en l'Amèrica Espanyola del segle x v i i ençà. No anotem aquí
les fonts on hem poat les nostres dades, per tal com el lector curiós
les trobarà satisfactòriament apuntades en l'article nostre de l'agost
passat.
A l 4 de març de l'any 1 6 8 3 , el cèlebre mallorquí P . Antoni L l i nàs embarcava cap a M è x i c amb 3 9 missioners franciscans per a
fundar-hi el Col·legi famosíssim de Santa Creu de Querétaro. E n
aquesta notable expedició anaven els nostres missioners catalans el
VBLE. P. FRANCESC CASANAS i el llec SIMÓ CALVET 10. E l P. Casanas morí màrtir de la fe en Nou M è x i c , batejat per això amb el nom

10 "Arehivo Iberg-Atncricano", tom. X V . p. 340. i tom. X V I I , p. 181. E l treball modern aqu! publicat ens assabenta que l'any de l'embarcació del P. Llinàs
per a la fundació del Col·legi tle Querétaro no fou el 1682 sinó el 1683, i que el
nombre dels Missioners expedicionaris foren 40 i 110 24.
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immortal de Protomàrtir de l'Amèrica del Nord. F r a Simó canvià
en alta mar aquesta vida per l'eterna 11. E n una altra expedició de
missioners, a l'any 1 6 9 2 , cap al mateix Col·legi de Querètaro, hi havia tres missioners de la nostra Província : P . PERE SITJAR, cap de
l'expedició missional; P. PAU DE REBULLEDA, insigne màrtir de Crist
a Costa Rica (morí 1 7 0 9 ) , i el Hec F r a Josep Escomeró. De l'any 1 7 4 3
al 1 7 4 7 , fou Comissari General de Mèxic el nostre savi i laboriós
P. JOAN FOGUERES, qui morí en funcions del seu càrrec als 1 4 de
novembre del dit any de 1 7 4 7 . E n el mateix segle x v m excel·leix
com a missioner model, geògraf i músic, el P . PERE FONT.
Entre els vuit missioners catalans que floriren en el Col·legi Apostòlic de Xillan ( X i l e ) , en la segona meitat del segle x v i n i primers lustres del x i x , remarquem els noms dels Pares ANTONI C o s c ó ,
màrtir, JOAN RAMON, guardià, i ANTONI ROCAMORA.
Com a figures rellevants dels nostres missioners del segle x v m
al Perú, traiem aquí a la memòria el P. NARCÍS GIRBAU BARCELÓ,
el Religiós català de més volada d'aquell temps en terres peruanes i
un dels de més prestigi en tots temps de! celebèrrim Col·legi Apostòlic de Santa Rosa d'Ocopa; el P . BONAVENTURA MARQUES, del mateix tremp del P. Girbau, company seu de penes i fatigues i emprenedor i impertèrrit com ell; el P. LLUÍS COLOMER, caràcter ferreny
i incansable en els treballs de la vinya del Senyor i President d'Ocopa vers l'any 1 7 8 9 ; el P. JERONIM CLOTA, expedicionari en 1 7 7 4
a les illes de Tahití (Polinèsia), on romangué amb un company seu
per espai d'un any. Quatre grans columnes de les Missions franciscanes del Perú en el segle x i x són els P P . FERRAN PALLARÈS, FRANCESC ESPOY, PERE GUAL i l'IHm. JOSEP M." MACIÀ, cadascun dels
quals val per tot un exèrcit. Per ells, les Missions i tota la vida religiosa del Perú reberen una empenta formidable. Res no defugi a la
seva immensa influència. Un moviment religiós com s'obrà aleshores
en totes les contrades peruanes i, més que enlloc, a Lima, la capital, difícilment s'hauria vist mai des dels temps de Sant Francesc
Solano.
Bolívia compta igualment en el segle x v m dues figures missioneres d'abast extraordinari en els P P . ALEIX FORCADELL i ANTONI
COMAJUNCOSA, ambdós eixits del Col·legi Apostòlic d'Escornalbou,
ambdós meritissims per la seva virtut i saviesa, ambdós àgils en el
maneig de la ploma. E I primer fou dues vegades guardià del Col·legi de
Ibídem.
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Tarija, del qual, a l'any 1 7 5 5 , havia estat un dels fundadors, el segon governà durant set com a Comissari Prefecte les 2 1 Missions,
pertanyents al seu temps al mateix Col·legi de Tarija. E n el segle x i x ,
Bolívia pot vanar-se de tenir cinc missioners catalans, que treballen de fort i de ferm en l a salvació de les ànimes dels salvatges: foren els P P . JOSEP CIURET, JOSEP COMAS, JOSEP PUIGDENGOLAS, JOSEP CORS i RAFAEL SANS. E l P . Ciuret excel·leix com a missioner
que calla, sofreix, estima i es sacrifica pel seu ramat d'ovelles, amb
silenci, sense fressa, amb una constància a tota prova que dura fins
a la mort: la humilitat i paciència d'aquest missioner són insuperables. E l P . Josep Comas desplegà un gran zel per l'ànima dels pobres salvatges, entre els quals convisqué vint-i-cinc anys, i es donà
a conèixer com a home de dots governamentals, essent tres cops
guardià del Col·legi de la Paz i encara Prefecte de les seves Missions.
E l P. Puigdengolas fou el nostre màrtir de Bolívia, exposant generosament la seva vida per la redempció dels captius cristians. E l
P. Rafael Sans, última relíquia d'aquella raça noble de missioners
que ha viscut fins als nostres dies, reunia totes les precioses qualitats
dels seus millors missioners compatriotes. E l P . Rafael clogué, podem dir, aquell vell testament d'homes apostòlics a tot ésser-ho. Solament quedava després d'ell al Perú el santíssim P . Macià, que tenia eminentment tot el bo i millor, sense mancar-hi res, de tota
aquella plèiade d'excelses figures de l'apostolat seràfic que acabem
ara de veure i rememorar amb intensa fruïció de la nostra ànima.
E n s hem deixat en el camí que acabem de recórrer, un dels més
incomparables missioners que podíem haver encabit entre els missioners de Terra Santa, de la qual Custòdia va formar part uns quants
anys: al·ludim al P. JOSEP ANTONI SABATÉ, restaurador de les Missions del Marroc i el seu primer Prefecte Apostòlic i fundador de la
Casa-Missió de Tetuan. Morí als 1 3 d'abril de 1 8 6 0 , víctima del c ò lera, que li sobrevingué tot servint els atacats de la terrible epidèmia.
Després del que acabem de dir en el present article i del que
escrivírem en el número del passat agost de L a Paraula Cristiana,
ens persuadim que ningú no gosarà pas a afirmar que la Catalunya
Franciscana no hagi actuat brillantment en el camp evangèlic de les
Missions catòliques.
FRA PERE S A N A H U J A , O. f. m.
Lleida,

14-XI-29.
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ER a penetrar b é en el coneixement de l'esperit missioner de
l'Orde fundada per Sant Ignasi, és cabdal de tenir en compte
els ideals que animaven el sant Fundador i els seus companys abans
de la fundació, per tal com d'aquests rebé la Companyia la seva
manera d'ésser tan nova i tan peculiar; estudiar les lleis per les
quals es regeix l'Orde i, per últim, veure els resultats que ha aconseguint en la conversió del món infidel.

PLA D E SANT IGNASI I D E L S SEUS COMPANYS ABANS D E
L A F U N D A C I Ó D E L A C O M P A N Y I A D E JESÚS
É s fora de tot dubte que, a penes convertit Sant Ignasi de L o iola, una de les seves primeres resolucions fou d'anar a Terra Santa, no solament per devoció, sinó per tal de consagrar-se totalment
a la vida apostòlica i, com veurem tot d'una, a la conversió dels infidels. I així, al cap de dos anys de la seva tornada a D é u , j a el
veiem camí dels Sants Llocs on "tenia desig, escriu el Pare Ribadeneyra lt d'emprar-se, amb tot el que les seves forces poguessin, a
ajudar i servir cl seu proïsme". E l superior eclesiàstic li manifestà
ésser voluntat de D é u per llavors que se'n tornés, i el Sant va obeir.
Però tenia tant en el cor el desig de convertir els infidels, que durant els seus estudis a París, abrandà en aquests mateixos desigs
els seus companys, que arribaren a ésser com els pares de la futura
Orde Religiosa.
No hi ha cap dubte que aquesta idea tan fixa que tenien tots de
treballar en la conversió de la infidelitat, la tragueren dels Exerciyida de San Ignacio, llib. I, cap. I V .
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cis Espirituals, que tots practicaren sota la direcció del seu autor -.
L'anada a Jerusalem i un vehement desig de propagar la nostra
santa F e entre els infidels foren els estímuls més poderosos per a

Unsenvament dolící» a Àfrica.
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treballar en l'adquisició de la formació espiritual i científica necessària per a una empresa tan plena de dificultats i de perills 3.
' Recordi's que. en començar les meditacions de la segona settmna. no concebé
Sant Ignasi manera més eficient de moure l'exercitant a seguir Nostre Senyor, ni
que expressés més vivament les aspiracions de Jesucrist, que proposant-l'hi com un
rei que "parla a tots «Is seus dient-los: La meva vohuMt és dc conquerir Iota la terra
(f infidels...
' Monumenla Històrica, S. J . — Rodcricii, pàgs. 457. 458-
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Per segona vegada es frustrà el pla que tenia el Sant d'anar-se'n,
ara amb els seus companys, als Sants Llocs. Persuadits llavors ells
que no era aquesta la voluntat de D é u , cregueren arribat el temps
de complir el vot que havien fet durant els seus estudis a Paris, després de molt ben pensat i discutit, é s a dir: de procurar amb tot
braó la salvació eterna del proïsme, tant dels fidels com dels infidels 4, i d'oferir-se al Sobirà P o n t í f e x Vicari de Crist perquè disposés de les seves persones en el que jutgés que seria de més glòria
de D é u i profit de les ànimes, j a que no els era possible d'emprarse a ajudar els infidels sojornant a Terra Santa 5.

II
C O N S T I T U C I O N S D E L A C O M P A N Y I A D E JESÚS
A T A N Y E N T S A L E S MISSIONS E N T R E

INFIDELS

T a l s eren els propòsits que portaven Sant Ignasi i els seus companys quan el Sant Fundador començà a treballar en l'obra de les
Constitucions. Aquestes resultaren tan apropiades als missioners entre infidels, que ni escrites per a una orde exclusivament missionera.
E n efecte, la formació de tot jesuïta és la m é s acabada que es
pot desitjar per a un missioner que s'ha de consagrar a la conversió
de la infidelitat. H a d'ésser espiritual, científica,, i tal, que disposi
el futur missioner per als rudes treballs de les Missions a.

* ...ut sese omnes voto obstringcrent..., Deo adiuvante, proximorum saluti tam
fidelium quam infidelium omni sollicitudine procurandae. (Monumenla Hist. S. J . —
Rodericii, pàg. 457.).
?
6 Monumenla Hist. S. J. — Història S. J . a P. Polanco, pàg. 50.
' Per a la formació espiritual, estableix Sant Ignasi dos anys de noviciat, en
el primer dels quals el novici ha de posar els fonaments més profunds de la vida
espiritual, fent un mes d'Exercicis Espirituals, exercicis que haurà de repetir per
espai de vuit o deu dies cada any, i per espai d "un mes acabats els estudis i ordenat
sacerdot. L a professió religiosa o incorporació definitiva han de fer-la passats deu
anys de vida religiosa, sense que en aquest temps es comptin els anys que es dediquen a estudis majors de filosofia i teologia. Els coadjutors han de tenir també almenys deu anys de vida religiosa; i uns i altres no poden fer la incorporació abans
de trenta anys fets. d'edat. Bé pot la Companyia de Jesús, passat aquest tant llarg
lapse de temps, conèixer la virtut dels que admet i enviar-los a les Missions amb tota
seguretat.
Pel que toca als llargs anys de formació científica, cal notar l'assenyamcnt amb
què Sant Ignasi va conduint els seus estudiants fins a adquirir tots els coneixements
que cal que tingui un ministre de Déu, i justament aquests estudis són l'instrument
de què se serveix per a formar el caràcter dels seus i perquè es conservin en ells
robustes i esplendoroseSi les virtuts que hi plantaren deu anys de vkla religiosa. Cal
afegir a tot això l'interès que sempre han tingut els Superiors que aquells religiosos
que han de consagrar-se a la conversió d'infidels siguin enviats a cases de formació
erigides en territoris de les mateixes Missions, on fan part dels seus estudis i alguns
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Monsenyor Roche, bisbe jesuïta indígena, a la dreta del Delegat Apostòlic de l'Índia

Ensems que

Sant Ignasi establia en les constitucions de l'Orde

proves directament adreçades

a la formació

als seus d'altres pràctiques que

del

missioner, llevava

molt santes i lloables en elles ma-

teixes, poden ésser impediment per a la vida apostòlica. L a recitació de l'ofici diví en el cor resta exclòs de tot en tot, almenys d'una
manera habitual; d'hàbit, no en prescriu cap en particular; cal vestir de la manera més convenient per a poder-se introduir amb

la

part del Noviciat. Tenen tracte freqüent amb els missioners experimentats i bregats
en les rudes tasques de Tapostolat, i el temps de vagues, se'l passen en tracte directe
amb els indígenes, i així aprenen els seus costums i la seva llengua; a més, prenen
ja des del començament experiència del clima i de les asprors inherents a la vida
del Missioner.
' E n fi, les proves mateixes del noviciat i tota la vida del fill de la Companyia de
Jesús, són les més adequades al baró apostòlic dedicat a treballar entre e:s infidels,
i això per la manera d'ésser que a aquesta Orde donaren les Constitucions del seu
Sant Fundador.
E l novici cal que s'exerciti dintre de casa en oficis baixos i humils i apendre
més aviat aquells en els quals trobi més repugnància; servir durant un mes en hospitals menjant-hi i dormint-hi, o durant algunes hores del dia servint a malalts i
sans; peregrinar durant un altre mes demanant per les portes per amor de Déu
Nostre Senyor, perquè es puguin avesar a mal menjar i dormir, ensenyar la doctrina als nois i adults rudes en públic o en particular, i si és sacerdot, exercint el
ministeri de la predicació i confessió. (Consl.. S. J . . cap. I V de l'Examen). «Qui no
veu en totes aquestes proves com un esbós de la vida del Missioner entre infidels?
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major facilitat entre els heretges i gentils i reduir-los tots al seu
Creador; de penitències exteriors, tantes com cadascú en pugui suportar, sense detriment dels béns més importants de la glòria del
Senyor i salut eterna de les ànimes. E l que sí exigeix de tots és la
més cega obediència per a viure en qualsevulla banda del Qión i en
qualsevulla ocupació, per a ésser enviats a qualsevulla regió entre els
infidels, heretges, cismàtics, turcs, infidels o als llocs que anomenen
les í n d i e s 7.
Pertocant a aquestes Missions entre els infidels, fan vot particular els professos de l'Orde (Constitut, S. J . V . , c. I I I núm. 3 ) 8, i
tots, professos solemnes i els qui han fet vots simples, han d'estar
a punt d'empendre tals Missions, sempre que els sigui demanat pel Suprem Pontífex o pel Prepòsit General (Const. P. I X , c. 3 , núm. 9 ) .
Amb tals lleis, la Companyia de Jesús resultà una Orde essencialment missionera i tan missionera que no sabem de cap Orde més
antiga que jurídicament hagi igualat en aquest punt la Companyia
de Jesús 9.
E n ésser fundada la Companyia de Jesús, les missions entre infidels no estaven compreses entre les obres característiques de cap
Orde religiosa. E l treball missioner, més que de la religió, era dels
individus. "Tot germà, llegim en la regla de Sant Francesc d'Assís,
que inspirat per D é u , volgués anar entre els sarraïns 0 altres infidels, demanarà el permís al ministre de la Província". Però els superiors no podien imposar l'obligació d'anar a Missions entre infidels a un súbdit que no s'hi hagués ofert voluntàriament 10. E n
canvi, tots els religiosos de la Companyia estan obligats per les
Constitucions d'aquest Orde a anar a les Missions d'infidels per di-

' Regimi tnililanlis Ecccsiae, Butlla de Pau I I I , 27 setembre, 1540; Exposcit
debilum. Butlla de Juli I I I , 21 de juliol de 1550.
' Promitto specialem obedientiam Summo Pontifici circa Missiones. (quart vot
dels professos).
" No tractem d'establir una comparació entre la Companyia de Jesús i les altres
Ordes religioses sobre el zel, l'abnegació i els feliços resultats amb què han treballat els religiosos a les Missions d'infidels. Ben conegut és el fet que l'Europa bàrbara fou convertida en gran part pels benedictins, franciscans, dominics i agustins
treballaven gloriosament a la Xina, a l'Asia central, a l'Africa i a Amèrica abans d'enviar Déu a la seva Església el nou reforç de la Companyia de Jesús. Tractem de la
qüestió juridicomenl. E l que afirmem és que la Companyia de Jesús, és la primera
Orde Religiosa que per regla es consagrà amb vot expressament i Iota ella a les
Missions d'infidels. Novetat que preparà el camí per a la fundació de congregacions
dedicades exclusivament a 'es Missions entre gentils.
10 " E l Superior, escrivia el P. Ramon Caron, a principis del segle vn, pecaria
greument si obligués tal inferior en particular a anar-se'n a Missions sense havershi aquest ofert voluntàriament. L a raó és perquè tal precepte seria intrínsecament
perillós."
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fícils que siguin " . És, per tant, la Companyia de Jesús una Orde
essencialment missionera, i jurídicament considerada, m é s missionera que cap altra Orde religiosa de les que la precediren.

III
FRUITS

A C O N S E G U I T S P E R L A C O M P A N Y I A D E JESÜS
E N L A CONVERSIÓ D E L MÓN I N F I D E L

I ara s'acut de preguntar: H a estat fidel la Companyia de Jesús
en realitzar aquest gloriós programa que en les Constitucions dibuixà als seus fills el Sant Fundador?
L a resposta més categòrica a aquesta pregunta ens serà donada
pels fets concrets sobre la labor dels jesuïtes en terres infidels i algunes estadístiques.
Per a major claredat, distingirem dues èpoques. Des de la fundació de la Companyia a la seva extinció, i des del restabliment als
nostres dies.
Missions de la Companyia fins a la seva extinció
Sant Francesc Xavier, que va batejar un milió dos-cents mil infidels, que donà un impuls tal a les Missions de l'índia, que amb
justícia ha merescut el gloriós nom d'Apòstol de les índies, fundà
les Missions de les Moluques, la Sonda i les del J a p ó ; és un cas certament prodigiós, però no aïllat. Germans seus en religió emularen
els seus fets, donaren nou increment a les Missions que ell fundà,
i n'obriren d'altres de noves que en poc temps arribaren a ésser de
les m é s florents de l'Església Catòlica. Andreu d'Oviedo a Etiòpia,
Cosme de Torras al Japó, Alexandre Valignani al J a p ó i a l'índia,
el P . Josep Anchieta anomenat el taumaturg del Brasil, que arribà
a batejar m é s de dos milions d'indis; Anton i Ruiz de Montoya, en
les cèlebres Missions del Paraguay; D í d a c de Sant Vítores a les
Marianes; el P. Mateu Ricci a la X i n a i el pare Robert Nobili a les

" Sigui el que sigui d'altres religiosos, escriu el P. Suàrez (De Relig., S.
Ir., ió. Uib. I V , n" 17), pel que a nosaltres atany, és cert que tots els religiosos
de la Companyia poden en virtut de la santa obediència ésser enviats a Missions.
La raó d'això és perquè ho tenim molt explícitament declarat en les Constitucions...
"Afegeix el Doctor Eximí algunes consideracions que porten a aquesta conclusió:
Ei Prepòsit General pot enviar els s;us subordinats on Ijo cregui convenient, encara
que sigui a les regions d'infidels; i aquest dret del General és quelcom d'essencial a
la Companyia.
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Tagal» _ 3. Indi» de Maduri.

4. Indígenes de Ceilan. - 5, Malgaches.
6. Indis de Tarahumara.
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índies i tants d'altres, treballaren amb un zel digne del gran apòstol d'Orient.
Cal fer esment especial d'un altre apòstol extraordinari, elevat
als altars i declarat patró de les Missions entre els negres, espanyol
com Sant Francesc Xavier; Sant Pere Claver, veritable miracle de
caritat i d'abnegació, tal vegada sense parió en l'Església de D é u .
E n efecte, un apòstol que durant quaranta anys seguits es consagra
completament al bé espiritual i material dels esclaus negres, atacats
de nafres repugnants molts d'ells, i colpits de malalties contagioses
i repugnants; que s'imposa la m é s estricta obligació, confirmada
amb vot, de fer-se esclau d'aquells miserables esclaus i que els serveix amb la constància, fidelitat i àdhuc reverència amb què els esclaus m é s fidels poden servir llurs senyors, un apòstol que assoleix
de regenerar per mitjà del sant Baptisme a quatre-cents mil d'aquells
infeliços, que a tal xifra fan arribar alguns autors els baptismes administrats per aquest apòstol dels negres, és un prodigi de caritat
corporal i espiritual, únic potser en la història de les Missions. Amb
raó la Santa Església el declarà celestial patró de les Missions dels
negres.
A la mort de Sant Ignasi de Loiola, tenia la Companyia de Jesús nou Missions entre infidels a Amèrica, Àfrica i Asia. E l cami
que anaren seguint !es missions de la Companyia fou vertaderament
triomfal i gloriós.
Les Missions del Brasil, les primeres que els jesuïtes obriren a
Amèrica, tenien en 1 5 6 1 reunits en pobles 3 4 7 . 0 0 0 convertits. Dos
anyS m é s tard, els indis cristians del Maranyon arribaven a 5 6 . 0 0 0 .
Admirables foren també les Missions del Paraguay fundades per
aquells mateixos anys. Fins a 1 4 0 . 0 0 0 arribaren en poc temps els
indis convertits. L a cosa notable en aquestes Missions fou la vida
vertaderament patriarcal que menaven aquest tan gran nombre de
salvatges poc temps després d'haver assolit els jesuïtes de destruir
la idolatria, fetilleries, antropofàgia, .poligàmia, embriaguesa i altres
mil horribles vicis que'tan arrelats estaven entre aquells indis infeliços.
T a l increment no podia pas portar-se a terme sinó amb un veritable devessall de sacrificis i d'heroismes. Encara no feia cinquanta
anys que la Companyia existia, i j a podia presentar a la Santa E s glésia vuitanta fills morts de mans dels heretges i infidels, diu el
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P. Ribadeneyra 12, sense comptar-ne uns altres cinquanta martiritzats pels heretges camí de les Missions.
Aquests martiris de jesuïtes missioners, de tal manera enardien
els seus germans d'Europa, que la dificultat dels superiors era de determinar qui s'havia de quedar, qui no s'havia d'embarcar vers les
Missions d'infidels.

H i hagué expedicions

de missioners compostes

de vint, quaranta i més jesuïtes. Als vuit anys d'oberta la Missió de
Mèxic, eren cent set els jesuïtes que -.treballaven a Nova

Espanya;

i cent deu els nostres missioners del Perú dotze anys després
fundada aquesta M i s s i ó . Aquesta activitat missionera fou

de

deguda

als esforços del Sant General de la Companyia, Francesc de Borja,
el qual obrí diverses Missions entre infidels i tingué el consol
deixar-les, no solament ben fundades, sinó fins
La

de

florents.

santa avidesa de treballar entre els indis era general entre

aquells barons apostòlics. Tot llur afany era apendre el major nombre possible de llengües per poder anunciar a tots la nostra santa
Fe. Superiors i súbdits rivalitzaven en aquest fervor 13.
E n fi, passat ben just un segle des de la confirmació de la Companyia per Pau I I I , tenia la Companyia de Jesús quaranta dues
Missions, i al temps de la supressió, tres mil jesuïtes es veieren obli-

a E l P. Plaza, essent Provincial, assolí d'apendre mitjanament cl mexicà, i
quan cessà en aquest ofici, pregà amb humilitat al seu successor que li donés temps
per a completar aquell estudi i poder-se esmerçar a predicar als indis... Un altre
Provincial, el P. Anton de Mendoza, pogué distreure una hora i mitja cada dia per
apendre les llengües indigenes, i pregà al General que. un cop deixat el Provincialita/, li permetés de treballar, no entre els espanyols que eren a Nova Espanya, sinó
entre els indígenes, per catequitzar-Ios, confcssar-Ios i ésser-los d'aguna utilitat.
Pares hi hagué que arribaren a apendre quatre, cinc i sis llengües. E l P. Pere d'Anasco arribà a saber onze idiomes indians. Tan notable i extraordinari fou el zel
dels jesuïtes en aquesta difícil labor de dominar les llengües dels indígenes, que Governadors i Virreis no s'ho sabien acabar de meravellats. Vegi's amb quines paraules manifestava la seva admiració el Governador del Perú Lloren; Suarez de F i gueroa, escrivint a l'audiència de Charcas pel gener de 1589:
" E l fruit, diu, que fan els P P . de la Companyia, tant en els espanyols com en
el naturals, és major que el que jo podré dir, perquè el mitjà més principal per assolir-ho és el que Déu donà als apòstols en atorgar-los el do de llengües, perquè a tot
arreu entenguessin el que se'ls ensenyava. Això sembla que és herència molt feliç
que ha previngui en aquesta Santa Religió; en donar-los gràcia perquè en molt breu
temps aprenguessin el llenguatge de cada nació, i així és que prediquen, confessen i
ensenyen la doctrina en la pròpia llengua del país; i vist per la ciutat el descàrrec
que fan de la vostra reial consciència i meva, i també dels veïns, em demanaren que
manés que les al; res persones que els adoctrinen segueixin el mateix catecisme que
els Pares."
I al Virey'de Mèxic Comte de Monterrey, escrivia a Felip I I el 25 de juny de
1597: "Als pares de la Companyia agraireu de part meva la cura amb què han acudit a l'estudi de les llengües, i els encoratjareu perquè el continuïn". (Historia de la
Compo-nid de Jesús en la asistencia de Espaiia, escrita pel P. Antoni Astrain, S. J . ,
t I V , pàgines 414; 426, 439, 521).
* E l Testament de J . C , pàg. 59.
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EI R. P. V i r a n Provincial de Foo-Chow F r . Àlvar de l'Rigléíia.
Les nenes de la Sanin Infància recollides per ell en Longnn, mentre fou inie?>ioner d'aquell Dislricfe

gats a arrencar-se de les terres d'infidels, regades amb la generosa
sang de centenars de germans seus en religió.
Foren d'allò més funestes per a les Missions la dura persecució
de les Corts borbòniques contra la Companyia i la butlla de Clement X I V . " L a supressió de la Companyia de Jesús, escriu el Pare
Germà Fischer, S. V . D . 14, que era per aquells temps l a que major
contingent de missioners enviava als països pagans, i la revolució
francesa de fins del segle XVIII amb les seves funestes conseqüències, foren proves molt dures per a les Missions Catòliques. Moltes
residències quedaren sense sacerdots, moltes cledes sense pastor, i
gran part del jardi de les missions tan curosament cultivat pels missioners quedà convertit en un erm per manca de conreu.
A penes havia posat els peus a Roma, lliure del seu captiveri,
s'apressà el Papa Pius V I I a remeiar aquests mals, puix que un
dels seus primers actes fou el restabliment de la Congregació de la
" Aqu! tractem de Missioners estriclament enlre infidels. 'So entren en aquest
compte els qui treballen en Missions en països cristians, Suècia. Dinamarca. San
Salvador, Nicaragua, Filipines (excepte Mindanao). etc._ Entre sacerdots, escolars i
coadjutors, cal afegir-ne 1477. I d'aquesta manera tindritm 3973 jesuïtes treballant
en terres de Missions.
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Propaganda Fide i el de la Companyia de Jesús, que preferentment
s'havia dedicat sempre a les Missions estrangeres."

MISSIONS D E L A C O M P A N Y I A D E JESÚS DESPRÉS D E L
SEU RESTABLIMENT
Amb no menor fidelitat i ardor ha respost la Companyia de Jesús després del seu restabliment.
E r a natural que abans d'ésser enviats els missioners a evangelitzar els infidels, la Companyia havia de fundar sòlidament i assegurar les seves províncies d'Europa. Així i tot, no havia passat encara
un deseni, que els jesuïtes belgues obriren la primera Missió entre
els Pells Roges.
Des d'aleshores, la rapiditat amb què s'han anat fundant les missions entre fidels ha estat vertaderament prodigiosa, com pot veure's per les dades següents:
Missions
fundades

Pontificat de Gregori X V I
" Pius ' I X
" Lleó X I I I
"

"
"
"

ic
18
15

Pius X
Benet X V
Pius X I

4
6
4

Estat present de les Missions entre infidels
AMERICA
Alasca
Canadà
Dakota
Muntanyes roc...
Tarahumara . ...
Belize
Jamaica
Guaiana anglesa .
Magdalena
EUROPA
Albània
ÀFRICA
Egipte
Congo

Qrtòlle»

Sumes i seg.

870.866

Heretges i C i s .

Pagans I Maho

Pares

Ger,

9.4OO

I2.9OO
9.825

405

23
21

10

IO.I I I
6.3OO

5-270

85

15

25

8.1/3

17

11

29.9OO

5-850

I.396

67.50O

IOO

I.5OO

29402

I7.200

45.OOO
25.OOO

87O.OOO
300.000

M

10

8

210

26

20.500

21

II4.44O

13
8

22
3

19

59.980
1.221.145

23

11

1.000.000

3i
68

37

1.168.436

276

165
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870.866
23-500

Total

Pagans I Mnho.

Ger.

I.168.436

276

165

40.000

1.000.000

ÓO

I2.O0O

600.000

33
16

160.089

I5O.OOO

450.000

13
46

140.125

I24.OOO

626.OOO

59

Ï5

87
36.360

50.000

I2.000.000

43

57
61

26.199

45.000

IO.5OO.OOO

24

5

20

19

32

36

7-559

Síria-Armènia.
Bombai
Poona
Goa.
Mangalore. ...
Calicut
Trichinopoly .
Madràs
Calcuta
«
Ranchi
Patna
Galle
Tricomali . ...
Kandy
Batàvia . . . . . .
Zamboanga ...
Shiuhing
Anking
Hwaise
Wuhú
Nanking
Sienhsien . ...
Tientsin
Hongkong. ...
Hiroshina. ...
Toquio
OCEANIA
Carolines, etc.

Pares

I.22I.I45

Heietaes i C l s .

Catòlics

Sumes ant.
Salisburg . ...
Broken H i l l .
Fianaratsoa ...
Tananarive ...
ASIA

6.9OO

9.881

14

2.309-336

20

10
117

217.500

I23.OOO

4.8O0.00O

156

36.098

23.808.i78

87

84

219.859

II9.OOO
IO9.OOO

6.53O.O28

83

19

6-549

6.000

25.OOO.OOO

19

17

15.810

7.200

I.II9.5OO

28

16

10.502

2.000

190.06b

22

7

7

43-674

6.000

315025

11

4

24.OOO.OOO

69

45
24

22.200

429.OOO

44

4.072

579

5.60O.OOO

14

8

21.164

2.500

7.9OO.OOO

24

12

34.186

6.000

7.530.000

20

33405

5.000

7.000.000

190.781

70.000

28.OOO.OOO

30
129

71

136.487

5500

8.O76.OOO

57

42

14

8

7

1

12

3

5.100.2 II

1.285

12

17.230

10.480

24.OOO

1.968.406

2.145.591

182.929.505

18

7
10

3
24

1.543

953

Coadj.

Total

Estat present de les Missions en altres països
AMERICA
Texas
Cuba
Sant Salvador
Nicaragua
Panamà
Venezuela
Equador
Sumes i segueixen.

Nov.

Sem.

Colg.

Rts

Par.

E»col.

I

4

16

55

27

4

1

46

11

1

20

2

41
6

98

1
1

2

22

5

9

36

1
1
3

11

2
2
13

98
28

3

8

7

19

48

57

45

37

139

188

124

146

455

5
22
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Nov.

Sumes anteriors...
Perú
Bolívia
Uruguai
Paraguai
Brasil Meridional . ...
Brasil Central
Brasil Septentrional .
EUROPA
Suècia
Dinamarca
Lituània i Estònia ...
Romania i Podlaq. ...
Bòsnia i Sèrvia
Grècia
ASIA i AUSTRÀLIA
Luzón (Filipines). ...
Austràlia
Total ...

Sero.
2

Colg.

Rt»-

II

13

I
I

i
2

I

188

124

I46

455

29

4

14

47

17

3

14

34

18

4

12

34

3

4

12

125

3

4

2

3

2

5

54

68

247

56

57

32

64

2

i45
109

43

•7

4

11

15

14

32

3
5

2

14

17

14

14

45

28

11

3

9

23
8

1

36

Total

3
1

6
11

Coadj.

1

3
2
2

6,

Escol.

Par.

57

7

62
17

33
100

38

16

87

13

20

i33

7'6

333

428

1.477

SIPNOSI G E N E R A L
Missioits confiades a la Companyia de Jesús entre infidels
Arxidiòcesis
%
.
2
Diòcesis
... ...
9
Vicariats Apostòlics
ï 5^ 43
Prefectures Apostòliques
3
Altres Missions
14
Missions en altres països
. 1
Cooperadors de les Missions
Sacerdots indígenes
Seminaristes
Religiosos d'altres Instituts
Religioses missioneres

65

300
1.404
349
3-683

Missioners de la Companyia de Jesús entre infidels
Arquebisbes residencials
2
Bisbes residencials
7
Arquebisbes i bisbes titulars
15
Prefectes apostòlics
3
> 2.496
Sacerdots
1-516
Escolars
454
Germans coadjutors
499

5-736
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E n altres Missions
Sacerdots
Escolars
Germans coadjutors.

1-477

Total de missioners de la Companyia:

3.973.

D'aquestes Missions, algunes han passat a mans d'altres, diverses han deixat d'existir per l'oposició de governs hostils a l'Església.
No deixaria d'ésser d'interès d'anar recorrent una per una totes
aquestes Missions, i veure el fruit que han collit i segueixen collint
els nostres obrers evangèlics.
E l s baptismes administrats en les Missions de la Companyia de
Jesús aquests últims anys, oscil·len entre 1 9 0 . 0 0 0 i 2 0 0 . 0 0 0 anuals,
dels quals són d'adults una quarta part. Les comunions distribuïdes
l'any 1 Q 2 8 foren de prop de 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 .
Donem una ràpida mirada sobre les obres d'educació i de caritat.
Obres d'educació
Universitats i Col·legis universitaris .
Col·legis de segona ensenyança
Escoles Superiors
Escoles Professionals
Escoles Inferiors
Escoles de Pregàries"

n amb
125 "
141 "
79 "
3 4 71
5.000

7 . 6 5 1 alumnes
32.300
13-444
3.684

»>

94-145

H i ha, a més, 2 3 Seminaris amb 1 . 4 0 4 seminaristes. D'aquests Seminaris, dos són pontificis. Mereix esment especial el de Kandy (Ceilan). Confiat per Lleó X I I I a la Companyia de Jesús l'any 1 8 9 3 , ha
donat a l'índia més de 2 0 0 sacerdots i 4 bisbes, tots indígenes.
D'impremtes, en tenen els Jesuïtes 1 5 amb 8 0 0 tipògrafs; 4 9 publicacions religioses i científiques impreses en 1 0 llengües en les mateixes Missions; 2 1 de propaganda missional impreses en les Missions
en 9 llengües.
Per fi, sis Observatoris. Al de Manila, el Govern nacional de
Nanking (Xina) hi acaba d'enviar dos estudiants perquè es formin
sota el guiatge del seu director, R . P. Miquel Selga, jesuïta espanyol.
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Tipus araucà.- Missions de Xile

Obres de Caritat
Llebroseries
Altres Hospitals .
Orfanotrofis . . . .
Farmàcies

8

amb uns

8.000

21

"

"

17.116

101

"

"

11.049

280

"

1.428,150

leprosos
malalts
orfes
assistis

E l s missioners de la Companyia de Jesús, que porten endavant
totes aquestes obres, eren en començar l'any 1 9 2 9 , segons dades
subministrades per la Cúria de !a Companyia, 2 . 4 9 6 .
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Molt fundades esperances tenim que les nostres Missions entre
infidels han d'ésser encara més florents amb l'ajuda de D é u , si ens
atenem a l'augment de missioners. E n efecte:
L'any 1 9 2 2
L'any 1 9 2 8
Augment en sis anys

1 . 8 8 5 missioners
2.496

611

"

Aquests són els missioners que entre els infidels té la Companyia
en l'actualitat. E l gloriós exèrcit que podria presentar a la Santa
Mare Església, qui el podria comptar? Són ja un centenar els missioners jesuïtes elevats a la dignitat dels altars, i aquest número seria m é s elevat si no hagués sobrevingut l'extinció de la Companyia.
E l s fills de la Companyia morts a la presó o en els turments en defensa de la Fe o de la seva vocació des del 1 5 4 9 al 1 9 1 4 arriben a
1 . 0 5 6 , dels quals 1 0 3 moriren a la mar.

CONCLUSIÓ
De tot el damunt dit, ens serà permès de treure una conclusió:
Una Orde Religiosa que per les seves Constitucions i per vot especial al Romà Pontífex s'obliga a propagar la nostra Santa Fe entre
els gentils i que a això dirigeix la formació dels seus fills; que ha
donat a l'Església tants i tan il·lustres missioners, dels quals dos han
estat anomenats celestials patrons de les Missions, i més de mil han
segellat amb el martiri la Fe que predicaven a la gentilitat; que actualment compta amb 2 . 4 9 6 missioners, que tenen al seu càrrec gairebé la cinquena part del món infidel ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) i educa quasi
la totalitat de les joventuts que freqüenten les Universitats Catòliques aixecades en terres d'infidels; i carregada de nombrosíssimes
obres d'educació i de caritat, engendra cada any per a la Santa Mare
Església uns 2 0 0 . 0 0 0 fills; una Orde Religiosa tal, bé mereix ésser
comptada entre les Ordes que com a missioneres serveixen a l ' E s glésia de Jesucrist.
L a falsa creença que la Companyia de Jesús no és Orde Missonera solament es pot explicar entre la gent de bona fe per un desconeixement absolut de la història de les Missions Catòliques en totes
les èpoques i en l'actualitat, i pel nombre d'obres a què en tot el
camp de l'apostolat ens veuen dedicar la nostra activitat a Espanya
i a tots els països catòlics. És natural que, si hom posa la vista en
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tantes activitats, fàcilment es pot traure la conseqüència que la
Companyia a penes podrà dedicar-se a altres ministeris. Gràcies a
D é u , no passa aixi, degut en part al gran nombre de vocacions per
a la Companyia. E n 1 9 1 9 , eren els jesuïtes poc més de 1 7 . 0 0 0 ; avui
passem de 2 1 . 0 0 0 . Amb això no ens és tan difícil de donar nova vida
als nostres ministeris ja existents i empendre noves obres en Missions i forà de Missions.
Amb aquesta breu ressenya no hem pretès altra cosa que presentar la Companyia de Jesús com a Orde Missionera. No podem negar que ocupa un lloc d'honor en el gloriós exèrcit Missioner de l ' E s glésia. P e r ò no hi ha jesuïta que no reconegui amb humilitat i gratitud que tot el que té de bo i fa entre fidels i infidels ho ha rebut
del Cor Santíssim de Jesús.
Faci la Reina de les Missions, Maria Santíssima, que continuïn
tan pròsperes i fecundes totes les nostres Missions entre infidels, i
que la Companyia de Jesús, nou reforç amb el qual D é u fortificà la
seva Església militant, lluiti sempre amb braó a la terra i segueixi
propagant per tot el món la glòria del seu Santíssim Nom.
FELIP S O L A N E S , S. J .

L E S MISSIONS DE L A CONGREGACIÓ D E
MISSIONERS F I L L S D E L COR D E MARIA

L

A virtut més albiradora en el V . P. Antoni M." Claret és sense
cap mena de dubte el zel per la glòria de D é u i la salvació de
les ànimes. Aquest zel, pur, autèntic, ardentíssim, fou el motor que
posà en joc totes les seves energies físiques i morals en la realització de les grans obres d'apostolat que li han valgut justificadament
l'apeHatiu d'Apòstol del segle x i x .

Fruit esplendorós d'aquest zel és l'Institut de Missioners Fills
de l'Immaculat Cor de Maria. E n aquest Institut o Congregació volgué perpetuar, intensificant-les i alhora eixamplant-les, les seves activitats apostòliques, i per això li senyalà com a fi enlairadíssim "cercar en tot la glòria de D é u , la santificació pròpia i la salvació de les
ànimes de tot el món". I per atènyer finalitat tan sublim, recomana
als seus fills "que es valguin de tots els mitjans possibles"—talment
com E l l ho feia—, principalment, però, de la predicació en les diverses formes que ella comporta.
Forçosament, doncs, l'Institut fundat pel gran Apòstol català i
per ell performat—ja que mai no el desemparà, ans curà d'ell amb
preferència a totes les altres diversíssimes obres que inicià o portà
a feliç terme—havia de caracteritzar-se per un zel ardent, actiu, coratjosament emprenedor. Que així sigui, ho palesen les obres que
porten a cap tots els anys els missioners amb sempre constant progressió.
No volem pas fer creure, però, ni ens en volem fer la il·lusió, que
el nostre Institut pugui, ni de lluny, comparar-se amb altres d'existència multisecular, no. L'Institut Claretià, jove de vuitanta anys i
en plena creixença, ha esmerçat i esmerça encara les seves energies més aviat en treballs d'enrolament, expandint-se per països civilitzats i fundant col·legis on aplegar i formar apòstols segons el patró del seu il·lustre Pare i Fundador. Tot amb tot, els fills del V . Pare
Claret, sentint-se impulsats pel zel heretat del seu apostòlic Pare i
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amatents a seguir el seu exemple, al marge dels treballs d'expansió i
de formació, han exercit també el sagrat ministeri d'evangelitzar, valent-se de diversos mitjans, tots els que els han estat possibles donades les condicions de l'Institut.
Actualment, integren la Congregació de Missioners Fills del Cor
de Maria 1.100 sacerdots, 447 estudiants, 556 gs. coadjutors, 600
novicis i aspirants.
Com a mostra de l'activitat que desenrotlla l'Institut, posarem
ací els treballs ministerials de l'any proppassat 1 9 2 8 :
Missions
Exercicis: a Religiosos i
Sacerdots
Exercicis a Seglars . . .
Quaresmes
Mesos
Novenaris
Tridus, etc

834
793
742
70
m
1.026
330

Sermons i panegírics ...
Plàtiques
Baptismes
Matrimonis
Confirmacions
Alumnes en Col·legis ...
Revistes en d i v e r s e s
llengües

19.229
32.166
41.214
5-8i5
26.530
13.000
24

Tothom comprendrà que, donades les condicions de jovenesa,
expandiment i formació de l'Institut Claretià amb l'esmerç d'energies que suposa el seu total i complet desenrotllament i les que exigeixen els ministeris exercits en els llocs on radiquen les seves duescentes cases, no ha pogut emprendre en gran escala les pròpiament
dites Missions o evangelització d'infidels. Per bé que molts dels treballs ministerials a dalt consignats, si no exercits en terres d'infidels, tenen el mateix caràcter í comporten les mateixes dificultats
que aquests. P e r ò les Missions pròpiament dites, tot just si les ha
iniciades el nostre Institut.
Sigui com sigui, requerits amablement a donar-ne una nota, resumirem les dades que, amb presses, ens ha estat possible d'aplegar
en el curtíssím espai de temps de q u è hem pogut disposar per al present treballet.

V I C A R I A T APOSTÒLIC D E F E R N A N D O POO
É s la més antiga de les nostres Missions i comprèn les possessions
espanyoles del Golf de Guinea, amb les illes portugueses de Sao T o m é
i Príncep, dependents del Patriarca de Lisboa. Llur extensió és de
30.000 quilòmetres quadrats amb uns 120.000 habitants de la raça
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negra, procedent de l a gran família Bantu. E s divideixen en tribus i
subtribus, amb diferents llengües i costums. L e s principals s ó n : Benga, Bubi, Kombe, Balengue, Pàmue Ntum i Pàmue Okà, pobres totes
i sumament retardades en tots sentits. Quant a religió, es divideixen
en catòlics, protestants i alguns mahometans procedents de distints indrets de l'Africa.
E n acceptar aquelles Missions els missioners del Cor de M a ria ( 1 8 8 3 ) , hi havia vint o trenta cristians, ja mig paganitzats o afiliats al protestantisme, restes de les extingides Missions jesuítiques.
De primer formaren una Prefectura Apostòlica que l'any 1 9 0 4 fou
elevada a Vicariat, essent el primer que obtingué aquest càrrec el
Rdm. P. Armengol Coll, C . M . F . Actualment governa aquell Vicariat, el Rdm. P. Nicolau Gonzàlez, C . M . F .
L a cristianització d'aquelles terres es va fent ràpidament i segura. D'ençà que els missioners hi arribaren fins al present, han administrat 4 4 . 8 0 3 baptismes, 2 2 . 9 8 1 confirmacions, 3 . 5 0 0 matrimonis; en
llurs col·legis s'han educat 5 . 1 5 0 minyons interns i 3 0 . 7 8 0 d'externs.
Actualment treballen en aquelles Missions 4 8 sacerdots i 3 1 gs.
coadjutors, distribuïts en 1 3 Residències. Regenten un Seminari
amb 1 5 seminaristes indígenes; 1 3 col·legis amb 4 0 0 col·legials interns
i 5 2 5 d'externs. Com a sucursals de les Residències o col·legis, tenen
6 0 Reduccions dirigides per un catequista indígena i en elles 7 9 escoles amb assistència de 5 . 0 0 0 nens i 1 . 0 4 0 nenes. Bon auxili dels Pares
Missioners en l'evangelització d'aquelles gents són les Religioses Concepcionistes que en llurs quatre Col·legis eduquen 2 3 0 nenes internes
i 6 0 d'externes.
Pel recompte dels treballs realitzats en tot l'any passat, es podrà
veure en què s'ocupen aquells missioners i quina és la seva activitat.
Baptismes: d'adults ...
Baptismes: d'infants...
Confirmacions
Matrimonis
Malalts assistits
Comunions
Sermons i instruccions.
Infidels convertits

1 . 4 2 4 Heretges convertits ...
1.556
Catecúmens
1 . 3 6 9 Col·legiats interns
1 6 4 Col·legials externs
7 0 9 Escoles en Reduccion:
251.022
nens
5.800
Escoles en Reduccion:
I-397
nenes

21
2.956

399
504
5.000

1.040

Que aquests treballs siguin practicats amb veritable sacrifici, ho
prova el centenar llarg de missioners que del 8 3 ençà han deixat la
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vida en aquelles terres, entre ells els Prefectes Apostòlics, Reverendíssim P . Ciriac Ramírez, R d m . P . Pere Vall-llovera i el Vicari Apostòlic R d m . P. Armengol Coll. Això, sense comptar els molts que han
hagut d'allunyar-se d'aquelles terres per diverses malalties allí contretes. I no és estrany, car, a m é s a m é s de les incomoditats pròpies
de tot clima tropical, aquella Colònia, en anar-hi els primers missioners, es trobava completament abandonada i mancada fins del més
necessari. Cal anotar, però, que amb el temps transcorregut i, gràcies, sobretot, al perseverant esforç dels missioners, les condicions
sanitàries i els avantatges materials han guanyat una cosa de no
dir. Amb recança, hem de deixar de banda de detallar els progressos
materials i científics introduïts pels benemèrits missioners.
Que D é u hagi premiat tants de sacrificis, ho prova el fruit recollit; puix, en lloc dels 4 catòlics que hi havia a Guinea quan hi
arribaren els Missioners Claretians, avui sumen aquells 28449.

PREFECTURA

APOSTÒLICA

D E L XOCÓ

É s anomenada X o c ó una comarca del Nord-oest de Colòmbia,
que t é 74.800 quilòmetres quadrats d'extensió. E l seu clima és el
propi de la zona tòrrida, i extremadament humit, puix hi cau un
metre d'aigua mensualment. É s la regió del món on plou més i també, i per això mateix, la méo malsnra.
Al temps de! descobriment, habitaven aquella regió el indis caribes, els quals han disminuït extraordinàriament i tendeixen a desaparèixer. A finals del segle x v n s'hi importà la raça negra, que resistia m é s els treballs de la mineria. Aquells negres foren evangelitzats per Sant Lluís Bertran i pel Pare i Apòstol dels negres Sant
Pere Claver. De la qual evangelització encara és record la religiosit a t — m é s o menys deformada, això sí—del negre xocoà, que mai no
l'ha perduda, malgrat de les persecucions i d'estar molts anys sense
la influència del ministeri del sacerdot.
Actualment poblen aquella regió uns 75.000 habitants: 5.000 de
blancs, 50.000 de negres, 15.000 mulats i 5.000 indis. Per bé que
llur estat material i moral és llastimós, no es poden dir salvatges,
ni menys pagans, sinó cristians, puix que tots es bategen.
Fou erigida aquesta Prefectura Apostòlica l'any 1909, i ara és
regida pel R d m . P. Francesc Gutiérrez. T é 4 Parròquies i una Vicaria. E l s missioners són 12 sacerdots i 4 germans coadjutors, ajudats
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per 2 sacerdots seculars i 17 religioses de la Visitació. E l s treballs
realitzats de 1909 a 1929 són els següents:
Baptismes
Confirmacions
Matrimonis
Visites a pobles
Esglésies en construcció

56.283
41.227
5-458
1.750
16

Esglésies construïdes . . .
Cases rectorals construïdes.
Cases rectorals en construcció
Assistència a les escoles .

SO
44
i?

650

V I C A R I A T APOSTÒLIC D E D A R I É N
Comprèn les províncies de Colon, Darién, la Intendència de Sant
Bas i l'Arxipèlag de les Perles, a la República de Panamà. T é una extensió de 23.016 quilòmetres quadrats, amb 50.000 habitants, dels
quals són catòlics uns 25.000, i els altres pagans, protestants, budistes, etc. H i ha una sola Parròquia i diferents esglésies en poblats importants. E l s missioners són 9 Sacerdots i 2 Germans presidits del Prefecte Apostòlic, R d m . P. Joan Maíztegui. E l s ajuden en els seus ministeris, 4 Pares Paüls, 13 Religioses Franciscanes i 10 Germanes de
la Caritat. Fou erigit aquest Vicariat l'any 1926.
P R E L A T U R A D E SANT JOSEP D E TOCANTINS
Per bé que no subjecte a Propaganda Fide, pot ésser comptada
entre les Missions aquesta Prelatura, situada al centre del Brasil i
encarregada als Fills del P. Claret l'any 1926. E l seu territori amida
184.561 quilòmetres quadrats, amb uns 100.000 habitants. L'any següent li fou agregada la Prelatura del Bananal, que té 112.562 quilòmetres quadrats i 6.000 indis incivilitzats. Està dividida en 13 Parròquies amb 7 Sacerdots. E n fou Prefecte Apostòlic el Rdm. P. F r a n cesc Ozamiz, ara de poc traspassat (A. C . S . ) .

SEMINARI REGIONAL D E KAIFENG
L'any 1928 s'obriren a la Congregació de Fills del Cor de Maria
les portes de la X i n a , essent-li encomanada per Propaganda Fide la
direcció total del Seminari Major de Honau, en el qual han de rebre

536

JOSEP CAPDEVILA

educació els seminaristes de quatre Vicariats i dues Prefectures. E l s
Reverends P P . Josep Fogued i Anastasi Rojas el 2 0 del proppassat
novembre s'embarcaren a Marsella fent via vers aquelles allunyades
terres de sol-ixent. Que l'Estrella del mar els guiï amb clara llum per
la llarga ruta.
Com veuen els nostres lectors, els missioners del Cor de Maria
tenen camps ben amples on expansionar el seu zel. E l s en cal molt,
i molt ardent. Demanem al V. P. Antoni M." Claret que els el mantingui i els l'augmenti encara, i els obtingui de D é u la gràcia eficaç per
a realitzar l'obra que el zelosissim Apòstol, malgrat del seu vehement
desig, per E l l sol no pogué acomplir.
JOSEP C A P D E V I L A , C . M . F .

L'OPTIMISME DE SANT FRANCESC
X A V I E R A L JAPO

N

o s é de què té més, si d'infantil o de sublim, l'ardidesa, gairebé la temeritat del missionpr que va a conquerir lluny de
casa seva, no les terres que això seria de vegades empresa més fàcil,
sinó les ànimes, sense altres elements humans que !a paraula. D'exemples d'aquesta ardidesa, en trobaríem molts en els annajs de les
Missions, però sempre ens ha plagut pensar en el de Francesc X a vier, que prengué per camp de les seves activitats tota l'Asia, en un
temps en què, pel que fa als europeus, era encara terra per descobrir. Recordar totes les gestes d'aquell navarrès eximi seria llarg;
avui ens plau de recordar-lo desembarcant en el Japó, sense bagatge, acompanyat només de dos criats. T en desembarcar a les illes,
i veure els nobles altius amb llurs seguicis pomposos de gent armada fins a les dents, els bonzos temibles i innombrables, de refinada
malicia, les magnífiques pagcdes, e!s opulents palaus i els milions
d'ànimes que habitaven aquell arxipèlag, trobar que era molt factible de conquerir tot allò, i posar tot seguit fil a l'agulla.
E n l'atmosfera que es respira en els esplais del Sant, en les cartes que escrivia des d'allà als seus germans, no hi ha altra cosa que
optimisme sincer. Qui diu que l'Orient no és terra per agafar-hi la
llavor cristiana? Sant Francesc, que veié els països, ens ho desment,
i en un segle en què el terreny era molt més difícil de llaurar.
Però Francesc Xavier serà un fanàtic, un orat, que es posa a predicar pels carrers sense pla i sense coneixement del poble? Traguem
de les seves lletres només uns quants dels passatges que ens faran
veure que com observador dels avantatges i dificultats, no n'hi ha
d'altre. Vegem les impressions primeres que tramet als companys
de Goa:
"Primeramente, la gente que basta àgora tenemos conversado,
es la mejor basta àgora descubierta; y me parece que entre gente
infiel no se ballarà otra que gane a los j a p o n è s . . . "
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" . . . S o n hombres que nunca juegan, porque les parece que es
grande deshonra, pues los que juegan desean lo que no es suyo, y
de ay pueden venir a ser ladrones..."
" . . . Mucha parte de la gente sabé leer y ^escrevir, que es un gran
remedio para con brevedad aprender las oraciones y las cosas de
Dios..."
" . . . E s gente de mui buena voluntad, mui conversable y deseosa
de saber..."
" . . . Fuelgan mucho de hoyr cosas de Dios, principalmente
quando las entienden. De quantas tierras tengo vistas en mi vida,
asy de las que son christianos como de los que no lo son, nunca vi
gente tan fiel acerca del hurtar..."
" . . . Fuelgan de oir cosas conforme a razón; y dado que haia
viciós y peccados entre ellos, quando les dan razones, mostrando que
lo que hazen es mal hecho, les parece bien lo que la razón defiende..."
E n el caràcter del poble, res no trobava que li fes oposició. E l l
que tanta de fe tenia en el poder de l'Evangeli, no desesperava mai
de guanyar les ànimes senzilles. L'estorbaven, però, els bonzos, altius i presumptuosos, tant més quant m é s ignorants eren.
Explica detalladament, sense escandalitzar-se gens, els molts vicis d'aquella gent, sense callar-se els més asquerosos i contra natura, i després es consola dient coratjosament:
"Nosotros en estàs partes lo que pretendemos es traer las gentes en conoscimiento de su Criador, Redemptor y Salvador Jesu Xpo,
nuestro Senor. Bibimos con mucha confiança, esperando en él que
nos ha de dar fuerças, gràcia, ajuda i fabOr para llevar esto adelante. L a gente secular no me parece que nos ha de contradezir ni perseguir, quanto es de su parte, salvo si no fuere por muchas importunaciones de los bonjos. N ó s no pretendemos differencias con ellos,
ni por su temor habemos de dexar de hablar de la glòria de Dios
y de l a salvación de las ànimas; y ellos no nos pueden hazer mas
mal de lo que Dios les permitiere."
Per això, quan més tard la campanya missionera començava
de pendre volada, Francesc gaudia en veure els bonzos escorreguts
i descoberta llur ignorància:
" D e s p u é s de tener verdadera noticia de sus leyes, començamos
a buscar raçones para provar ser falsas: de manera que cada dia hacian algunas preguntas sobre sus leyes, y les poniamos argumentos.
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a los quales no sabian responder ni los bonços, ni monjas, ni hechiceros, ni otra gente alguna de la que aborrece la ley de Dios."
"... preguntavan los bonços a los de nuevo convertidos. c ó m o
dexavan las leyes que tenian y toma van la de Dios: los xprianos les
respondían y otros que estaban para hacerse, que si ellos se hacían
xprianos, era por parecerles que la ley de Dios era mas conforme
à raçon."
L a influència del bonzos era enorme, pertot arreu s'entrebancaven al Sant i li barraven el camí. Per això, el convertir-los a ells mateixos era la seva major glòria, i deia:
"Allà van este ano dos bonços japoneses, que son los sacerdotes
desta tierra, los quales se convirtieron a nuestra santa fee.
"Trataldos con mucho amor, como yo hacia a Pablo de Santa
Fee quando allà estava, porque los japonès no quieren ser tratados por otro modo que por amor."
I reconeixent que ningú com els mateixos cristians japonesos per
convertir llurs germans i lluitar amb els bonzos, deia:
"Trabajad mucho de enseiiar y doctrinar en esse Colegio mossos
chinas y japonès sobre todos, olhando mucho por ellos en spíritu, y
que sepan leer y escrevir y hablar portuguezes, porque sean topazes
dellos Padres que, plagiendo a Dios nuestro Senor, antes de muchos
anos vernàn a Japàn y a la China; porque en otra parte ninguna
dellas que estan por descubrir no me parece que se puede hazer tanto fruto como en esta... y por esto vos encomiendo mucho los chinas y japonès."
Com frissava San Francesc per apendrc el japonès! Arribà a les
illes sense saber-ne un mot. L'acompanyava Pau de Santa F e , japonès, que s'havia convertit en terra estranya, i li feia d'intèrpret. E l
Sant coneixia que així no faria prou camí, i a més, una ardor irresistible l'empenyia a comunicar-se directament amb les ànimes que
tant amava. Tot desconsolat escrivia:
"Plazerà a Dios nuestro Senor darnos lengua para poder hablar
de las cosas de Dios, porque entonces haremos mucho fruto con su
ayuda y gràcia y fabores. Àgora somos entre ellos como unas estatuas, que hablan y platican de nós muchas cosas y nosotros por no
entender la lengua nos callamos: y àgora nos cumple ser como meninos en aprender la lengua..."
Però Francesc s'aplicà amb l'ardor del jove a l'estudi d'aquella
llengua, i és de veure amb quin gust de lingüista en parla:

540

JAUME RUIZ 1 MANENT

" E s cossa para mucho notar, que los chynas y los japonès no se
entyenden quando hablan, porque son muy dyversas las lenguas; mas
los japonès, que saben la letra de la Chyna, entyéndense por la escrytura, y no quando hablan. Esta letra de la Chyna ensenan en las
universidades de Japón, y los bonzos que las saben los tyene la gente por letrados; y es desta manera: que cada letra de la China signifyqua una cossa; y assy quando la aprenden los japonès, quando
facen una letra pintan lo que quyere dezyr. Sy la letra quyere dezyr hombre, pyntan encima desta letra una figura de hombre, y assi
todas las otras letras. E s de manera que las letras quedan en bocablos; y quando el que és japón lee estàs letras, lelas en su lengua de
Japón, y el que es china, en su lengua de China; de manera que
quando hablan no se entyenden, y quando escriben, por la letra se
entyenden, porque saben la significatyon de las letras, y los lynguajes syempre quedan dyversos."
I j a iniciat en tots aquells misteris que avui encara pertorben el
que gosa a apendre els milers de signes ideogràfics que gairebé impossibiliten l'europeu d'arribar a llegir els llibres japonesos, deia
satisfet:
' T y z y m o s en lengua de Japón un lybro, que trataba de la creacyón del mundo y de todos los misteriós de la vyda de Christo; y
después este mesmo lybro escrybymos en letra de la China, para
quando a la Chyna fuere, para darme à entender hasta saber hablar
Chyna."
Sospitem que el Sant no es perfeccionà mai en el japonès. T a m poc no es donà el temps necessari, sinó que, quan hagué sembrat la
llavor, deixà a d'altres que en cullissin el fruit. I aquests altres si
que tingueren un coneixement gran de la llengua. Foren missioners
espanyols els primers gramàtics europeus que tractaren aquella llengua, i fins molt endavant del segle x i x (SIEBOLD Isagoge, Leiden
1 8 4 1 ) , no hi hagué altres gramàtiques japoneses que les d'Alvarez
(Amacusa 1 5 9 3 ) , Rodriguez (Nagasaki 1 6 0 4 , Macao 1 6 2 0 ) , Collado (Roma 1 6 3 2 ) i Oyanguren ( M è x i c 1 7 3 8 ) .

* * *
N o manca qui hagi dit que les Missions poden prosperar en terres salvatges, però que en cap manera no arrelarà la fe de Crist en
Orient, on les civilitzacions són antiquíssimes, i fins superiors a les
nostres. Si Xavier hagués sentit això, jo no sé el que hauria pensat.
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E l l , que no defugia els sacerdots de les religions que combatia, sinó
que els cercava, i que veia en la il·lustració dels pobles d'Orient la
més gran garantia per a llur conversió: "y como grande parte dellos
saben leer y escrevir, ayna aprenden las oraciones".
Potser en cap moment no és m é s gran Sant Francesc, que quan
es dóna compte de la immensitat de l'imperi que anava a convertir,
i de la molta il·lustració que hi havia. E l s espanyols d'aleshores es
creixien en les dificultats. Un germà de Sant Francesc que hagués
anat a conquerir les índies, no s'huria sentit esperonat davant d'un
estol de gent salvatge, mal armada, fàcil de destruir, sinó davant
d'una forteresa dels Incas 0 de l'Imperi Mexicà. Hernan Cortés, P i zSrro i tants d'altres sentien un goig gran a arremetre en ocasions
com aquestes, i fer prodigis. A l nostre sant Francesc, no li interessava de guanyar terres, i odiava la sang i el sangueig. Però s'encén
de zel quan sent parlar de les meravelles del Japó, que encara no
havia vist, i frisa per veure-les i portar-hi l'Evangeli:
"Nos llegamos... en tiempo que los vientos eran contràrios para
hir a Miaco"—l'actual Kyoto—"que es la principal ciudad del reyno,
y no ay viento que nos sirva para hir allà, sino daqui a sinco meses;
entonces con ajuda de Dios hiremos.
"Hay daquí a Meaco 300 leguas. Grandes cosas nos dizen de
aquella ciudad, affirmàndonos que passa de 90.000 cassas, y que
ay una grande universidad de studiantes en ella que tiene sinco collegios principales, y mas de duzentos casas de bonjos y de los otros como
frailes, que ellos llaman gixu, y de monjos que llaman amacala.
"Fuera desta universidad de Miaco ai otras sinco universidades
principales, los nombres de las quales son estos: Coya, Negru, Fieson, Omi: estàs quatro alrededor de Miaco, y en cada una de las
quales nos dizen que ay mas de tres mil y quinientos estudiantes.
Ay otra universidad muy lexos de Miaco, la qual se llama B a n d ú ,
que es la mayor y mas principal del Japón, a la qual van mas estudiantes que a otra ninguna..."
" . . . Dizennos tantas cosas de las grandezas destas tierras y universidades que para las poder affirmar y escrevir por verdaderas
holgariamos primero de las ver; y si assí es como dizen, después que
tengamos experiència vos la escreviremos muy particularmente.
"Afuera destas universidades principales nos dizen que ay otras
muchas pequenas por el reyno. Después de vista la desposición del
fruito, que en las almas se puede hazer en estàs partes, no serà mucho escrevir a todas las principales universidades de la christiandad
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para descargo de muchas conciencias y cargando las suyas, pues con
sus muchas virtudes y letras pueden curar tanto mal convirtiendo
tanta infidelidad en conocimiento de su Creador, Redemptor y Salvador."
I m é s tard, quan tingué l'experiència que tant desitjava, no es
desencoratjava per la magnitud de la tasca de la conversió dels j a ponesos, sinó que, en donar compte al propi Sant Ignasi dels seus
treballs, proposava ja pràcticament el que s'havia de seguir:
" L a necesydad que ay para mandar Padres de la Companhia a
las universydades de Japón es, porque los seculares se desculpan de
sus yerros, dezyendo que tambyén ellos tyenen sus estudiós y letrados.
"Yo habya pensado que seryan buenos para Japón (oh magnífic cosmopolitisme del missioner!), flamencos ho alemanes... porque
son para muchos trabajos corporales, y tambyén para sufrir los
grandes fryos de B a n d ú . . . "

* * *
Acabem ací la revisió de les lletres del Sant, com podríem haver
acabat abans, o com podríem haver allargat infinitament les pàgines. E l nostre propòsit no era altre que fer ressaltar IJoptimisme del
missioner.
Si ens hem servit dels records de Sant Francesc Xavier és perquè fou espill de tots ells, i perquè des de petits, no sabem per q u è ,
ens ha atret poderosament la seva figura. I si hem escollit la seva
estada al Japó, és perquè sempre ens ha dolgut que aquella empresa, que en el segle x v i començà tan b é , i prosperà encara més a començaments del segle x v n , s'extingís tràgicament, per obra de l'únic obstacle que veié el Sant des que posà el peu a l'arxipèlag: els
bonzos. A la qual cosa podríem afegir, més tristament encara, el mal
exemple que els espanyols no missioners donaven a les tndies, i m é s
prop encara, a les Maluques i a Filipines. Qui sap si amb l'ajuda de
D é u , el poble japonès s'hauria fet cristià i seria avui un ferm puntal
del catolicisme a l'Extrem Orient!
Però no ens entristim i recordem a Xavier:
"Bibimos con mucha esperança que si Dios nuestro Senor nos
diese diez annos de vida, que veremos en estàs partes grandes cosas,..'
JAUME R U I Z I M A N E N T
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En aquesta secció es faran recensions critiques de totes les
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

L'ANIMA DE SANTA TERESA DE jnsus INFANT, pel P . Ignasi Casanovas
S. J . - Foment de Pietat, 1929.
Quan l'obediència ha obligat un sant a escriure's l'autobiografia, cap vida seva
escrita per mà estranya no pot suplir-ne la lectura directa. Per això ha estat tan
lloable l'encert del nostre P. Casanovas de no escriure la vida de Santa Teresina de
l'Infant Jesús, sinó una semblança seva a base de les dades biogràfiques d'ella mateixa, extretes i fidelment traduïdes de la seva meravellosa Hisloire £une àme.
Amb aquest primer material preciosíssim, ordenat i il·lustrat per la ciència ascètica
de l'insigne jesuïta català, li ha estat possible de teixir aquesta semblança espiritual perfecta, de la qual s'ha dit amb justícia que és una de les obres millors que
s'han escrit sobre la fortissima i amabilissima santa dels temps moderns.
En cinc extensos capítols dibuixà magistralment el doctissim autor aquesta celestial semblança. En el primer (Fesomia estnrilual). exposa la fesomia corporal, la
intel·ligència, la voluntat i el sentiment de la santa de Lisieux. E n el segon (.Voío
característica: l'amor difí), explica l'amor a Déu de Santa Teresina, l'amor a Jesucrist i el caràcter particular d'aquest amor en ella: l'ésser un amor sacrificat. E n
el tercer (Doctrina), dóna una idea clara i documentada de la doctrina de la Infància espiritual i de l'aspiració a ésser víctimd de l'Amor misericordiós, que constitueixen la modalitat que prengué en l'cxcelsa carmelita la perfecció evangèlica. E n
el quart (L'holocaust), fa la relació de la preparació del seu sacrifici, de la seva
immolació lenta i de la seva mort. E n el quint ( E l cel a la terra) mostra el compliment de la prometença feta per la santa de passar el seu cel a la terra, escampant
gràcies de conversions de descreients i de creients tebis, fins al punt que la seva presència a la terra és molt més extensa i activa que quan hi era amb vida moridora.
Clou el llibre un apèndix on s'ap'egucn cronològicament les efemèrides de la vida
de la gran Santa.
L a confiança amorosa i filial en Déu i la fe viva en l'altra vida com a molt
més real que aquesta són les dues gràcies que més acostuma a fer als seus devots
la gloriosa i humil carmelita. No dubtem que aquest llibre, tot amarat de la paraula
i de l'esperit de la santa, contribuirà cam cap altre a difondre aquests dos sentiments sobrenaturals entre les gents de la nostra parla. La docta simplicitat i la fervor efusiva amh què és escrit, en són una penyora. Ara que tants llibres es donen
al públic català—i no pas tots bons—quina gran obra fa qui mou la gent a llegir
vides de sants, la més purificadora i estimulant de les lectures I No dubtem a dir
que una de les més avinents i profitoses per al lector modern és la de l'excelsa car-
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melita dc Lisieux que tantes conversions ha obrat. Per això creiem mereixedor de
tota enhorabona el docte amic jesuïta que tan aciençadament l'ha introduïda a casa
nostra.—CARLES CARDÓ, prev.

SAN BENET. VIDA I OBRA DEL GRAN PATRIARCA, per Dom Antoni Ramon
i Arrufat, Monjo de Montserrat. Biblioteca Monàstica. Vol. I X .
Monestir de Montserrat, 1929.
E l nostre distinguit col·laborador montserrat! exposa en aquesta obra la vida del
gran introductor del monaquisme a TOccident i l'obra d'eixermament material i espiritual que féu en aquestes contrades, a l'hora que eren devastades en tots sentits
per la invasió dels bàrbars. E n deu capítols ben ponderats, hom va seguint els bells
inicis de la gran institució benedictina, amorosits per aquella santa simplicitat i
aquella puresa exempta de formulismes que caracteritzen els primers jorns de totes
les grans institucions cristianes.
Després d'exposar en els dos primers la missió de sant Benet envers la societat
(article aparegut a la nostra Revista, fascicle de maig d'enguany) i envers el monaquisme, va teixint amh encertada simultaneïtat la vida de Sant Benet seguint-lo
de Núrcia a Roma, a Subiaco ia Montecassino, i els primers passos de l'Orde benedectina i la influència saludable que tingué en els pobles. E n els tres darrers
capítols exposa la santa regla benedictina, la vocació i celestial fraternitat de San
ta Escolàstica i l'esperit de la vida benedictina.
És un llibre escrit amb estil correcte, sobri i religiós, que ha de contribuir molt
a fer conèixer i estimar entre nosaltres la gloriosa institució que florí en els grans
monestir catalans assolats pel vandalisme i la incúria, dels quals Montserrat és una
gloriosa reviviscència.—C. C .

POMEI-L D E BIBLIÒFILS V A L E N C I A N S , p e r F . Abtiela f VÍVCS.

Novament ens arriben veus dc la regió germana en idioma pairal. És aquesta
vegada l'autoritzada ploma d'Almela i Vives, prou coneguda ja del lector català
la que s'ha encarregat de fer-nos-la sentir, per mitjà de la benemèrita "Societat
Castellonenca de Cultura", la qual no descansa per tal de despertar en aquella comarca l'amor a les coses que ens són cares.
Confessem que, en obrir el llibre d'Almela ho férem amb certa prevenció: íempre resulten un xic ensopits per al lector profà, les històries de personatges que
per la majoria de la gent no tenen importància vital. Però tot seguit haguérem de
rectificar. No sols es llegeix amb interès, sinó, també amb delectança.
La prosa puríssima d'Almela, ens féu sentir una vegada més la unitat espiritual
de les diferents regions de la nostra pàtria, i no volem dir res en contra els petits
dialectalismes que es troben en el llibre molt comprensibles en un escriptor que vulgui donar als seus coterranis la idea de què llegeixen un idioma ben viu. L'ortografia
està completament d'acord amb Is normes de l'Institut, puix no hi ha raó de cap mena, contràriament al que algú vol sostenir, perquè sigui diferent en cadascuna de les
diverses regions occitano-ibèriques.
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E n resum, és un llibre que pot comprar sense por tot amant de les bones lectures,
puix pot estar segur que no el deixarà dels dits fins a arribar a Tíndex; al contrari,
encara trobarà curtes les diverses biografies que s'hi insereixen, únic mal de què
pateix el llibre esmentat.
Fem constar l'excel·lent presentació del volum, tant en el paper com en la part
tipogràfica.—ANTONI M. RIERA.

LA ACCIÓN CATÒLICA, por Narciso Noguer, S. J . - Editorial "Razón y
Fe", Plaza de Santo Domingo, Madrid.
És, tanmateix, una tasca ben àrdua i arriscada la de senyalar el genui abast d'un
concepte com el de l'Acció Catòlica, tan exposat a divagacions i confusions lamentables per raó de l'amplitud que comporta. Acció Catòlica és, en efecte, el comú
denominador d'un sens-fi d'acttivitats que, harmònicament estructurades, poden donar un rendiment molt superior al que pot ésser aconseguit per les iniciatives i actuacions purament individuals. Els romans Pontifexs han esbossat i, si ha calgut,
han explanat les normes d'Acció Catòlica adients a cada moment històric de la humanitat, adés des d'un punt de vista general, o sigui atesos els corrents ideològics o
els fets i costums universalment imperants en una època determinada, adés des
d'un punt de vista particular, tenint en compte fets esporàdics o fenòmens socials
privatius d'un Estat, nació o territori determinats. E l P. Noguer, de la Companyia
de Jesús, consagrat de molts anys ençà a l'estudi d'aquestes matèries fins a fer-ne
una especialització de la qual pocs publicistes es podrien vanar, ha sistematitzat
en els dos volums que tenim a la vista tots els punts que poden ésser englobats sota
el tema "L'Acció Catòlica", distribuint, a l'efecte, l'obra en cinc parts que tracten, respectivament, de la naturalesa de l'Acció Catòlica, de l'exèrcit amb què
ha de comptar, de les armes que cal esgrimir, del camp on ha d'actuar i de l'organització que cal establir.
E l sol enunciat d'aquests subtemes ja diu a bastament com ha d'ésser interessant la lectura d'aquestes pàgines escrites amb un estil tan àgil com ho comporta
l'índole de les matèries que s'hi descabdellen. Resulta, en efecte, suggestiva i de
debò orientadora la lectura d'aquest llibre. No emprem, doncs, cap tòpic ni ens
valem d'un fàcil ditirambe en dir que l'obra del docte jesuïta omple un buit que
pocs omplirien amb igual competència i encert. Els estrenus soldats que s'inscriuen,
en major nombre cada dia en l'exèrcit de Crist-Rei per cooperar a l'empresa de difondre el regne de Déu mitjançant la conquista de les ànimes compten des d'ara,
amb un manual que els servirà d'excel·lent guiatge i els ensinistrarà en tota llei
d'estratègia perquè resulti ben profitós llur apostolat. E l s scglars piadosos que, amatents al convit i a les incessants exhortacions del suprem Jerarca de l'Església C a tòlica, desitgen que l'apostolat scglar no sigui una pura denominació externa, trobaran en aquestes pàgines un encoratjament que esvairà vacil·lacions, resoldrà crisis de voluntat, farà impossibles els defalliments perniciosos i injec·ar.i l'optimisme, que és condició indispensable per a zelar com cal els alts interessos confiats
als qui formen en les rengleres de l'Acció Catòlica.—C. MONTSERRAT, prev.
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LES REVISTES
Les reproduccions i reduccions
d'articles d'altri fetes en aquesta
secció, tenen només caràcter documental; Id inserció d'elles no
implica, doncs, conformitat plena
amb llur contingut.

L'ART I LES MISSIONS, per Henry Vau Parijs a " L a Cité Chrétienne".
"No es tracta, doncs, solament de guanyar la born voluntat dels pagans" mitjançant adaptacions a llur gust, sinó de cristianitzar una immensa herència d'esforç
humà i d'enriquir el patrimoni espiritual de la Santa Església mitjançant l'aportació
artística de l'Asia i de l'A frica.
"Dins la nostra Europa, el desenvolupament del maquinisme i de la tècnica, facilitant les fabricacions en sèrie, industrialitzant el motor humà, ha reduït l'art fins a
no ésser en la major part dels casos, més que un esbargiment, una distracció reposant, breument, un acord. Ens és molt dificil dc compendre com és profundament
útil a tota la vida de civilitzacions estrangeres i de quina significació immensa és
carregat. Suprimir la música entre els Btishmen o els pigmeus, per exemple, és com
suprimir els llibres entre els nostres europeus. No es pot tractar, doncs, la qüestió
lleugerament, ni esguardar-la segons els nostres gustos o les nostres preferències."

LA VERITABLE TRADICIÓ DE L'ESGLÉSIA
P. Citaries. S. J . (Dossier de l'A. M. n.» 141).
E n un article aparegut sota aquest títol en el Bulletin des Missions (maig-juny
1928), el Dr. Zacharias ensenya aquesta tradició en una lletra dc monsenyor Constantini. delegat apostòlic de Xina.
Monsenyor Constantini fa la història de la qüestió. Després d'haver esmentat la
política famosa de Sant Gregori el Magne dient als missioners que transformessin
en esglésies cristianes els temples pagans, recorda una de les primeres instruccions
donades per la Congregació de la propaganda que, en 1659 prescrivia als missioners
"que no persuadissin els pobles d'abandonar llurs costums propis, mentre no siguin
manifestament contraris a la religió i a la moral" i que afegia: "iQuè hi hauria, en
efecte, de més absurd que voler transportar a Xina, no la Fe, sinó la França, l'Espanya, la Itàlia, etc. . . . ? " Tres segles més tard, en 1822, la Propaganda publicava una
circular animada del mateix pensament i preguntava a tots els superiors de missions
"si en la construcció i decoració dels edificis sagrats i de les residències de missioners hom es limitava a una forma d'art estrangera al país, o bé si el caràcter artístic
local era salvaguardat." E n conclusió, el Delegat Apostòlic expressava l'esperança
que els bisbes es conformessin amb aquesta tradició secular de l'Església i a no construir més que esglésies, que siguin "ensems perfectament cristianes i perfectament
xineses."
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ADAPTACIÓ DE L"ART INDÍGENA. DIFICX-LTATS
Ex'ret del Dossier dc L'slclion
Cliarles).

Missionairc. núm. 141: L'Art Indígena (R. P.

L'art és un maynific mitjà d'expressió i per tant un inslrumcnt potent d'educació. Com sigui que la vida cristiana ha de penetrar tota l'activitat humana, cal que
de pertot arreu la influència religiosa s'obri vies d'accés. Essent aixi, tot allò que.
en l'art indígena, és susceptible de transmetre, no solament la veritat dogmàtica.
sinó el sentiment cristià, pot i deu ésser utilitzat per l'apostolat. No és la religió el
que cal posar al servei de l'art, sinó l'art el que cal fer servir a la veritable religió.
Pràcticament. — S'enganyaria molt qu! cregués que aquests principis generals—
i indiscutibles—siguin d'una aplicació fàcil. Cal tenir en compte en la pràctica ÍM gran
nombre d'obstacles, dels quals molts no poden pas ésser superats pel missioner sol.
o) E n k s cristiandats encara joves on els catòlics no formen més que una minoria, dispensada en mig de la societat pagana, desitgen gairebé sempre, per una mena
de timidesa espiritual molt legitima, esglésies, cants, estàtues, que no recordin en res
l'ambient pagà. E l s catòlics javesos, per exemple, tenen horror de tot el que s'assembla als budes de les pagodes; com les mvetes negres d'Amèrica, durant el segle xixè preferien jugar amb nines blanques; com els neòfits mexicans del segle xvi saquejaven amb furor els ídols azteques. Reincorporar a llurs costums, àdhuc
canviant la Metra. els cants religiosos pagans: adoptar en la iconografia de les esglésies, formes de la pràctica pagana, sovint podria sobtar-los o deconccrtar-los.
Ells volen mostrar que no són "com els pagans que els volten". Aquest esperit "a
la Polyencte" ha d'ésser respectat.
h) Per a molts de neòfits, l'art indígena està tot espontàniament associat a
records o a impressions poc honestes: cants eròtics, danses llicencioses, estatuària
impròpia. Adoptar la música popular del Japó i la de les geishas o dansarines. faria
sovint el mateix efecte que entre nosaltres la intrusió del jazz en el cant d'església.
c) E n el país d'alta cultura històrica (Xina. Índia. Japó, Java) l'art indígena és
una art ífescolà i de tradició minuciosa, mo't més que una art d'expressió espontània.
La funció xinesa clàssica, com la japonesa, és a base de simbolisme, i de vegades, a
malgrat de les seves aparences impressionistes, indesxifrable com una mena de jeroglífic. E l s cànons d'aquesta art són complicats i requereixen per a ésser utilitzats
un llarg estudi preliminar i una disciplina de l'ofici. Les adaptacions temptejade's
apressadament per missioners de bona voluntat perillen sovint d'ofendre el gust dels
indígenes cultivats molt més greument que una franca exhibició d'europeisme
E L TEATRE ES LES MISSIONS
Extret del Dossier de L'AeHtm Missionaire. n.° 140: E l Teatre Missioner (P. Giarles.)
E l teatre indígeim a causa del seu caràcter d'institució popular inveterada. demanava d'ésser utilitzat, però cl seu repertori pagà i dc vegades llicenciós, havia d'ésser reemplaçat; i en certs països (Xina, Japó, índia) on l'actor professional' estava
socialment desqualificat, hom no podia pensar a crear companyies cristianes. Caldria acontentar-se del teatre infantil (dels col·legis) o dc simples cerimònies (dansa,
música, cants, processons figurades).
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'L'aplicació missionera
1. E n lloc no fou més impeHida que a Mèxic. L'èxit complet justificà des del
primer moment l'empresa. Franciscans flamencs i espanyols tenien el mateix gust
per les escenes religioses, opulentes, amb decoracions, processons, música, etc... i
els mexicans estaven habituats als drames religiosos, representats davant de gernacions immenses, sobre Ics terrasses de llurs temples. Pot dir-se que els missioners organitzaren el teatre popular com miljà normal i regular d'ensenyament doctrinal. E l
repertori comprenia totes les escenes bíbliques, tot el Nou Testament, drames trets
de la història de l'Església, i al·legories morals, sovint en forma de comèdies. E n
1539. e's indis de Tlascala representaven per Pasqua un gran "misteri" a la plaça
pública, davant de l'hospital; és "la caiguda original" a un paradís, poblat d'animals
veritables (principalment 14 lloros, la gatzara dels quals destorba a vegades el diàleg) o figurats (els actors, nois del Seminari revestits de pells de bèsties i caminant
a quatre grapes) i una profusió de dícoracions naturals sumptuoses. E n 1544, en la
festa de Corpus, per a celebrar la pau closa entre Carles V i França, hom representa encara a Tlascala, "la Presa de Jerusalem", davant del Sant Sagrament exposat. Fou Cortés mateix, el conqueridor de Mèxic, qui assumí personalment el
paper de Soldà de Jerusalem, qui, després de la seva derrota, demana el baptisme.
El maquinisme era molt perfeccionat: catapultes batien els murs de la ciutat Santa,
llançant boles fràgils, emplenades d'aigua enrogida amb ocre, l'expíosió de les quals
produïa pertot arreu grans "taques de sang". Després de la victòria, molts de sarraïns demanaven el baptisme. Llur paper era representat per veritables catecúmens,
que hom batejava realment a l'escena. Per acabar, hom portava el Sant Sagrament en
processó. E l "Sacrifici d'Isaac", la "Invenció de la Santa Creu", la "Comièdia de
Sant Joan Baptista", el "Nadal", amb un bressol, àngels que cantaven els aires
mexicans i ballaven els passos nacionals", el "Judici Final" (representat en l'església de Tlateldeo, davant Cortés i el bisbe Zumàrraga), tot el repertori compost pels
franciscans, en llengua del país, era meravellosament adoptat. L a companyid es componia d'alumnes de la missió: nois dels col·legis, que aprenien llurs papers amb una
facilitat que els europeus trobaven miraculosa.
E l teatre era l'església, en els començaments, o bé la plaça davant l'església. Ben
aviat hom arribà a erigir teatres més o menys permanents, al costat de les esglésies.
Els accessoris: vestitts. mobles, decoracions, eren sumptuosos. Les representacions duraven a vegades tot el dia, interrompudes per l'ofici religiós dels dies de festa, i
sembrades d'intermedis còmics, de seguicis i concerts. A partir del 1572, els jesuïtes
organitzaven el teatre escolar.
2. Al Paraguay i al Brasil, hom emprà el mateix mètode, però l'indi, menys
desenvolupat que el mexicà, preferia les pantomimes i les representacions figuraides al drama pròpiament dit. Des de la fi del segle xvnè, cada reducció tenia el seu
coral, la seva orquestra, les seves quatre gradçs i vuit balladors cadascun i tots els diumenges, a la manera espanyola, hom executava a l'església, danses religioses. E s per
les danses que hom figurava el "Combat dels àngels bons i dels àngels dolents" o
que s'arribava àdhuc a representar la zrida de l a Verge. Al Brasil, el P. Anchieta
havia compost ja comèdies i drames, per exemple: "Sant Llorenç", en llengua tupé,
representat a l'aire lliure, o bé el "Mal ric", la primera representació del qual provocà conversions en massa.
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3. A Filipines, el teatre popular i el teatre d'escola es mesclaren íntimament al
servei de 1 evangelització; el gust de les representacions escèniques era molt viu
entre els Tagals; els drames espanyols foren prest adoptats, i des de mitjans del
segle x v n è trobem peces enterament compostes en tagal, i per tagals. Les representacions es feien a les esglésies; per exemple la -Beutat de Raquel", a la Catedral.
Per acabar les supersticions jndesarrclables a l'illa de Bohal, els Parcs hi feren representar el "Martiri de Santa Bàrbdra" amb una escena que mostrava la desfeta
dels bruixots. L'èxit fou immediat. Una de les característiques del teatre fil;pí, i cn
general del Teatre popular era la presència entremig dels actors, d'un boig (gracioso)
que, sota la forma d'impertinències, llançava una pluja de veritats útils.
4. E l Japó conegué sobretot el teatre escolar importat pels jesuïtes. Des del
1562, a la província dc Bungo, es representa amb l'ajut d'un maquinisme molt enginyós, la "Sortida d'Eyipte"; i les històries del "Diluz-i", de "Jonàs", etc. E l s
"Pessebres" i els "Misteris de Nadal" eren molt populars. E n els col·legis dc Nagazak!, d'Azima, d'Osaka, es representaven drames llatins amb lliçons morals apropiades
,
5. A Xind. el veritable Teatre no es desenvolupà fora dels establiments portuguesos de Macao. L'actor ambulant era massa viltingut perquè hom s'exposés a imitar-lo, ni que fos valcnt-se dc representacions honestes. A Víndia i VOrient musulmà,
no es generalitzà gens. encara que es trobin a Goa, a Fondichery, drames religiosos
regularment executats, (cf. HOUNDER. Zur Geschichtc des Missionstheaters).
Missions Contemporànies. — l . Com totes les institucions molt populars (peregrinacions, processons, devocions xardoroses...), el teatre religiós està exposat a
abusos: el paper de boig degenerava de vegades en burleta irreverent; les companyies compostes exclusivament dc nois joves, recorrien a disfresses a vegades xocants
per representar papers femenins; les despeses de les decoracions i de maquinària
eren sovint exagerades, i, malgrat Ics precaucions, el profà es mesclava de molt
a prop al sagrat, quan el drama es representava a l'església. Zumàrraga mateix ja
havia hagut de legislar severament.
s. Per altra banda, el teatre popular d'Europa des dc la desaparició del misteri,
ha estat atacat (amb la dansa) molt legítimament per la clerecia. E l jansenisme del
segle x v m è ha creat entorn d'ell una atmosfera de reprovació. I els textos dels P a res de l'Església (referents al teatre pagà) han estat represos per Bossuet i els predicadors dels segles x v n è i x v m è . La idea d'utilitzar normalment el teatre com a
mitjà d'apostolat no podia presentar-se, doncs, gaire al missioner.
3. Tot amb tot. no han negligit en cap manera de scrvir-sc'n de manera ocasional sens dubte, però sempre amb èxit remarcable. Aquest fou el cas a Japó, a
Madagascar de Bolívia (entre els Moxos), a les índies i àdhuc a l'Africa Continental. A Porto-Novo (Dahomey) fou àdhuc un cabdill pagà el que composà un drama
molt bell sobre l'Epifania (cf. ivè Sem. de Missiol. p. 115. Comunicació de M. R.
Picard).
Conclusió.—El teatre religiós, en llengua indígena, amb una escenificació prou
srmptuosa i ben exercida r repertori complet, ofereix l'inapreciable avantatge de
fer col·laborar ^indígena en la predicació, de dirigir-se a tols, d'una manera no solament intel·ligible, sinó inoblidable i d'afavorir la cristianització de l'art indígena. A
més, condemnat pels protestants puritants, wesleyans, baptistes, com "jolie mondaine" no hauria de témer llur competència."
•
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L'ARQUITECTURA RELIGIOSA
En arquitectura religiosa podrien intenldr-se belles adaptacions, quan hom s'hagi
pres el temps i la pena de compcndrc l'arquitectura religiosa pagana dels pobles evangelitzats E l Dr. Zacharia, en l'article j a citat, fa d propòsit d'això, obseri-acions moll
pertinents:
Tenim a la vista un bell estudi de Dom Adalbert Gresnigt, O. S. B. sobre l'arquitectura xinesa. 1 Comença exposant la tesi de Mons. Constantini sobre la necessitat d'un art xino-cristià; protesta contra el perjudici corrent i declara que és "del
tot fals de dir que "l'arquitectura xinesa no podria ésser adaptada per a bastir esglésies catòliques."
Aquest article és profund i verament fascinador. L'autor analitza els elements
dt l'arquitectura d'un temple xinès; " revelen, diu, una combinació impressionant de
la lògica i del sentiment artístic". Els elements d'aquesta arquitectura són molt
diferents dels de l'estil g ò t i c mentre aquest darrer és dominat per la línia vertical,
l'estil xinès es dominat per la línia horitzontal que "produeix en l'ànima un sentiment de- repòs i de pau".
Én arquitectura gòtica, la paret de l'edifici ofereix el tema principal als desenvolupaments artístics; en l'estil x'nès, és el sostre el que acompleix aquest paper,
i el que, tal com un teixit sedós, subtil i de gran beutat, es desenrotlla en plecs sumptuosos. Admirant el conjunt prestigiós de l'altar i del temple del Cel a Pequín, Dom
Gresnigt exclama: "Heus ací un dels símbols més impressionants per a expressar
l'adoració de VÉsser U i Unic, Immens, Silenciós, Immutable, i això no obstant
Actiu sense cessar, com Laotze el formula en el Tao Té King. Vetaqui l'extrem límit de grandor que la raó humana pot assolir, sense ésser ajudada per la revelació."
I prosegueix: "L'arquitectura xinesa està íntimament lligada a la vida quotidiana
del poble; ella forma un patrimoni venerable de la seva antiga civilització i de la
seva història." Car "els xinesos, com tot poble culte, han expressat en llur art els
ideals i les elevades qualitats de llur raça. Llur arquitectura, així com llur literatura, és l'espill del geni particular i de les aspiracions de l'esperit xinès; és la llengua silenciosa de l'ànima xinesa." Llur gran èxit ha estat d'adaptar llur arquitectura religiosa al mitjà natural de cada lloc particular; en aquest punt, els xinesos
han sobrepassat tal vegada tot altre poble: amb un sentiment delicat i un gust del
tot refinat, han harmonitzat la construcció d'aquests santuaris amb el paisatge que t í s
volta i els han integrat en el paisatge mateix."
La conclusió no es fa pas esperar. Dom Gresnigt planteja la qüestió: "jQuè cal
pensar d'aquells que, en bastir les nostres esglésies, voldrien negligir tot això i que
farien punt cabdal de llur política missionera suplantar l'herència nacional per la
importació de formes estrangeres contrafetes? L'arquitectura gòtica és l'ar.'-uesi
1 A propòsit de l'orieulació dels temples xinesos, D. Gresnigt fa notar que
llur porta d'entrada està sempre col·locada al Sud.
A propòsit d'això, cita el Butlletí Parroquial Litúrgic, que lloa el retorn a la
pràctica primitiva, segons la qual el sacerdot es posava de cara als fidels, à fi que
tots poguessin veure i seguir el sacrifici de la Missa E l pla del temple xinès s'hi
prestava a meravella: l'altar ocupava la posició tradicional d'honor, és a dir, el
centre del costat més llarg del rectangle, el sacerdot, darrera l'altar, es posava
de cara al poble, el quaj s'uniria al celebrant per oferir el sacrifici. (Nota del
Dr. Zacharias.)
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completa de l'arquitectura xinesa. Sens dubte no cal preconitzar, "la imitació servil
d'un temple o d'una pagoda existent", però cal "retenir en la nostra arquitectura
de les Missions les línies i les formes que reflexen de la manera més fidel el
veritable esperit de la Xina i que contenen de la manera més ampla el seu gust estètic... L a veritat catòlica és essencialment universal; com a tal, ella no pot ésser
pas considerada pel geni del poble xinès com una cosa exterior: no cal que se senti
que el vestiment en el qual aquesta veritat és presentada no és adaptat i que no
està en el seu lloc en un ambient xinès." 2
Més lluny, el Dr. Zacharias remarca que una església en "estil formigó modern"
no sobtaria enmig dels gratacels de Xanghai. E n canvi, bastaria ben poc per a donar a una mesquida un caràcter cristià; una creu coronant la cúpula.
Aquest és el cas, per exemple, de la bella cúpula en estil "musulmà", que corona
la capella del cementiri catòlic de Delhi; la creu acaba molt harmoniosament i "cristianitza" aquesta cúpula d'inspiració no-cristiana.
En aquest mateix ordre d'idees, creiem que a les índies i en tots els països secs
del Pròxim Orient, les esglésies catòliques podrien molt ben passar-se de la nau;
la nau seria reemplaçada per un pati envolat per un claustre com es veu molt sovint
a l'índia, tant en els temples hindús com en les mesquides musulmanes. Heus ací,
per exemple, la lumaa Mosjid de Delhi, considerant la qual fem l'esquema de l'adaptació d'aquest pla a una església catòlica; solament el santuari és sense sostre;
està obert i les seves obertures que donen al pati no es tanquen més que amb reixes.
Els fidels prenen lloc en el pati que hom imagina fàcilment per aquells arbres bells
que es troben pertot arreu en els patis dels temples hindús. Perquè cal saber que. a
excepció d'algunes regions, sobretot en el litoral, la pluja no cau més que durant els
pocs mesos del monsó i, àdhuc llavors, en quantitat poc abundant i gairebé mai al
matí. E n cas de necessitat, els claustres podran abrigar els fidels: Heus ací una
adaptació a fer al geni de l'hindostà, adaptació que economitzaria moltes despeses
en la construcció de les esglésies noves; i que ens tornaria, a les índies, a les formes
originals de la basílica romana.
ALGUNES REALITZACIONS RECENTS
És un costum xinès, adornar les parets de les habitacions de pintures barates que
es canvien a cada Any Nou. Mons. Sun, bisbe xinès de Li-Shieu, Prefectura confiada a la clerecia indígena, ha fet fer recentment una sèrie d'imatges murals que
representen escenes de la vida dels màrtirs del país; per altra banda, el R. P. Van
Dijck, dels missioners de Schent (Tientsin), ha publicat en quaranta planxes murals
un catecisme en imatges. Els catòlics podran tenir així llurs pròpies pintures, que
veuran tots els visitants, i tal vegada hi haurà pagans que empraran també aquestes pintures i llurs textos explicatius i, que interessats, motivaran entre ells sinceres recerques sobre les veritats del cristianisme. Tanmateix, cal fer retret al segon grup
d'aquestes pintures i Hurs textos explicatius i, que interessats, motivaran entre ells
sinceres recerques sobre les veritats del cristianisme. Tanmateix, cal fer retret al
segon grup d'aquestes pintures, de representar, envoltats d'una decoració xinesa, Déu
el Pare, la Verge, Crist, sota trets d'europeus. Que Nostre Senyor, a Europa, diu,

1 DR. ZACHARIAS: Article ja citat: The Field Afar. març 1929; diverses notícies de l'Agència Fides.
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el Dr. Zacharias, sigui representat per l'art europeu, com europeu, i a Xina, per
l'art xinès, com a xinès; això és comprèn fàcilment. Però i per què representar-lo
a Xina com europeu? Hom gairebé està temptat de creure que a força de costum
hem oblidat... que Ell era asiàtic." I el Dr. Zacharias es mostra escèptic sobre la influència d'aquesta obra sobre els pagans a convertir; ell afegeix que abans de voler
expressar en l'art particular d'un pais asiàtic les veritats universals del Cristianisme,
cal d'antuvi haver penetrat i comprès el geni propi del país del qual hom vol criticar
cl llenguatge artista.
E s una objecció del tot oposada la que fa a una imatge de la Verge publicada en
la Prefectura de Li-Shien) que, si té el rostre xinès, és col·locada sobre una esfera
terrestre i en una decoració de núvols massa imitada de la imatgeria europea.
També s'estén sobre una altra imatge de la Verge, representada amb el brillant
vestit amb què Tse-Hsi, la famosa reina mare, havia servit de model per Miss
Carl.
Mons. Sun ha utilitzat per a l'expansió de la Fe en la seva circumscripció, l'amor
dels xinesos pel tedlre; sense espectacle, un dia de festa no és pas complet per a ells.
Ara bé, certs elements de les representacions paganes fan que els cristians xinesos
no puguin assistir-hi, la qual cosa constitueix per a ells una veritable privació. E l
teatre catòlic que desenvolupa Mons. Sun vol arribar al doble objecte dc procurar
un legítim entreteniment als cristians i d'atraure els espectadors pagans.
L'esforç inicial fou donat l'any passat, a la tarda del dia de Pasqua, quan tots els
cristians del país de l'entorn es trobaven reunits per a la festa. Davant de l'església
hom instal·là una gran tenda. L a representació donada era la conversió i el martiri
del Benaventurat Weu-Kuo-Cheng. L a inmensa gernació dels espectadors fou satisfeta, i des d'aleshores, els xinesos, tant pagans com cristians, no han cessat de preguntar quan es donarà la pròxima representació. 8
L a mateixa situació s'ofereix a les índies: les representacions teatrals paganes
són sovint tals que els catòlics no poden, en seguretat de consciència, presentar-s'hi.
Per això és que a Ermokulam s'acaba de fundar una societat dramàtica dels catòlics. Un poeta catòlic i dos artistes també catòlics, associats a un cert nombre d'actors cèlebres, han començat de representar drames catòlics i altres peces a les quals
tot catòlic pot assistir, 4 Yescullura, en tenim un exemple, si no perfecte, almenys
molt interessant, a Java. En una església bastida per a ells i els seus obrers, un
plantador de sucre ha fet fer, seguint la tradició de l'art javanès i per un artista javanès, una sèrie d'escultures representant la Verge, Sant Josep, els Àngels, un
Via-Crucis, el Sagrat Cor, la Santíssima Trinitat... els àngels adoradors, coronats
i vestits com a nobles de rang elevat, estan asseguts amb les cames creuades, i inclinen, les mans reunides i planes posició en la qual els javanesos adoren el Santíssim Sagrament. Sant Josep, per la seva figura i els seus vestits, representa immediatament per a l'indígena un asceta i el protector de l'Infant Jesús. L a Verge
està asseguda sobre un tron de lotus, vestida de robes principesques inspirades en antics models, i coronada com el seu Fill, que va vestit de rei, i porta entorn del coll
la cadena sacerdotal. Maria tanca els ulls, meditant; Jesús en canvi els obra, per
tal de veure el món que beneix, etc.

The Field Af<Jr, març 29 ídem.
Fides.
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Però—gran "però", per cert—tots aquests personatges estan representats amb el
rostre europeu. E l Sagrat Cor, per exemple, encara que estigui vestit d'emperador
de Java, té francament el tipes del burgès holandès. L'escultor no era pas cristià
i, voluntàriament o no, ha subratllat la seva convicció que la religió cristiana és
religió europea.
Afegim a això que la Santíssima Trinitat és representada per tres personatges
humans, la qual cosa no és prudent en un pais on hi ha el perill que siguin confosos
Trinitat i Triteismc. Sembla, diu el Dr. Zacharias, que molts països missioners"
la forma humana hauria d'ésser resen-ada únicament al Fill de Déu, a Jesús, Déu i
Home, Persona històrica i Redemptor nostre; quant a les altres dues Persones divines, seria molt prudent de no emprar més que Símbols (ull en triangle, etc.) Això
posaria molt de relleu la historicitat de la humanitat de Nostre Senyor i satisfaria
al mateix temps el sentit metafísic dels hindús, etc.
Si aquestes escultures ofereixen, doncs, segons expressió del Dr. Zacharias, una
"error de sincretisme", segueixen essent una bella temptativa d'adaptació, com hom
no troba pertot arreu. Basta pensar en les estàtues religioses que hom introdueix
entre els àrabs convertits: estàtues de Sant Antoni de Pàdua, de Sant Lluís, de
N. D. de Lourdes; aquestes estàtues són franceses, però no pas essencialment cristianes ; ara bé, l'àrab detesta les imatges en general, i per allra banda, quina atracció poden oferir aquelles efígies dolces í malencòniques a aquests temperaments
sorollosos d'Alegria? 8

* **
Al costat d'aquests exemples d'adaptació de l'art indígena, cal notar també I'IÍJ
dl l'art europeu i del cinema en els països de missió.
Citem primerament les conferències sobre la "Missa solemnis" de Beethoven,
que donà els dies 27 i 29 de gener de 1929 el P. Moll, O. F . M. en la sala més gran
de Sapporo (Yeso-Japó). E l programa imprès de les dues conferències donava el
text de la missa en llatí i en japonès. E l P. Noll explicà la missa en general, posantse successivament en el punt de vista de la història, de la litúrgia, del pensament
religiós i de l'art. I,a segona conferència li donà l'ocasió d'explicar en detall cadascuna de les parts de la missa—que uns discos reproduïen tot seguit—i molt particularment el Kyrie, el Glòria, el Credo, el Sanctus i l'Agnus Dei, precisament la
valor del sacrifici de la missa com a homenatge de religió. L'auditori estava molt
perfectament atent. Motiu d'èxit d'aquestes conferències és que darrerament, la
"Missa Solemnis", de Beethoven, havia estat executada davant l'emperador del
Japó i radiada per totes les estacions emissores de l'imperi *.
També al Japó, a Toquio mateix, el teatre imperial ha donat "la Passió", d'O•«rammergau, segons un llibret japonès aparegut en desembre darrer i que està
en venda a totes les llibreries de Toquio. L'execució fou perfecta i l'escenificació
impressionant '.
Copiem la suggestiva observació del "North China Herald", de Xanghai, en
ocasió d'aquest esdeveniment del qual dóna compte:
5
maig
•
:

DR. ZACHARIAS. ídem; C. C . MARTINDALE, S. J . , en el Calholic Times. 17
1920.
Fides
Carnets dc l'Aucam, març 19:9.
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"Encara que els cristians japonesos siguin a penes 200.000 contra 48.000.000
de budistes i 16.000.000 de sintoistes, el fet que el Nadal prengui cada vegada més
el caràcter de festa nacional prova quina influència guanya el cristianisme en
aquell país.
Pertot arreu, aquest any, s'han fet presents i s'han donat festes en ocasió de
Nadal, i s'han donat conferències i representacions per a fer comprendre què és
el Nadal per als cristians i per contar a aquest propòsit, històries i llegendes."
Quant al cinema catòlic, cal assenyalar el "Cochin Corona Cinema", organització catòlica que acaba de fundar-se, sota el patronatge de Mons. Kandathill, arquebisbe d'Ernakulam—ciutat que és també la seu d'un moviment d'art dramàtic cristià, del qual hem dit un mot.
Cal citar encara cl film que representa les principals escenes del Congrés E u carístic de Sidney. Comuniquen que a Nova Bretanya, especialment, ha produït una
viva impressió, tant sobre els indígenes com sobre els estrangers, tant sobre els
protestants com sobre els catòlics. Els homenatges i les adoracions retuts al Santíssim Sagrament pels australians els provaren amb l'evidència, la puixança i la
vitalitat de la Fe Cristiana a Austràlia

Conckisió
E n resum, el servei que pot prestar l'art europeu cn pais de missions, és la
propaganda; però ensems, el caràcter pel qual pot interessar l'estranger és el d'exotisme; és per això que la seva influència no pot ésser molt vasta. I és per això
també que s'imposa una adaptació per fer comprendre, per fer sentir a l'africà,
a l'asiàtic que hom no vol introduir res d'estranger a casa llur. sinó solament ferlos descobrir la seva veritat que és la Veritat, una i objectiva, i substituir per
aquesta llurs creences errònies i sense fonament; que fora d'això. l'Església Catòlica no vol destruir res del seu patrimoni cultural, sinó solament, arribat el cas,
depurar-lo del que pot tenir d'immoral, d'oposat al seu veritable b é ; que l'Església
Catòlica no vol capgirar la civilització dels pobles als quals ella anuncia la Bona
Nova; que al contrari, és en el marc de llur civilització—fruit de llurs dons naturals i de llurs tradicions—que ella vol perfeccionar, espiritualitzar els homes.

CLEMENCEAU I LA SEVA FE CIENTISTA, per Robert Cornilleau, a " L a Vie
Catholique". de Paris, núm. 270, 30 de novembre de 1929.
Intel·lectualment, Clemenceau ha esitat ITiome d'un medi i d'una .època, i això
és el que explica la seva incredulitat persistent. EI medi era el dels metges materialistes de mitjans del segle xix: el seu parc. el Dr. Benjamí Clemenceau. voltcrià, anticlerical, republicà, com hom ho era cn el Segon Imperi, i que un dia, a
Nantes, fou arrestat per haver parlat malament de l'Emperador i conduït en un
furgó ignominiós a Marsella; els seus mestres, els de la Facultat de Paris, els
Dubois, els Robin, els Broca. tots impregnats d'ateisme, adeptes de la filosofia
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positivista que estava de moda. "Jo creuré en l'ànima quan l'hagi trobada amb la
punta del meu bisturí", deia Broca orgullosament, ell, el teoritzant de les localitzacions cerebrals, desmentides avui dia per Texperimentació i la pràctica quirúrgica. Clemcnceau ha restat all i tota la vida. E l l , l'apologista de l'evolució, no ha
evolucionat. Representava exactament la generació cientista la inauguració de la
qual exaltaren les meravelloses descobertes de lepoca, que {eren clamar a Bcrthelot massa aviat:
D'ara en az-ant, el món és sense misteris I
En veritat, si ell seguia creient en cl triomf final de l'observació positiva i del
coneixement científic, Clemenceau no hauria fet seva, almenys en aquests anys
darrers, la paraula de Berthelot. L a prova és en cl seu testament filosòfic, intitulat Au soir de la Pensée. Des del punt de mira psicològic, és un document revelador de la filosofia de Clemenceau. Per més que "filosofia" no és el mot més
propi. E n el fons, era sobretot un artista, àdhuc un poeta, que tenia el gust de les
coses filosòfiques i científiques. S'imaginava de bona fe — car, contràriament al
que s'és dit, era sincer— d'haver no pas elaborat un sistema, sinó aplegat una
suma de coneixements que li donaven el dret de parlar com a filòsof, i si no com
a savi, almenys com a home de ciència. No havia arribat a la fe en Déu. però,
com al temps de la seva joventut medical, tenia la fe cientista.
De fet, la seva alegria cientista topava amb el misteri i les consideracions interminables del seu llibre espès, no impedint que a fi de comptes, "cercant l'absolut com tots els altres" confessi que "no l'ha trobat". Va d'un panteisme innocent, candi, més poètic que filosòfic — "hi ha quelcom de mi en l'estel que jo no
veuré mai, hi ha quelcom d'ell al més pregon de mi"—, a un agnoscitisme gairebé
desesperat... "On cercar una comprensió de la meva vida presonera d'clements inconeguts? Morir, és canviar de presó o evadir-se?..."
E l seu materialisme filosòfic és fet d'impotència de trobar Déu i d'una part
d'idealisme. De vegades, el seu desencant s'expressa en termes d'una beutat emocionant: "Feixos de llum netejaran l'espai, més negre quan ells hauran passat..."
I aquesta confessió d'impotència, que hom voldria veure tot seguit fondre's en crit
de fe: "Alabatents, a les portes del misteri, què podem escoltar nosaltres dels ecos
de l'infinit?..."
Però no, ell es resigna a no haver estat res més que ur. "esclat d'alguna cosa",
a només "ocupar cl minut que passa d'una consciència d'haver existit". I el poeta,
que medita llargament, en la seva caseta de Vendée. de cara a l'Oceà, al "ritme
de bressoleig que acaba en planys de voluptat", conclou malencònicament: "Revoltes o resignacions sols pels atzars del vent són escrites damunt la sorra..."
La seva filosofia, però, no fou la del no-res. sinó la de l'acció. No cal preguntar-li el per què. Clemenceau no s'ha amoïnat mai gaire per la lògica, per més
que no sigui difícil de trobar certa unitat en la seva carrera 4umultuosa. Aquesta
imitat fou formada per un petit nombre d'idees que animaren la seva política, i
més encara de passions—• passions de raça passions hereditàries, passions de partidari— que esclataven sovint amb violència. Assoliren llur punt culminant en les
hores tràgiques de 1917-1918. Sembla com si, per tal de confondre el fariseisme
d'un imperialisme que pretenia mobilitzar el mateix Déu i havia gravat en el cin-
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turó dels seus soldats Déu amb nosaltres, la Providència hagi volgut valer-se,
com d'instrument, d'un descregut. No són pas aquells qui diuen: Senyor! Senyor I
els qui entraran al Regne dels Cels...
I, certament, Clemenceau era lluny de dir: Senyor! Senyor! Però tampoc no
és que hagi menyspreat, com a esperits inferiors, els homes de fe i de pregària.
Més aviat ell recriminava als cristians — a través de la vella generació "republicana" del segon Imperi — que no realitzessin íntegrament llur fe, que no fossin
herois i sants.
"Ah!—deia un dia al capellà duna comunitat de religioses, una de les quals
l'ha vetllat cn les seves hores de sofriment i ha tingut cura d'amortallar-lo—si
tots els sacerdots tinguessin en les venes una gota tan sols de la sang de Sant
Francesc d'Assisi..."
Hom ha recordat sovint l'anticlericalisme de Clemenceau. E m serà permès,
malgrat tot, d'invocar el testimoniatge d'un eminent religiós per dir que Clemenceau no fou pas el perseguidor inflexible que alguns es representen equivocadament. Havia estat nomenat president de la Comissió senatorial encarregada d'examinar les demandes d'autorització presentades per un cert nombre de Congregacions després de la llei d'excepció que Combes féu votar. E l cap d'una d'aquestes
Congregacions fou prou ardit per sol·licitar de Clemenceau una entrevista, per tal
de justificar de viva veu la demanda d'autorització. Clemenceau el rebé, burleta,
i es posà a riure's dels frares. E l seu interlocutor restava intimidat i silenciós.
"Els frares, els frares... A h ! quina broma! Però, quin acudit tan xocant heu
tingut de fer-vos frare!..." I anava seguint en un to meitat irònic, meitat cruel.
No podent més, el religiós es redreçà, i esguardant cara a cara el seu terrible adversari, li digué: "Senyor President, vós jugueu amb mi com un gat amb una
rata... Vós teniu sobre meu el privilegi de la situació, de l'ànim, del talent. Però,
ja que feu mofa dels frares, jo us vaig a dir per què en sóc jo!" I en una improvisació en què posà tota la seva fe, tot el foc de la seva ànima, el religiós digué les raons de la seva vocació, les belleses de la seva vida de pregària, de treball i de sacrificis, el paper noble que els seus germans acompleixen.
Clemenceau, emocionat, trasbalsat, s'havia posat dempeus. Prengué el braç
del frare, i tutejant-lo, com si una germanor obscura i amagada revelada llavors
hagués fet~caure entre ells dos tota barrera de convenció, li digué: — Tu vindràs
a dir tot això, tot, davant la Comissió... VuH que vinguis al Senat... I l'autorització serà atorgada. E n faig afer meu.—^Els dos homes s'acomiadaren amics.
Alguns dies més tard, el religiós era admès a pledejar la causa del seu Orde davant la Comissió senatorial, i, tal com li havia promès Clemenceau, la guanyà.—
Després de Déu — deia—, és per Clemenceau que els religiosos de X . . . han restat a França. — I afegia: —Hem conservat les relacions més cordials. Quan el
president, l'any 1910, anà a Amèrica del Sud, li vaig escriure que durant la seva
abscència faria cada dia un prec per a ell en la Santa Missa. "És tot el que pot
fer un pobre frare per vós, afegia jo en la carta. No us ho prengueu rient". I
em respongué molt amablement que ell no havia pas rigut, ans el contrari, que la
meva intenció de pregar cada dia per ell, l'havia commós pregonament.
Tantes crides misterioses haurien estat vanes?
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E L CATOLICISME A ANGLATERRA. POSICIÓ - FORÇA - ESDEVENIDOR, per
T. F . Burus, a " L a Nouvelle Revue des Jeuiies", de París, números
del 10-25 ('e setembre, 10 d'octubre i 25 de novembre passats.
Quin és Testat espiritual d'Anglaterra? És protestant? S'encamina vers el Catolicisme? Potser vers el paganisme? L a vida espiritual del pais és profundament reclosa en els individus, no és cl monopoli d'un grup religiós.
Hom pot dir que els catòlics formen del 5 al 10 % de la població. L a raó d'aquesta xifra elàstica és que el mot cdtòlic també és en si mateix molt elàstic. Si
designa l'home de fe activa que practica plenament la seva religió, llavors la població catòlica anglesa és més a prop del 5 que del 10 % de la població total; si designa només els batejats en la fe catòlica i que acaben per morir en ella sense haver-hi viscut, llavors els catòlics formen el 10 % de la població total. Sabem que
les conversions atenyen anyalment el nombre de 12.000, però hom ignora les pèrdues, les quals són importants. Una de les causes principals n'es la immigració vers
Ics ciutats: hom no troba sempre el seu rector, aquest tampoc no pot pas descobrir tots els nou-vinguts, ningú no s'interessa per llur religió; llur fe, doncs, sucumbeix.
Un percentatge tan feble pot influir ben difícilment en els afers del país, i
més encara tenint en compte que no pot comptar amb cap partit simpatitzant, amb
cl qual es pugui ajuntar sobre punts particulars. És proper, però el dia que els catòlics seran els únics a afirmar els principis de moralitat contra la resistència
passiva de la massa del públic anglès. Resistència passiva, car per ara no s'ha
arribat a cap croada activa i formal d'alguna importància a favor de la immoralitat.
A l'hora actual, els catòlics anglesos no són prou forts per a anar a l'encontre
del poble i guiar-lo; no són prou forts numèricament i llur posició social és molt
feble. E l catolicisme anglès és. exageradament, una religió de les classes inferiors,
degut, en gran part, a l'enorme immigració irlandesa. Aquest llevat irlandès contribueix al fervor dc la fe, a la puritat individual, a una lleialtat introntollable a
la jerarquia catòlica i al clergat en general; però està mancat, ensems, d'un cert
sentit cívic i social, no presenta cap senyal d'una vida intel·lectual verament rica.
Els catòlics anglesos troben cosa molt natural que els sigui difícil de prendre
part activa en el govern local o en la legislació d'un país on les qüestions dc moral
són constantment a l'ordre del dia. Els és difícil de tenir relacions intel·lectuals
seguides amb els no-catòlics. Hi ha aquest fet fonamental: un catòlic considera
la vida des d'un punt de vista diametralment oposat al d'un no-catòlic. Els catòlics saben quina és la vera regla de vida, la resposta final a les grans qüestions,
llur fi: tot això són per a ells problemes resolts. Però els no-catòlics no perceben
cap regla de vida definitiva; és momentàniament només, com per llampecs, que
són tocats i aturmentats per les grans qüestions; no s'encaminen a cap fi; per a
ells. les coses cabdals són complexes i caòtiques; però, en canvi, troben la pau en
els petits detalls: la vida. per a ells, és simple, o almenys, ells se la forgen així.
Anem més enllà encara per explicar per què el grup catòlic, lleial, unit i militant, té tan poca influència en la societat dividida i passiva entremig de la qual
viu. Els no-catòlics poden dir als catòlics: "Ço que us interessa, no ens interès-
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sa"; i els catòlics responen desesperadament: '"Doncs us hauria d'interssar, car
les coses que ens preocupen enclouen els vostres interessos i encara els ultrapassen". Per ara els catòlics no han passat de la primera part d'aquesta afirmació:
"Cal que us interesseu pels problemes que ens interressen". Es troben, doncs, com
a grup, en un estat d'indignació perpètua. S'indignen contra la davallada del pensament en llurs contemporanis, contra la moral baixa que practiquen; els indigna que llur fe hagi estat despullada en temps de la Reforma i que hagi patit tant
després per efecte de les lleis d'excepció; s'indignen de la poca atenció que els dispensa el gran públic... Aquesta indignació és natural i, en certa mesura, àdhuc justa ; però hi ha el perill que els catòlics se n'arribin a enamorar, abassegui tots els
pensament llurs i els privi de tot treball constructiu. Pertany als caps religiosos
dè a>ncentrar-la en objectius precisos i d'indicar clarament les forces que s'oposen
als catòlics.
L a qüestió de l'Ensenyament forneix un be'l exemple de llur actuació: llur posició és perfectament neta. i l'oposició al Catolicisme, el conflicte entre l'Estat
socialitzant i l'Església és en plena llum. E s una qüestió, encara, que no fa gaires
mesos passà al primer rengle de les preocupacions nacionals. L a reunió anyal dels
Bisbes la setmana de Pasqua precedi de poc les eleccions generals. A la vetlla
d'aquestes eleccions, els Bisbes establiren e's següents principis destinats a orientar el cos electoral catòlic:
1. L'ensenyament no forma part de les funcions essencials de l'Estat.
2. L'Estat és prou per a assegurar-se que tothom rep una instrucción suficient
que permet d'acomplir, en tots els graus, llur ofici de ciutadans.
3. L'Estat, per tant, ha d'encoratjar tota forma d'ensenyament honest, i poot
prendre les mesures que calguin per tal d'assegurar l'eficàcia d'aquest ensenyament.
4. Als pares tjue no tenen mitjans pecuniaris suficients per a subvenir a les
despeses de la instrucció de llurs fills, l'Estat té el deure de fornir-los aquests mitjans, trets del fons comú dels impostos pagats per tothom. Però, en fer això, l'Estat no pot atemptar a l'autoritat dels pares, ni limitar llur llibertat ben natural en
la tria d'una escola per a llurs fills. Sobretot, però, en un pais on no hi ha unitat de
creences, l'Estat no ha de guardar una actitud diferent davant les escoles de les diverses confessions.
5. Quan les facilitats escolars són insuficients, l'Estat pot intervenir en abscència d'altres intervencions, per tal d'atendre aquesta insuficiència, però solament
en defecte dels pares interessats, com a representant de llur autoritat i dintre els límits d'aquesta autoritat.
6. E l mestre obra sempre in loco parentis, per bé que l'Estat, per tal de mantenir el seu dret de control damunt tots els ciutadans, pugui legítimament assegurar-se de l'eficàcia del seu ensenyament.
7. Així, el mestre no és ni pot ésser un agent de l'Estat; mai no s'hauria de
considerar, ni permetre que el consideressin com a tal. L'autoritat de què està revestit com a educador i director, que li dóna dret al respecte i a l'obediència dels infants confiats a la seva cura, li ve de Déu, per mitjanceria dels pares, i no de l'Estat, excepte en la mesura en què l'Estat obra en lloc dels pares.
Heus ací exposats set principis catòlics que vénen a ésser set protestes, car
s'oposen de faisó categòrica a les idees corrents. L'opinió corrent, en aquesta qüestió de l'ensenyament, és tan allunyada dels catòlics, que amb prou feines s'ha donat
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compte dc la declaració dels Bisbes, com ho prova el petit nombre de comentaris
que s'hi han fet. Anglaterra fa cl sord a Ics declaracions de principis.
Per concloure sobre aquesta actitud de protesta indignada dels catòlics i mostrar
també els límits de la seva eficàcia, prenem un altre exemple: l'Emancipació Catòlica, de la qual enguany celebrem el centenari. Els catòlics insisteixen amb luxe de
detalls en els entrebancs d'abans per a llur fe, però no canten amb tants detalls les
perspectives de llur esdevenidor.
Estudiem les forces dels catòlics allí on són visibles, organitzades i més o menys
oficials. H i ha forces d'r.ttemió i de preserzvció. L a principal muralla que defensa
la fe és entre els catòlics anglesos el moviment dels Exercicis. Un dels grans centres d'Exercicis és actualment Harborne Hall, a Birmingham, dirigit pels religiosos del Recés del Sagrat Cor. E l seu programa per a 1928 porta set Exercicis per a
homes, vint-i-cinc per a dones i deu per a infants. Un altre centre és el de Loiola
Hall, dirigit per jesuïtes, en estret contacte amb Manchester i Liverpool. Almenys
hi passen onze mil homes cada any.
L a "Catholic Social Guild" representa la força i les possibilitats de la societat
catòlica tota plegada en el terreny de l'acció social. Té prop de dos mil adherits, repartits entre dos-cents cercles d'estudis. Cada any té lloc a Oxford un Curs d'Estiu.
També a Oxford ha obert un "Workers College", en el qual borses especials permeten a un nombre d'obrers seguir cursos de filosofia, economia política, història, etc.
La gran majoria dels catòlics, però, s'interessen molt poc per la "Catholic Social
Guild"; per això va fent el seu camí humilment, amb una bona direcció, però per un
terreny força difícil
Les "forces d'extensió" són enèrgiques. L a més remarcable és la "Catholic E v i dence Guild", lliga fundada l'any 1918, la qual es proposa donar conferències sobre
la fe catòlica en ple carrer i pels jardins públics. Els conferenciants són gairebé
tots laics d'ambdós sexes. A l'hora present, només a la diòcesi de Westminster, es
donen a prop de 4.000 conferències cada any. Aquestes conferències són sobre temes
especials: Unitat de l'Església, Divinitat del Crist, etc, per als quals s'han preparat
anticipadament els qui les donen. Les qüestions posades pels oients juguen un gran
paper a cada reunió. Han de limitar-se estrictament al tema de què es tracta, no essent que l'orador tingui una competència especial i estigui autoritzat per a abordar
qualsevol punt de la doctrina catòlica. Aquests sermons al carrer són cosa corrent
a Anglaterra, i totes les grans ciutats tenen llur emplaçament reservat per als lubIhumpers, els conferenciants. Allí es troben exposats els evangelis més diversos.
Des de 1918, a Hyde Park hi ha una estrada encimerada per un Crucifix al costat
dels altres llocs reservats als oradors d'altres confessions.
Potser la pràctica de l'oratòria canviarà l'actitud d'esperit massa letàrgic de
bona part dels catòlics. Hi ha molt a fer, encara, certament, però la "Catrolic E v i dence Guild" és un clement jove i vigorós, i té dret al nostre respecte.
Una altra força potent d"'extensió" és la "Catholic Truth Society". la funció
principal de la qual consisteix a publicar llibrets de doctrina i d'apologètica, que hom
ven a les portes dels temples. Els millors autors hi col·laboren i no hi ha qüestió interessant que no es trobi tractada en un llibret o altre.
Veiem ara si a Anglaterra hi ha Esperit catòlic, principi perfet que informa l'és
ser mateix del catòlic, i que tot catòlic ha de mirar d'atènyer; encara que. per damunt d'aquests esforços individuals, és tot el Cos catòlic que ha de tendir-hi amb
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un esforç col·lectiu. Ens referim a aquesta inteHigciuia en acció col·lectiva que tota
societat catòlica posseeix en diversos graus.
Cada tres anys, els catòlics anglesos tenen un Congrés nacional en una de les
grans ciutats del pais. Enguany, el Congrés coincidia amb la celebració del Centenari de l'Emancipació Catòlica. Se celebrà a Londres. L'acte d'obertura fou a A l bert Hall. Prop de deu mil persones escoltaren el discurs d'obertura que pronuncià
el Cardenal Boume, el qual tractà de dues qüestions: la de l'Educació i la de la
Moral sexual. Sobre l'Educació, ja liem parlat més amunt: els pares catòlics, pobres generalment, han de portar llurs fills a les escoles primàries de l'Estat, on no
reben instrucció religiosa. Les escoles primàries catòliques han de suportar les càrregues financieres més feixugues. Sobre la Moral sexual, el Cardenal declarà que
l'ideal cristià "era objecte de mofa cada dia, que el mateix principi damunt el qual
recolza, era ridiculitzat de tots cantons, i els principis més oposats, eren afirmats
obertament, o, almenys, implícitament".
L'endemà fou consagrat als "Scctional Meetings", o reunions de les diferents
branques de l'activitat catòlica. Un gran nombre de grups representats en aquestes
reunions s'interessen només per la salut de la societat catòlica, no van més enllà.
En una d'aquestes reunions deia el P. Martindale, S. J . : "Coneixem tots la nostra
Religió en les seves grans línies, però no mirem tots d'aprofundir-la, d'impregnarne tota la nostra vida, d'ésser substancialment i vitalment cristians, com som positivament savis segons el món". Després seguiren les memòries de moltes altres associacions catòliques.
E l gran públic i la majoria dels catòlics anglesos no feien tant de cas d'aquestes reunions com de les immenses processons i diverses manifestacions exteriors que
se succeïren durant tres dies. Processó de 12.000 infants, el primer dia; de 20000
homes de tota edat i condició, el segon: finalment, la Missa del tercer dia que oïren
prop de 15000 persones. Tot això ha produït una impressió considerable; la premsa no-catòlica hi consagra columnes senceres. E l Daily Express (un dels de major
tiratge), després d'haver remarcat que les cerimònies s'havien succeït enmig de "la
bona voluntat manifesta i de la simpatia palesa de llurs compatriotes protestants",
ens diu que només cinquanta anys enrera, aquestes manifestacions haurien aixecat
llur hostilitat, "...però avui ningú no pensa que el fet de pertànyer a l'Església Catòlica Romana sigui incompatible amb una lleialtat absoluta al Sobirà de les nostres illes".
Mesurem ara la posició dels catòlics anglesos amb tota equitat. E n matèria d'ensenyament, treballen penosament, mentre que l'Estat, conscientment o no, els negligeix en absolut. Constrets, doncs, a treballar enfront d'un Estat que no es capté
gaire de llur benestar i en una atmosfera moral positivament viciosa, els objectes de
preocupació són innombrables. Tot amb tot, els catòlics serven una dosi d'optimisme:
estan sempre a punt de "celebrar", de desfilar, totes les vegades que hom els hi
inviti.
Els perills inteHectuals i morals que presenta el món modern aniran creixent, les
dificultats d'ordre pràctic faran més i més difícil el seguiment del camí de cada dia;
potser així, lentament, el Cos místic del Crist s'atansarà al martiri. Vindran les persecucions. E n realitat, no hi ha cap senyal de persecució propera; la tolerància gairebé té l'aire d'una condescendència insuportable; els "inteHectuals" estudien la fe
catòlica amb la mateixa curiositat que estudien la mitologia; la burgesia vol mos-
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trar-se'ls amable; els catòlics pobres perseveren en llur heroisme; i parlant amb
franquesa, no podem dir que fins ara una acció catòlica hagi fet gaire a favor dels
treballadors.
E n un futur molt pròxim, sens dubte, la fracció "catòlica" de l'Església d'Anglaterra es donarà compte de la impossibilitat d'una reincorporació col·lectiva a
l'Església catòlica, i es miiltiplicaran les conversions individuals. D'ençà de la reforma del Prdyer-fíook, apareixen els primers senyals d'aquest moviment de conversions. No fa gaire que un dels més famosos predicadors anglicans tornava a
l'Església. Una renaixença intel·lectual és imminent.
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
TRASLLAT DE "L'OSSERVATORE ROMANO" A LA CIUTAT VATICANA.
— A primers de novembre passat, L'Osservatore Rotnano va traslladar
la direcció, l'administració i l'impremta a la Ciutat del Vaticà, a la part
de darrera del Palau on Pius X féu construir unes escoles, convertides
ara en caserna de la gendarmeria pontifícia. E l P. Ruelli, rector de la
Ciutat del Vaticà, beneí els locals el dia 4 al matí, i al vespre en sortí el
primer número imprès amb les màquines de la Unità Cattolica de Florència, que és un altre dels rotatius catòlics desapareguts. E n aquest número hi ha un article titulat: "Una mirada al passat" en què commemora l'obra acomplerta pel diari des del dia 1 de juliol de 1861, en què
començà de publicar-se, fins ara. E l primer número sortit del nou estatge és el 21.103.
LA MISSA DE L'ESPERIT SANT A LA CATEDRAL DE PARÍS. — Seguint
la bella iniciativa del Cardenal Dubois (a. c. s.), el diumenge dia 27
d'octubre, el Vicari Capitular Mgr. Crepin celebrà a Notre Dame la Missa de l'Esperit Sant j)er als membres del Parlament de la magistratura
i del professorat. E s això una represa de la tradició religiosa que, als
inicis d'un nou any d'activitat política o social porta solemnement al peu
de l'altar les més elevades autoritats de l'Estat. Malgrat de mancar-li
la solemnitat externa d'altres temps, la manifestació té sempre una alta
significació, perquè té més clarament el sentit d'un acte de fe i d'una
pregària, com digué Mgr. Crepin en el seu discurs.
Hi assistiren uns quants diputats, un representant del Ministre de
Negocis estrangers, el president del Consell municipal amb alguns consellers, el president del Tribunal Suprem, el vice-president del Tribunal
del Sena, alguns magistrats i advocats i molts professors de les institucions culturals catòliques i oficials. A l'Evangeli, Mgr. Crepin va explicar la significació de l'acte, i després de retre homenatge al Cardenal
Dubois que en fou l'iniciador, va parlar de l'admirable concòrdia entre
la raó i la fe i augurà que Crist regnarà en les consciències i entrarà en
la vida social i política per a la pau i la felicitat dels pobles.
ELS CATÒLICS D'AUSTRALIÀ EN LES DARRERES ELECCIONS D'AQUELL
PAÍS. — E n les darreres eleccions celebrades a Austràlia, guanyà el partit laborista: la qüestió principal que s'hi debatia era l'establiment de l'arbitratge obligatori al qual s'oposava el partit conservador, que volia desentendre's d'aquest problema i declarar-lo afer d'ordre interior de cadascun dels Estats de la Confederació. També s'oposaven els conserva-
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dors a concedir als catòlics la llibertat escolar en els termes i amb l'amplitud que ells desitjaven.
E l president del nou Consell de Ministres John Henry Skullin, laborista, d'origen irlandès però nat a Austràlia, és un catòlic practicant.
Fou president de la Joventut Catòlica australiana i el seu nom ha estat
associat a les més belles empreses de l'Acció Catòlica. Com a periodista
i com a diputat, fou el capitost de les batalles en pro de les escoles catòliques i el defensor decidit de l'arbitratge obligatori. E l s seus principis
i les seves conviccions, passant de l'Acció Catòlica a l'economia i a la
política, el portaren al partit laborista, del qual és leadcr amb la col·laboració d'altres catòlics.

LA NOVÍSSIMA EDICIÓ DE L'INDEX. — Acaba de sortir de la tipografia
vaticana una nova edició de l'índex de llibres prohibits, revisada i publicada per ordre del Sant Pare Pius X I , el primer exemplar de la qual
li fou presentat el dia 9 de novembre pel Cardenal Merry del Val, secretari de la Congregació del Sant Ofici. És un bell volum de 560 pàgines acuradament imprès. Comença amb un resum en italià de les normes del Codi canònic sobre prohibició i censura de llibres, vénen després la instrucció del Sant Ofici de 3 de març de 1927 sobre la literatura
erètica i eròtico-mistica i el decret de la mateixa Congregació condemnant les obres de Maurras i l'Acció Francesa.
E n la llista o catàleg de llibres prohibits, el títol de les obres està en
la llengua en què foren publicades. Alguns d'aquests títols estan senyalats amb una creu. altres amb asterisc, per indicar els que han estat prohibits en una forma més solemne, mitjançant lletres apostòliques, i alguns altres amb la clàusula donee corrigaiur, mentre no sigui corregit;
aquesta distinció, però, afecta només la manera, no els efectes de la
prohibició.
I-a part dis]X)sitiva de l'obra va precedida d'un pròleg, signat pel
Cardenal Merry del Val. que explica el fonament del dret, que sempre ha
exercit l'Església, de prohibir els llibres contraris a la fe i als bons costums i el defensa de les objeccions vulgars d'ésser contrari a la llibertat
i al progrés de la ciència. L'Església Catòlica — diu — ensenya que l'home és lliure i ningú no ha defensat més que ella aquest excel·lent do de
Déu contra els qui hem gosat a negar-lo, o de qualsevulla manera restingir-lo; no són, però, un atemptat al lliure arbitri els frens que el poder
legítim posa al llibertinatge, com si perquè l'home és amo dels seus actes, pogués fer sempre tot el que vol: si fos així, com diu Lleó X I I I .
la llibertat no lligaria amb la raó, puix que, precisament l'home ha d'estar sotmès a la llei i)erquè és naturalment lliure. D'aquí es desprèn que
l'autoritat competent, quan impedeix la difusió dels errors doctrinals i
dels escrits que corrompen els costums, no s'oposa a la llibertat, que consisteix en la tria dels mitjans més aptes per a obtenir la salvació eterna,
sinó que la garanteix contra les defallences que podria experimentar fàcilment la humana fragilitat.
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E L FRONT ANTIRELIGIÓS EN LA RÚSSIA SOVIÈTICA DES DE L'ABRIL
DE 1929. — Aquest és el títol de la conferència que el dia 21 de novembre va donar a Roma ¥ o n s . D'Herbigny, president de l'Institut pontifici d'estudis orientals.
E l conferenciant va començar el seu parlament advertint que tot el
que exposarà sobre l'estat de coses al qual els mateixos Soviets han donat el nom de front antireligiós és fruit d'una documentació extreta de
la premsa soviètica que si poden deixar algun dubte sobre l'autenticitat
de les seves referències, és que siguin inferiors a la dolorosa realitat dels
fets, amb aquests documents a la vista, el conferenciant considera el
front antireligiós sota tres aspectes: a) actitud general contra la religió
b) esforç especial per a la perversió intel·lectual i moral de la joventut;
c) lluita contra l'Església Catòlica i contra la Santa Seu.
L'actitud general dels Soviets envers la religió està regulada per les
noves disposicions legislatives que, de poc temps ençà, hem substituït els
decrets fonamentals de gener de 1918 sobre la separació de l'Església
i l'Estat.
En virtut d'aquestes disposicions, la religió, sense ésser universalmente proscrita, és cada dia més intervinguda i ridiculitzada i mentre a
les seves manifestacions, cada dia més difícils, són contraposats els actes irreligiosos més eficaços, i hom anuncia ue d'aquí a poc temps serà
impossible l'exercici de tota religió.
L'única llibertat que resta és la llibertat de propaganda antireligiosa
que gaudeix de tots els drets. Traient-los de Investia i d'altres periòdics
oficials, Mons. D'Herbigny esmenta nombrosos exemples d'aquesta propaganda antireligiosa, especialment els càstigs rigorosos experimentats
per les famílies els fills de les quals freqüenten l'església o es fan suspectes de tenir religió, la constitució dels clubs d'ateus, la sistemàtica
expoliació dels edificis dedicats al culte que són destinats després als
usos més diversos i innobles.
Els bolxevics no estan encara contents dels resultats, puix que llurs
diaris publiquen sovint articles excitant a la lluita rehgiosa i lamentant
el poc fervor que hi demostren els joves i esmenten exemples d'adhesió
a certs ritus i formes de culte i de resistència cristiana. E l s organismes
centrals exigeixen que les joventuts atees i les joventuts comunistes surtin de llur passivitat i emprenguin una lluita activa en tot el front religiós per tal que a Rússia, capdavantera de la nova civilització, s'acabi
la religió, que no és altra cosa que una forma d'obscurantisme.
Entre altres mitjans de propaganda antireligiosa, cita Mons. D'Herbigny la reducció de la setmana a cinc dies per tal que es perdí la noció
del diumenge, el descans del dimecres, el seminari antireligiós inaugurant de poc a Moscou, les conferències donades amb profusió els
diumenges, i per damunt de tot, els exilis a la Sibèria.
E n la segona part, exposa el conferenciant la perversió de la infància per mitjà de l'escola on no es deixa passar cap ocasió d'inculcar als
alumnes la impietat i !a impuresa. E s ridiculitzen les festes religioses,
s'estableixen competències d'ateisme entre les diverses escoles, des de
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l'edat de 14 anys els alumnes són inscrits a la lliga dels ateus militants
"perquè siguin els capdavanters de la lluita contra la religió, contra la
clerecia i contra tots els que necessiten la religió per dominar la classe
obrera". E n acabar aquesta part, diu Mns. D'Herbigny: "Quan hom
pensa que els alumnes condemnats a freqüentar aquestes infernals escoles bolxevics són dotze milions, sent el cor oprimit d'una angoixa inexplicable en pensar el dolor que experimentarà el Cor santíssim de Jesús
pels estralls fets en la infància."
Tracta la tercera part de l'actitud dels Soviets envers els catòlics i
el Sant Pare. Encara que els catòlics siguin una minoria (uns dos milions) la persecució s'aferrissa especialment contra ells, sobretot contra
els sacerdots, com ho prova amb nombrosos exemples trets de dades oficials. Esmenta també les calúmnies escampades per la premsa soviètica
amb ocasió de fets esdevinguts fora de Rússia: Així, per exemple, els
funerals del Cardenal Dubois foren presentats com una manifestació
militarista, el nou Col·legi rus com un aplec d'ex-oficials blancs. Tota
la política estrangera és judicada per la premsa bolxevista segons l'actitud dels dirigents envers la Santa Seu: amb aquest criteri són exposats
el Concordat prussià, el centenari de la llibertat dels catòlics anglesos,
la crisi ministerial austríaca i fins — perquè no hi manqui la nota còmica— la revolució clerical de l'Afganistan..
L a conferència va acabar amb una fervorosa invocació a Santa T e resina de l'Infant Jesús a la qual ha encomanat el Sant Pare els interessos catòlics a Rússia.
LA TUTELA DEL SENTIMENT RELIGIÓS EN EL NOU CODI PENAL ITALIÀ.
— E l ministre de Justícia, cav. Rocco, en la memòria que acompanya
el projecte de Codi penal, raona les seves disposicions relatives a la tutela del respecte als sentiments religiosos i a la llibertat religiosa. F a
remarcar que el Codi penal vigent, informat pels principis lliberals, considera els delictes religiosos com una lesió del dret individual de professar
i practicar la religió que a cadascú li plagui: el feixisme, en canvi, els
classifica entre els delictes contra la societat.
E l ministre de Justícia recorda que ja abans d'assumir el poder el
feixisme proclamà la importància dels valors espirituals i religiosos i
que. en març de 1927, ell mateix va declarar a la Cambra dels Diputats
que l'Estat feixista s'ocupa oficialment de la religió i va afirmar el seu
caràcter d'Estat essencialment catòlic. Vegi's com raona el concepte feixista dels delictes religiosos:
' "L'Estat feixista concep el sentiment religiós com un factor moral
per a l'individu i també per a la col·lectivitat, i per això el tutela, no sols
en la seva exteriorització com exercici d'un culte i manifestació individual
o col·lectiva de la fe religiosa, sinó també en allò que és l'origen i el fonament de la fe, o sigui en la religió mateixa."
" L a religió té un contingut que ultrapassa el patrimoni moral individual i ateny els interessos generals: no és sols un fenomen exclusiu de
la consciència individual, sinó un fenomen social de la més alta impor-

566

LA PARAULA

CRISTIANA

tància, àlhuc per a l'assoliment dels fins ètics de l'Estat. L a idea religiosa és una de les idees-forces, un dels valors morals i socials que regeixen
el món."
"No és exacte que, essent la religió un bé immaterial, moral que pertany a l'individu, defugi l'acció de l'Estat, el qual, per alt, pot tutelar-la
indirectament en el sentit de garantir a l'individu la lliure professió de
fe religiosa i la lliure pràctica del culte dins els límits legals. L a intervenció de l'Estat en la tutela directa de la religió està plenament justificada pel caràcter d'interès general que té indubtablement la religió que,
a més de l'individu pertany a la societat."
Els paràgrafs transcrits fixen clarament la diferència entre el pensament lliberal i el criteri feixista en aquesta matèria. D'ells es desprèn
també que si la legislació lliberal es proposava únicament la tutela de les
llibertats indiciduals, el feixisme es proposava primàriament defensar la
societat en una de les seves idees-forces: el que no es veu enlloc és la
defensa de la religió mateixa, ni el caràcter essencialment catòlic de l'Estat feixista.

Nou INCIDENT ENTRE EL VATICA I EL FEIX. — E l significat feixista
Mario Missiroli ha publicat un llibre tiitulat Dalr a Cesare sobre els
acords lateranencs, en què publica un document irièdit d'excepcional
importància i el text de les primitives requestes de la Santa Seu per arribar a la conciliació. Aquesta obra ha estat elogiosament comentada per
diversos periodistes italians especialment per Ferreti. director de l'oficina de la premsa feixista.
L'Osservatore Romano, en uns -articles titulats Date a Dio. ha criticat durament el llibre de Missiroli, estranyant-se que hagi pogut fer
ús de documents diplomàtics de caràc'er confidencial i reservat i lamentant-se que no hagi vingut cap desautorització de les altes esferes polítiques: el Govern s'ha limitat a desmentir el caràcter oficiós del llibre i
dels comentaris del Sr. Ferreti.
S'ha procurat treure importància a aquest incident, sorgit en vigílies
de la visita oficial dels reis d'Itàl:a al Papa. E l diumenge dia i de desembre, les parròquies de Roma practicaren col·lectivament les visites necessàries per a guanyar el Jubileu: aquella mateixa tarda el Sant Pare
concedí audiència als rectors de Roma que anaven acompanyats de les
Juntes d'Obra i els presidents de les associacions religioses de llurs parròquies. E n el parlament pronunciat en aquesta ocasió, el Sant Pare.
després de recordar que l'onze de febrer la visita dels rectors de Roma
li havia donat ocasió per a parlar dels acords lateranencs, que en aquell
precís moment se signaven, digué:
"Heus ací ara una altra ocasió, però hem d'afegir de seguida que,
si aquella era una ocasió bella i saludada amb un immens clam de joia
per Roma, per tota la Itàlia i àdhuc per tot el món. aquesta ocasió no és
bella, i no caldran gaires paraules per descriure-la, si més no, perquè "a
bon entenedor poques paraules".
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"Heu vist i heu tingut esment d'articles i de publicacions que verament han arribat al màximum de la indiscreció i de la inconveniència.
Nós hem fet les reclamacions més enèrgiques que es poden fer: havíem de dir-ho, perquè no volem donar l'escàndol de no haver tutelat
prou l'honor de Déu, de l'Església i de la Santa Seu. Hem de dir també
que la resposta fou que aquelles publicacions no eren autoritzades, cosa
que ha recentment rebut una confirmació autoritzadissima. Nós prenem
nota de tot això, però també prenem nota que aquelles publicacions no
han rebut fins ara cap desautorització."
" I ara passem a un altre punt. respecte del qual hem de fer més que
un advertiment, una recomanació: un advertiment que ens semblaria superflu, si no fos per la recomanació que exigeix. Vosaltres sabeu com
ha esdevingut difícil, per no dir impossible, als nostres més modestos
periòdics d'acció i de vida catòlica, gairebé estàvem per dir fins als de
vida piadosa i ascètica, als més modestos periòdics escrits per bons fills,
per gent de bé. dels quals no hi ha realment res a témer: diem la nostra
premsa, perquè té per objecte principal la devoció a la Santa Església,
al Papa, al Vicari de Jesucrist i promoure amb zel tot el que hem recomanat a tothom, la cooperació de tots perquè els Convenis a què hem
al·ludit i que estan al pensament de tots siguin executats \>er a major
glòria de Déu i profit de tot el pais i de tot el poble: diem com és i com
esdevé sempre més difícil a aquesta premsa de parlar del Papa i defensar els seus drets i prerrogatives: com ha esdevingut difícil, per no dir
impossible, de fer qualsevulla indicació profitosa sobre els Convenis laterauencs segons el pensament del Papa tan clarament i tan sovint exposat. Aquesta observació suggereix per ella mateixa la recomanació
que quan la premsa amb lletres de motllo no pot fer aquest bé a la societat i a l'Església, llavors cal que la substitueixi la premsa amb lletres
vives, això és, la vostra actuació, el vostre apostolat, la vostra activitat."

ELS FRANCISCANS DE CATALUNYA A TERRA SANTA. — Tots els qui
en algun sentit s'interessen per les coses de Terra Santa han degut observar la tasca realitzada pels Franciscans durant el curs de set segles
en aquesta Terra santifícada amb la sang de Jesucrist.
Amb sobrada raó, la custòdia religiosa de Terra Santa és considerada
per tots els franciscans i per tots els qui coneixen i estimen les coses
franciscanes, com el joiell més preat de l'Orde minorítica, no sols perquè Sant Francesc en persona i els seus fills, amb una continuïtat mai
interrompuda, tingueren, el privilegi de custodiar per a la Cristiandat
els Llocs de la nostra Redempció, sinó també perquè l'Orde Franciscana,
per a la conservació d'aquests eximís Santuaris, ha ofert al món innombrables exemples d'heroïcitats i sacrificis dignes d'una epopeia.
Per aquest motiu la Custòdia Franciscana de Terra Santa pot dir
sense por d'exageració, que ha guardat per a l'Església Catòlica aquests
Llocs Sants í» laboríbus plurimis. in carccribus abundantius, in plagis
supra nwdwn. in mortibus frequentcr. Perills de part dels fanàtics se-
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guidors de Mahoma; perills de part dels heretges i cismàtics; perills de
part dels falsos germans.
Per això els Sobirans Pontifexs de Roma. en consideració de l'admirable constància dels Franciscans, malgrat les moltes contrarietats i
persecucions sofertes, de tant en tant, durant el transcurs dels segles,
han vingut confirmant els sagrats drets que assisteixen a l'Orde M i noritica en la custòdia dels Santuaris de Palestina, essent l'últim d'Ells
el Papa Benet X V de santa recordança en el seu Breu "Inclyta Fratrum
Minorum".
Per això, reconeguda l'Orde Franciscana a tanta consideració de
part de l'Església Catòlica, els Ministres Generals no deixaren mai d'excitar el zel dels Superiors de les Províncies Franciscanes, a fi que en
cap temps no faltessin a la Missió de Terra Santa alguns de llurs religiosos: i cal confessar que cadascuna d'elles respongué amb promptitud
a la veu dels Successors de Sant Francesc.
No podia romandre sorda a aquesta crida la Província Franciscana
de Catalunya, ans encara fou una de les que més religiosos han enviat
a Palestina.
E l Necrologí de Terra Santa compost pel M. R . P. Eutimi Castellani comença l'any 1640 í acaba en 1923. Aquest Necrologí, però, no fa
cap esment dels religiosos que serviren la Terra Santa des del segle tretzè fins al 1640. perquè, malgrat que de molts d'aquells religiosos se saben les gestes í el martiri, s'ignora llur origen í la data exacta de llur
mort.
Cal notar, a més, que en el Necrologí de Terra Santa, de l'any 1640
fins al 1848. no són notats sinó els religiosos que moriren en actual servei de la Custòdia, però no els qui després d'haver-Ia servida alguns
anys. anaren a morir a altres indrets. I encara els religiosos que, des de
l'any 1640 al 1848 moriren en actual servei de la Santa Custòdia, moltíssims no hi són escrits, a causa d'haver estat manta vegada llançats de
llurs convents els religiosos i cremats o destruïts llurs arxius. De manera que quasi es pot dir que el Necrologí de Terra Santa en el qual
són inscrits els noms de gairebé tots els religiosos que la serviren, comença l'any 1848.
Malgrat d'aquesta llastimosa manca de dades, segons el Necrologí
del P. Castellaní, els religiosos de les diverses Províncies Franciscanes
que serviren a Terra Santa són 2.513. D'ells 1.447 sacerdots í 1.066 germans conversos. E n foren assassinats pels turcs o cismàtics 35. Morts
de pesta, la major part servint als malalts, 284. Ofegats al mar en llurs
viatges. 28.
Les Províncies de l'Orde que enviaren religiosos a Terra Santa són
120. Sols altres nou províncies compten a la Missió més religiosos que
la de Catalunya. Entre les espanyoles, la de Santiago hi té 57 sacerdots
i 30 germans conversos. Catalunya, 42 sacerdots í 32 germans conversos.
E l Necrologí, malgrat la seva sobrietat en elogis, en fa d'alguns religiosos catalans. Ultra el nom de l'Excel·lentíssim í Reverendíssim Senyor Francesc Vilardell, Arquebisbe de Phili]x) i Delegat Apostòlic del
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Mont Líban, mort a Beyrut l'any 1852, cita amb lloança el R. P. Jaume
Radó organorum moderator, religiosus exemplaris, doctus et regularis
disciplinat nmtintissimus; ipse totam S. Custodiam excrciiiorum spirifualium diccndi causa itcrum ac tertio pcrluslravit. Morí a Jerusalem
l'any 1873. F r . Àngel Costes de la Portella paticntia in adversis spectabilis, mort a Jerusalem al 1869. F r . Joaqirm Martínez, era metge; i el
P. Josep Andreu morí de pesta in servitio Domini Pracsepis.
Alguns dels religiosos catalans recordats en el Necrologi foren Procuradors Generals de Terra Santa com el P. Josep Soler, el P. Sebastià
Vehil, etc. Altres moriren del contagi assistint els apestats en llur ministeri parroquial, com els P. P. Sanahuja, Carreres, Jordà, Coll, etc.
Altres, finalment, foren Comissaris de Terra Santa a l'estranger, com el
P. Valleta.
Ca Província Franciscana de l'Observança de Catalunya fou. doncs,
pròdiga, abans de la seva restauració, a enviar els seus religiosos a la
missió de Terra Santa. I aquests religiosos saberen honrar amlxlues, no
sols pels alts càrrecs que en la Missió exerciren, sinó principalment pels
exemples de santedat i observança regular, en els quals alguns d'ells es
distingiren. Vulgui Déu que els franciscans catalans, després de la restauració de llur Província continuïn llur gloriosa història al país de
Jesús. — FR. RAMON VERDÚS, O. F . M.
CRIDA UNIVERSAL DE LA MÚSICA LITÚRGICA.—Un dels esdeveniments
de l'Escola d'Estiu de la Societat de Sant Gregori d'Oxford fou l'apeHació de F r a John Burke. de r"University College", de Dublín.
L a publicació de F r a Burke és basada en els orígens i la història del
Cant Pla i particularment, pel que es refereix a Irlanda, de Sant Patrici
fins als nostres dies. Procedint a la qüestió de la propaganda pràctica.
Fra Burke diu:
"Despertar interès
Nosaltres podem, indubtablement, cultivar entre el poble, una opinió
a favor de la millor música. Nosaltres podem ensenyar música d'una valor artística, música el text i el contingut literari de la qual produeixin
una educació en la Doctrina Cristiana i una refinadora influència contra
la profanitat i la vulgaritat. Podem ensenyar els simples rudiments de
la Música. Podem ensenyar un significant nombre de càntics gregorians.
Podem donar converses estimulants sobre Litúrgia, Art, Arquitectura i
Cant pla. Podem estimular talents latents. Podem dirigir les energies que
són despeses en música barata, en canals més saludables. Podem remarcar el fet que Religió és Bellesa, així com Fe és Bondat. Àdhuc si nosaltres només féssim una mica, aquesta mica és mil vegades més que no pas
no-res. Però encara podem fer molt.
La demostració pública és necessària. Crea la pública demanda. E l
poble aprèn dues vegades més volenterosament i dues vegades més de
pressa quan se'l prepara per a algun concurs, i tals representacions no
poden ésser sinó fonts d'edificació. Aquest és un camí infal·lible per a
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bastir un model uniformement alt i crear entusiasme. E l nostre Concurs
de Cant pla és ara establert al nostre r e i s Ceoil i sostingut pels estudiants-mestres del nostre Curs d'Estiu, el qual no és sinó el desenvolupament d'aquesta teoria. Quan en 1928 se celebrà per primera vegada a
Irlanda una demostració pública de Cant pla, hi prengué part una massa
de 600 concursants. Aquest any, hi han pres part 760 cantaires. Però en
tot cal ésser resolt, zelós, optimista, inventiu, cal idealitzar, i envers els
altres cal ésser amable, pacient, exhortar i encoratjar, apreciant amb un
criticisme constructiu (el criticisme destructiu no porta enlloc).
E l secret del Cant pla
La Sagrada Litúrgia no és de la incumbencia d'uns quants. Pertoca
a tothom d'estudiar-la i proclamar-la. 1 el resultat real de tota mena d'educació reeixida és l'adquisició d'un gust per a la lectura, la passió d'un
autoperfeccionament, i la facultat de distingir entre una tasca contra les
bombolles i l'escuma de tanta de literatura contemporània i el desig, si
fóssiu forts, d'ajunlar la intel·ligència de tots en pn gran i inspirat pensament. I si mai ve el dia en què el menestral en el seu obrador, el pagès
en el seu camp, l'ofinista en el seu despatx, l'estudiant en la seva golfa,
comprenguin que la Litúrgia incumbeix a cadascun d'ells, i que entre
llurs mans hi ha aquests inapreciables tresors guardats per a ells pels
rels de la intel·ligència, i que tots aquests signifiquen l'èxtasi de noble
pensament, aleshores haurem impulsat aquella felicitat catòlica que, després de to'., és la nostra real prosperitat.
Es un treball enlairador fet per Déu, per la seva Església, per la bondat de les ànimes. Per a Anglaterra pot florir aquesta nova Societat de
Sant Gregori! E s un fet qüe subratllà el Papa Pius X I en una necent
Encíclica que molts fidels de l'estranger han estat portats amb llàgrimes
als peus de la Mare Ksglesia, no per haver sentit arguments d'hàbils doctors, sinó per la persuació divina, la gentil insistència del Cant Sagrat.
Quin és, aleshores, aquest secret del Cant Pla pel qual s'han obert sovint
orelles sordes a la paraula de la Fe i s'han il·luminat ulls enfonsats en les
tenebres de l'error? E s la veu de l'Esposa de Crist; l'Església ens dóna
ei seu missatge d'amor amb el Cant. Aquí l'orgull s'humilia ell mateix.
1^ ignorància és foragitada pels alegres raigs que esclaten en l'ànima al
mateix temps que les notes de la pregària baten l'orella."

1,'OBRA MISSIONERA DE Pius XI.—L'oficina central de l'Agència F i des ha comunicat no fa gaire les estadístiques i informacions següents
relatives al progrés de les Missions catòliques sota el pontificat de
Pius X I .
Setanta vuit noves Missions han estat creades pel Papa Pius X I
des del març del 1922 al març del 1929. Mai en la història de les Missions no s'ha fet un progrés tan ràpid. Amb set anys de pontificat, a
l'Asia, a l'Africa, a l'Oceania, ha estat creada una nova Missió per cada
quatre que n'existien.
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x L a Sagrada Congregació de Propaganda té ara el govern de 433 territoris eclesiàstics, en lloc de 357 d'ara fa set anys.
Més de seixanta d'aquests territoris, a Europa i a Austràlia, no són
pròpiament parlant territoris de Missions, i també sembla que en certs
territoris de l'Africa del Sud l'apostolat només pot exercir-se en favor
dels colons europeus.
Els països de Missions pròpiament dits es divideixen en 360 territoris aproximadament, mentre que l'any 1922 solament eren 280.
Si la Propaganda ha creat tantes Missions noves, és sobretot perquè
ha cregut necessari i urgent de dividir en territoris més fàcils de governar regions que fins aleshores estaven confiades a un sol bisbe, malgrat d'estar poblades per milions d'habitants. Molts d'aquests territoris eren tan vastos i tan poblats, que els missioners es trobaven en l'absoluta necessitat de limitar la seva acció a una part solament de la població i del territori.
A la Xina. per exemple, l'any 1923, tres vicariats posseïen més de
25 milions d'ànimes; onze vicariats en tenien de 10 a 15 milions.
AI Japó. dos vicariats comptaven més de deu milions d'habitants cadascun.
E l vicariat de Patàvia, que comprenia llavors tota l'illa de Java,
comptava 35 milions d'ànimes.
A les índies, les xifres es trobaven llavors en coincidència exacta
amb les de la Xina: tres territoris tenien més de 25 milions d'habitants,
mentre que uns altres onze en tenien de 10 a 25 milions.
A l'Africa, la densitat de la població és molt més petita. Així i tot,
el quaranta per cent dels seus 92 territoris de Missions comptaven més
d'un milió d'ànimes cadascun. L'extremada dispersió d'aquestes poblacions, junt amb la dificultat i la lentitud dels viatges, tornava el treball
apostòlic tan penós i difícil per als missioners d'aquelles regions com
el dels missioners abanS esmentats que se les havien d'heure amb poblacions més nombroses.
Partint, doncs, del principi que territoris relativament reduïts, àdhuc amb un personal bastant limitat, eren més fàcils d'evangelitzar que
vastes regions, la S. Congregació de Propaganda ha dividit un cert nombre de vicariats, sobretot a la Xina. a Ics índies i a l'Africa.
L a Xina té actualment 22 noves missions, estant dividit el conjunt
d'aquest pais en 85 territoris en lloc de 63.
Les índies compten un augment d" 11 territoris nous, o sigui 46 divisions eclesiàstiques en lloc de 35.
L'Africa presenta un guany de 23 territoris, la qual cosa augmenta
de 92 a 115 els seus districtes de missions.
H i ha, a més, en altres regions 22 territoris nous, essent la divisió
més important la de l'illa de Java, la qual durant molt de temps havia
constituït un sol vicariat confiat als jesuïtes holandesos. Actualment,
compta amb cinc divisions eclesiàstiques.
Un tret característic de l'obra acomplida en aquests set darrers anys
és la creació de 1 0 territoris confiats al clergat indígena (7 a la Xina,
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i al Japó, 2 a les índies). Són els primers països de Missions organitzats
d'aquesta manera.
L a taula que recapitula el progrés de l'obra de les Missions al començament del 1929 és, doncs, com segueix:
Augment

P*Iso» de M l · i l ó

Europa i pròxim Orient
índies
Indo-Xina
Xina
Jap^
Àfrica
Amèriques
Austràlia
Oceania
Totals

39
35
14
63
13
92
47
29
25
357

I
II

40
46
14
85
18
"5
56
29

O
22
5
23
9
o

32

7

78
435
Moltes d'aquestes divisions han estat fetes sense que hagi estat possible de destinar els territoris així creats un nombre prou important
de nous missioners. Tanmateix, els Instituts als quals aquests territoris
han estat confiats han fet un gran esforç per respondre a les necessitats de llurs noves missions. Tot fa esperar que el vigorós impuls do-f
nat per Pius X I a l'obra de les Missions no trigarà gaire a omplir el
dèficit d'obrers de què sofreix actualment en terra estrangera la messa
evangèlic^.

MOVIMENT INTERNACIONAL
L E S BASES M A T E R I A L S D E TXECOSLOVÀQUIA
L'ESDEVENIDOR DE LA PETITA ENTESA
Una multitud d'articles en tots els diaris del món s'han publicat de
1919 ençà sobre Txecoslovàquia. Ometem aquells que són anomenats
"inspirats". E l Govern de Praga, té una por patològica a la premsa; raó
per la qual ell insereix a qualsevol preu, en les gasetes estrangeres, panegírics sobre la jove república i, principalment, sobre els homes que en
tenen el govern. Els resultats d'aquesta propaganda poden ésser excellents per al director d'una fàbrica de cosmètics però que manquen políticament de tacte, essent privada d'aquell sentit de la mesura que ha de
formar la característica del diplomàtic. A Praga, per consegüent, el senyor de Talleyrand, bona ànima, amb tot i la correspondència de sentit
amorós que sosté amb París, no faria fortuna. Igualment, incidents recentissims demostren com sobre les riberes de Moldàvia, no s'aplica per
res la seva àurea sentència: " E t surtout, pas trop de zèle".
Altres publicacions, quan no són inspirades en una propaganda al
revés — és a dir, de l'odi i de l'antipatia, pèssims consellers en política —
refecten arguments variadíssims de la indigestió d'aHògens que afligeix la República, l'art, la música i les condicions de l'economia nacional.
Perquè hom es pregunta, quina és la base material de Txecoslovàquia,
quina la possibilitat de vida per a un poble indubtablement laboriós i
intel·ligent. "Primum vivere, deinde philosophari." E s la qüestió principal, ens sembla.
E n teoria, Txecoslovàquia podria esdevenir un dels països més rics
d'Europa si els habitants tinguessin l'altura comercial i l'esperit d'iniciativa dels genovesos, per no anar tan lluny, i si els txecs fossin bons administradors. E l judici no és solament nostre, sinó d'un industrial entre
els molts d'Europa. De fet, sempre contemplant l'Estat sota el punt de
vista europeu, ell té en el seu territori, excepció feta del petroli, el sulfat
i la sal, les matèries primes més necessàries per al desenvolupament de la
indústria: carbó i ferro, encara que no de primera qualitat, llenya en
abundància, magnesita i molibdèn, caoliu, arena de primer ordre per a
la indústria del vidre, la més rica font de ràdium del món, aigMes minerals incomparables i entre els productes agrícoles la remolatxa de sucre,
base de la més gran indústria d'aquest gènere a Europa, Uúpol de primera qualitat. E s un pais que per naturalesa hauria de tenir sempre una
balança comercial favorable. Les matèries primes importades són aquelles que els altres Estats europeus també han de fer venir de fora, com
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el cotó, el jute, la llana d'Austràlia, i aquelles que no s'adapten al seu
clima, com el cànem. E s cosa sabuda que les indústries txecoslovaques
són antigues i que estan l)en prepardes tècnicament. N'hi haurà prou amb
esmentar la casa Skoda, les oficines de Vitcovitz, la indústria del vidre
i del cristall i de la porcellana, la del sucre, de la cervesa, dels alcohols,
les fàbriques de teixits a Rechenberg i a Bruna. Totes aquestes indústries es desenrotllaren a darreries del segle passat mercès a la proximitat de les matèries primes, a l'abundància de carbó, a la mà d'obra, a la
favorable posició geogràfica i en part, també, a l'exemple vingut de la
veïna Alemanya.
Mentre en la major part dels altres països d'Europa els industrials
s'havien de resignar a grans fatics per a trobar noves sortides, i fins tal
vegada a vendre encara que fos amb pèrdues per un cert període de temps,
per tal de conquerir un mercat, els de Bohèmia, Moràvia i Silèsia no han
tingut aquest treball. Menys encara els d'Eslovàquia, on estaven aplegades totes, 0 gairebé totes les indústries d'Hongria. Excepció feta de l'actual Estat federal d'Austria, on hi ha, apart les Forges de l'Estíria, sobretot indústries especials, tot el territori restant de la monarquia austrohongaresa, fertilíssim, però gairebé desproveït d'indústria, era, si es pot
dir, comercialment, una colònia de la indústria que ara anomenem txecoslovaca. Una colònia de 54 milions d'habitants. D'on derivava una certa
falta d'iniciativa, una repulsió a posar-se en empreses llunyanes, una
certa inhabilitat a fer ús d'aquelles potentíssimes armes que són la réclame" ben portada, l'organització de les forces exportadores i l'estudi
dels mercats. Els sucres, els vidres i cristalls es venien, igualment en les
regions més llunyanes, però només perquè eren indústries desenrotlladíssimes que produïen a preu barat; però per als altres les exportacions
eren, alguna vegada, una cosa de més que es desitjava, però de la qual no
se sentia una necessitat forta. Notem que es parla en general i no pas de
fets particulars, deguts a la perfecció tècnica i no a l'organització mercantil.
E s veritaf que també abans de la guerra les indústries aleshores austríaques, ara txecoslovaques, perdien terreny, àdhuc en aquells mercats
que elles dominaven per tradició: en els Balcans, això és a Llevant, a
Alemanya i, per a certes regions, a Itàlia.
Després de la constitució del nou Estat txecoslovac, l'Europa central — i no solament aquesta — era famosa per certa mena de mercaderies. Així la supressió de l'antic territori duaner no fou advertida ni dels
industrials ni dels governs. Les repetides crisis travessades per Alemanya afavorien l'exportació dels productes txecoslovacs. Amb aquella singular manca de mesura que es troba en tot el curs de la història de Bohèmia, govern i parlament, entusiastes de la nova llibertat, ansiosos de traçar una línia clara entre ells i els altres Estats de successió, creien que el
menys que podien fer a llurs veïns, era envair amb llurs mercaderies
Rússia, Amèrica i l'Extrem Orient i inauguraren una política proteccionista a ultrança, industrial i agrària al mateix temps. E l s industrials, els
agricultors, els obrers, deixaren fer, perquè hi veien un avantatge pro-
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visional. Però la resposta no podia mancar. Els altres Estats, Àustria,
Hongria, Iugoslàvia, Romania, constituïren en el seu territori igualment
aquestes indústries de competència, a vegades amb capital txecoslovac obligat a emigrar, i alçaren a llur voltant barreres duaneres.
E n compensació s'intensificaren les relacions comercials amb Alemanya, però això no és suficient a tapar la via d'aigua. Les refineries sofriren i sofriran pèrdues greus, no solament pel floriment d'aquesta indústria a Àustria i a Hongria, sinó també per la nova política inaugurada
per Anglaterra i les seves colònies. Ara resta als txecoslovacs el mercat
de Llevant i d'Egipte: però també en aquells països estan sota l'amenaça
de la competència índia, que va allargant sempre la pròpia clientela. E n
efecte, s'ha descobert un nou mètode d'explotació industrial de la canya
de sucre, aplicat principalment a les índies i a les colònies angleses, que
eventualment poden donar un cop mortal a les refineries europees, les
soles que havien tingut fins ara el privilegi de les descobertes tècniques
d'ultramar.
A Eslovàquia, la indústria es decandeix totalment. Poquíssims són els
alts forns encesos; la indústria del vidre i de la terrissa no funcionen; la
tèxtil està en una crisi gairebé inguarible. I,a més gran fàbrica de teixits
a Gàcz (ara Halic) ha estat transferida a Baja, en territori hongarès.
Tota l'economia de les regions orientals a Txecoslovàquia és dirigida,
per necessitat geogràfica, a Budapest i hà perdut ara ja la pròpia raó de
vida.
Les fàbriques de les regions de Bohèmia, Moràvia i Silèsia sentiran
naturalment molt més tard el contracop.
Ultra això. la indústria està entrebancada ])er una administració estatal complicadíssima, d'impostos molt alts, pel fet que aquesta, per manca
de capital està gairebé tota endeutada a la banca. Per altra part, la immigració del capital estranger no sembla ésser molt satisfactòria.
Fa contrast amb tals persi)ectives l'administració estretament financiera de l'Estat que innegablement és òptima. Però tot això, de què serveix? E n el si de la Federació de les indústries britàniques, s'ha expressat finalment el dubte de si la valor txecoslovaca es pot conservar a l'altura actual.
E l senyor Benes i els caps de la indústria i de la banca temen les
conseqüències polítiques i socials de la crisi, latent per ara. Per tal de
córrer a les defenses, s'ha constituït la Petita Entesa econòmica.
En vista que la Petita Entesa, excepció feta de petits menyspreus
fets a Hongria, no té per ara altra missió que el periodisme, hom cerca
de donar-li finalment una tasca seriosa. Sinó que Romania i Iugoslàvia
s'hi pensaran tres vegades, abans d'obrir les fronteres a les indústries
d'un país que combat la importació de llurs productes agraris. Hongria
fa i farà el sord; Àustria oscil·la, com sol, sense una voluntat definitiva,
però no està disposada a fer-se lligar al carro de Txecoslovàquia sense
compensacions verament tangibles.
Les dificultats oposades a Budapest i a Viena desapareixerien si els
partits d'esquerra prenguessin la davantera en aquelles capitals, on es
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desplega la propaganda indefensa aconduïda pel senyor Benes, pels seus
diaris i pels seus banquers per a una entesa entre els cristians-socials i
els socialistes.
Tot sumat, els auspicis per a la tardana obra de salvament no són
joiosos. Aquest és un exemple de més, per als perills inherents a una
política que, sortida de la mania de la grandesa, ha dissipat per fi els
avantatges econòmics verament únics i inestimables que l'atzar ha volgut
ofrenar, en el seu naixement, al jove Estat.
UN COMENTARI AL DISCURS DK M. HGOVER. — L a Macedoine publica el següent comentari a un dels discursos pronunciats darrerament pel
President actual dels Estats Units:
" E l discurs pronunciat pel president dels Estats Units a la reunió
de la Legió americana, continua essent comentat per la premsa d'arreu
del món. L a imatge de la guerra, indissolublement lligada a la de l'armistici, ha inspirat aquest any un gran discurs a M. Hoover; gran pels
horitzons que suggereix a la humanitat assedegada de pau, i per les possibilitats concretes de desarmament que anuncia.
Nosaltres, però, no ens fem grans il·lusions; els aprofitadors associats
a la guerra, que, fidels a la present moda, s'han amagat sota la disfressa
de pacifistes, barrejant-se amb els que ho són de cor, per "prendre plaça a l'interior", reixiran també aquesta vegada, a trobar tota mena de
fórmules, i d'arguments, per a inutilitzar les bones intencions dels qui
voldrien deslliurar la humanitat del flagell de la guerra. Reixiran de nou,
com potser també a impedir temptatives semblants en l'esdevenidor.
E l que és indubtable és que vindrà un dia en què, a la fi. hauran de
capitular davant l'enorme força moral que té la idea de la pau. E l fet
que els imperialismes, que ahir arrossegaven insolentment els seus sabres,
es vegin obligats avui a disfressar-se de pacifistes, ensenya prou bé quin
és el camí que segueix la humanitat, encara que lentament.
Per aquesta raó, nosaltres tenim confiança en l'esdevenidor, sense
deixar-nos impressionar, pels blasmes de tota mena, i pel veto de la
premsa d'alguns països armats fins a les dents. A nosaltres, que no tenim canons ni cuirassats, sinó únicament la força del nostre dret, no ens
cal sinó veure com avança la solució pacífica dels conflictes, i la pacífica
reparació de les injustícies.
Ens és suficient perquè aquells qui dirigeixen la vida dels pobles, i
que s'han constituït al present en campions de la pau i d'aquestes pacífiques solucions, no consideren pas els tractats de pau que foren signats
als afores de París, com la darrera paraula de la justícia, ni que les fronteres actuals siguin "les fronteres ideals" com és afirmat en algun
país balcànic, el mateix nom del qual demostra que és una negació de
la idea que, pretén defensar.
Des d'aquest punt de vista, cal subratllar un paràgraf de l'esmentat
discurs del president Hoover, que la premsa va deixar passar sense comentari.
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Aquest paràgraf diu: " E s necessari de reconèixer que hi ha moltes
qüestions de fronteres que no estan resoltes, que alguns pobles aspiren a
una realitat que Amèrica, i totes les altres potències, en l'esdevenidor
es trobaran barrejades en les controvèrsies, i diferències, provocades per
múltiples raons".
Aquest averany, sortit del cap d'un gran Estat, segurament no haurà
plagut gaire a determinades capitals europees, en les quals hom s'entesta
a afirmar que totes les qüestions de fronteres estan definitivament resoltes, i la condició dels pobles també. Així, i tot, ningú no s'ha atrevit a
replicar-li. És per què ho ha dit de passada, parlant de la qüestió concreta del desarmament, o per què hom espera que amb aquest procediment, serà possible que no s'adonin de les seves paraules els pobles que,
tancats dins una frontera aspirin a una més ampla autonomia?
Abstracció feta dels motius d'aquest silenci, és fóra de dubte que ço
que hem dit de bon principi, i ens congriarà els atacs de costum, s'imposa cada dia més, no solament dels "idealistes incorregibles" sinó d'igual manera als politics que tenen el sentit de la realitat.
L a imperfecció dels tractats, és reconeguda públicament per homes
d'Estat responsables; el dret dels pobles oprimits és pres en consideració en les combinacions la finalitat de les quals és organitzar la pau, i és
considerat una causa de perills.
Heus aquí l'immens progrés aconseguit en pocs anys, per la idea
invencible de la llil)ertat dels pobles. És natural que una falta comesa
sigui reparada a la primera oportunitat, i que un dret inqüestionable sigui reconegut bon punt se'n fa qüestió.
Com que els pobles que aspiren a major llil)ertat. no poden resoldre
aquests problemes amb la força material, perquè amb relació als seus
conqueridors són dèbils i estan desarmats, l'esforç mundial per a acabar
les brutalitats de la guerra, reemplaçant-les per la força del dret i de la
justícia, són un encoratjador indici que obre grans perspectives a llurs
aspiracions.

CLKMENCEAU.—En poc temps han mort diverses figures que acompliren un pai)er predominant en la guerra mundial. Foch i el príncep
de Baden en són un exemple. L'artífex del triomf francès també ha
traspassat. L a seva mort, però, no ha colpit l'opinió, com la d'altres estadistes, desapareguts també últimament, Stresemann el principal d'entre ells. I és que abans de la seva desaparició mortal, el poble francès
ja l'havia residenciat políticament, llavors de la presentació de la seva
candidatura per a la presidència de la república. De la veneració dels
imperis centrals, els quals tant havia vexat en els diversos tractats de
pau, no cal parlar-ne. Per altra banda, la retirada a un poble de la Vendée, on escrivia les seves memòries i l'avançada edat que comptava, unit
a la insistència amb què els periòdics donaven de vegades la notícia de
trobar-se molt malalt, notícies que per altra banda sempre desmentia,
havien contribuït a què el poble francès s'anés fent a la seva desaparició.
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Tot amb tot. era tan gran el seu prestigi entre els ex-combatents i
nacionalistes de la veïna nació, que en escampar-sc la nova de la seva
niDit. desapareix l'hnme de partit per a fer («is a l'heroi nacional. Tots
els capdavanters dels diversos grups i grupets amb els respectius òrgans
en la premsa entonen el seu panegíric. Kls més brillants oradors parlamentaris pugen a la tribuna i pronuncien l'oració fúnebre. Desapareixen les lluites intestines per a preguntar-se els uns als altres àvidament:
Quan es celebrarà l'enterrament? Acceptarà els honors fúnebres que li
vol tributar el Govern? Un sol partit s'aparta del dol nacional per fdr
sentir sistemàticament la veu de protesta contra tot el que fa referència
a la pàtria. Els afiliats a la I I I Internacional, seguint les ordres de Moscou, fa la rebentada de Clemenceau. Els seus crits es planyen, però, enmig de la indiferència general.
La seva darrera voluntat no triga gaire a ésser coneguda. Per boca
dels seus parents, demana que sigui enterrat sense cap ostentació al costat del seu pare, en una tomba perduda en els boscos de la comarca on
va néixer.
Poc temps abans de morir, porta a cap l'últim acte de patriotisme,
que ve a sintetitzar el seu ideal de la "França sobre tot". Atorga les
primicies de la publicació de la seva obra pòstuma a una casa editorial
francesa enfront d'un jxitent trust de premsa nordamericà que li n'oferia una quantitat inversemblant. A l'oferta estrangera, respon que la
França ha d'ésser la primera a conèixer la veritat.
L a seva llarga vida és la genuïna representació de l'home que es
dóna completament a la política. Les seves normes de govern no poden,
ni de bon tros, ésser acceptades pels catòlics. Per això procurarem de
fer una biografia, completament subjectiva, en el curs de la qual es
veuen grans encerts al costat de grans equivocacions.
Nascut a Monilleron-en-Paredes, petita població de la reialista Vendée, el 28 de setembre del 1841, d'una família de metges, que remuntava els seus avantpassats al segle xv, veié transcórrer la seva infantesa enmig de les narracions dels seus pares que explicaven les vicissituds
de la família Clemenceau a través de la guerra civil, en temps del Terror. E I seu besavi Pere Pau Clemenceau, batlle d'un dels pobles insurreccionats, havia hagut de seguir, junt amb tota la família, les marxes
de les tropes de la República per tal de tenir garantida la vida. Les lluites entre blancs i blaus havien arribat a un grau de ferocitat inconcebible. L a lleialtat del seu besavi a les noves institucions fou premiada per
Napoleó amb el nomenament de membre dels Cinc-Cents. No és estrany
que amb aquests antecedents, Clemenceau. arribés a tenir per la república una idolatria, augmentada, si cap, pels esdeveniments que s'anaven
succeint a la França.
Tot just a l'edat de set anys, veu caure jier obra d'una revolució la
Monarquia de Juliol, que havia liquidat la Monarquia tradicional i l'Imperi Napoleònic. L a proclamació de la segona República, provocava
dins de la família un entusiasme, que poc després es veia aigualit per la
proclamació de Napoleó I I I . Les campanyes més o menys públiques del
seu pare contra el nou règim acabaren amb la seva presó, per creure'l

LES IDEES I E L S EETS

579

romplicat en l'afer de les bombes Orsini. 1^ visió del seu pare empresonat, acabà per fixar definitivament el seu caràcter indòmit. Llavors
tenia disset anys. Poc després, el trobem estudiant medicina a Paris, on
ben aviat es reuneix amb tota la joventut republicana que póMkVÉ a cap
una oposició ardent. L a seva col·laboració a diversos periòdics antibonapartistes, li ocasionà l'any 1862 una condemna d'un mes de presó. Acabada la carrera, se'l veu a Anglaterra, on assisteix a les reunions de
Stuart Mill i Hebert Spencer. Després passa a America, on resideix
quatre anys examinant el mecanisme del sistema democràtic. Unes lliçons de francès i d'història li donaven el suficient per a viure. D'entre
els seus alumnes, s'enamorà de la que mé-s endavant havia d'ésser Ja
seva esposa.
E l 4 de setembre del 1870 el trobem a Paris entre els ciutadans que
proclamen la República, l'endemà del desastre de Sedan. Triomfant el
moviment, és nomenat batlle de Montmartre. I,es seves proclames tenen
el mateix estil que les que tornem a trobar el 1917 adreçades a tota fa
nació. Enviat a Bordeus com a diputat de París a l'Assemblea Nacional, posa la seva signatura sota la protesta dels habitants dels territoris
cedits als prussians. Dimiteix i torna a Paris el 5 de març. L a revolta
popular amenaçava. Partidari de la conciliació de tots els francesos, no
aconsegueix sinó fer-se sospitós als dos partits en pugna. Fracassa la
seva temptativa de salvar la vida als generals Lecomte i Clément Thomas i la seva bona estrella imi)edeix d'ésser fusellat per la Commune.
Més tard, fou acusat de complicitat en l'execució dels dos generals. L a
causa finalitzà amb el reconeixement de la seva innocència.
Represa la normalitat politica. el 23 de juliol del 1871, és elegit conseller municipal del barri <le Clignancourt del qual havia de passar a
ésser batlle el novembre de 1875. E n la presa de possessió del càrrec,
pronuncià iln discurs-programa. on les seves idees polítiques són clarament exposades. E l 1876. la divuitena demarcació l'elegeix diputat,
representació que conserva durant disset anys. Mentrestant, exerceix la
medicina. I-a primera vegada que puja a la tribuna és per demanar l'amnistia. Aliat momentàniament amb Gambelta esmerça totes les seves
energies a combatre el gabinet del setze de maig. Ben aviat, però, esclaten les diferències amb el cap de l'oportunisme, del qual no triga a separar-se. («r fundar " L a Justice" periòdic a l'entorn del qual s'aplega
l'extrema esquerra. Llavors és quan comença a pronunciar aquells j a r laments demoledors i a escriure aquells vibrants articles que més tard
li havien de valer el sobrenom de "Tigre". E l ministeri Waddhington
és el primer a caure sota la seva oratòria. Poc després, realitzava veritables catàstrofes ministerials. Un a un, del 1881 al 1885, Jules Ferry,
Gaml>etta, Freycinet. de nou Jules Ferry, a conseqüència, de la Campanya
del Tonquin, Goblet i Ronyier, cauen sota les seves interpel·lacions.
Després de la dimissió de Jules Grévy, fa elegir Carnot per a la presidència de la Hepública en 1887. Finalment, veia format el 1888 un ministeri completament radical. E n una votació jwr a la presidència de la
Cambra, aconsegueix igual nombre de vots que Melinc, el qual se l'emporta a causa de l'edat. Un nou perill es presenta a les seves, idees el
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boulangisme, auxiliat en el seu assalt a la república per les dues tendències monàrquiques. Clemenceau sosté enèrgiques campanyes contra el general i els seus auxiliars. E l s seus enemics s'aprofiten per tal d'atacarlo de l'escàndol del Panamà i de diversos afers. Déroulèdc, el denuncia
com a venut a Anglaterra. Les campanyes dels seus adversaris ocasionen la seva desféta a les eleccions de l'agost del 1893.
E l Clemenceau periodista substitueix al Clemenceau parlamentari.
Des de la premsa, es passa nou anys combatent els governs. L'afer Dreyfus, del qual fou un ardent partidari, li forni nous elements per a continuar les seves campanyes, qute malauradament durant el ministeri
Combes, havia de veure realitzades. E l 1902, el districte del Var l'enviava novament al Parlament. E l 14 de març del 1906, entrava a formar
part com a ministre de l'Interior en el gabinet Sarrien, del qual, entre
altres, formaven part Poincaré, Doumergue, Rriand, León Bourgeois i
Barthou. L a seva mà de ferro es deixava sentir en la repressió de les
vagues del Nord. L a dimissió, pocs mesos més tard. de Sarrien. Bourgeois i Poincaré, motivaren una reconstrucció del gabinet, del qual passava a ésser president, confiant Ics carteres vacants, entre altres, a Caillaux, el qual havia de perseguir durant la gran guerra. E l seu govern,
que durà trenta tres mesos, es veié pertorbat pel conflicte religiós, la
tensió amb Alemanya al Marroc, les vagues de Draveil-Vigneux. de
Villeneuve-Saint-Georges, de correus i dels viticultors del Migdia i els
freqüents motius militars. Caigut del poder, viatjà un quant de temps
per Amèrica. A la tornada fundà "L'Homme Libre", combaté fortament
el ministeri Briand i la candidatura de Poincaré a la presidència de la
república. Al mateix temps, obeint a una paradoxa, que és norma a
França, el demòcrata Clemenceau fou el primer a iniciar la campanya
contra la representació proporcional. Gran patriota sempre, no tenia cap
inconvenient a reconèixer que s'havia equivocat quan propugnava el servei militar de dos anys i féu llavors els impossibles per restablir el servei de tres anys, cregut necessari per tal de fer' front als possibles esdeveniments internacionals, que ja es dibuixaven.
I^i gran guerra es declara. Clemenceau, hi juga dos papers completament distints. E n el primer, des del seu escó del Senat, i la direcció de
"L'Homme enchainé" que ell, sempre amatent, a conseqüència de la
censura, havia fet substituir a "L'Homme Libre", denuncia l'una darrera l'altra totes les febleses, tots els errors, totes les traïcions. E l segon
paper comença quan Poincaré, per sobre de totes les simpaties personals
o de partit, li encarregà la formació de govern. L a seva declaració ministerial del 20 de novembre del 1917 és el viu retrat de la seva ànima,
plasmada en unes frases. D'entre altres, n'extraiem les següents, que en
són una bella mostra:
1
"Nosaltres ens presentem davant vostre (els diputats) amb l'únic
pensament de portar a cap una guerra integral."
"Mai la França no ha sentit tan clarament la necessitat de viure i
d'engrandir-se, per a posar-se al servei de la consciència humana, per a
fixar per sempre més el dret, tant entre els ciutadans com en els pobles
capaços d'alliberar-se."
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"Aquests francesos, que nosaltres fórem obligats a llançar dins la
batalla, tenen uns drets sobre nosaltres. Volen que cap dels nostres pensaments no s'aparti d'ells, que cap dels nostres actes no els sigui estranger. Nosaltres els ho devem tot, sense cap reserva. Tot per a la França
sagnant en la seva glòria. tot per a l'apoteosi del dret triomfant. Un sol
deure i senzill: viure amb el soldat, patir, combatre amb ell. Abdicar tot
el que no és la pàtria. L'hora ens ha arribat d'ésser únicament Francesos."
Ara apareix el "Tigre":
"Mes ai! També hi ha crims, crims contra la França, que demanen
una prompta punició. Nosaltres prenem <iavant vostre, davant el país
que demana justída, la responsabilitat que la justícia serà feta segons
el rigor de les lleis. Ni consideracions personals, ni passions polítiques
no ens desviaran del deure, ni ens el faran traspassar. Massa atemptats,
s'han ia realitzat sobre el nostre front de batalla. Feblesa seria complicitat. Nosaltres realitzarem el nostre programa sense feblesa, igual que
sense violència. Tots els inculpats, al Consell de Guerra. E l soldat al pretori, solidari del soldat al combat. Res de campanyes pacifistes. Res de
maniobres alemanyes. Ni traïció, ni semi-traïció: la guerra. Res més que
la guerra. Els nostres exèrcits no seran agafats entre dos focs. L a justícia passa. E l país coneixerà que és defensat."
Acte seguit, assenyala el primer sacrifici a la nació:
"Nosaltres anem a entrar en la via de les restriccions alimentàries, a
continuació de l'Anglaterra, de la Itàlia i de la mateixa Amè^ca, admirable de generositat."
I finalment la visió de la victòria:
" U n d:a, des de París al més petit llogarret, ràfagues d'aclamacions
acolliran els nostres estendards vencedors, xops de sang. de llàgrimes,
esquinçats pels obusos, magnífica aparició dels nostres grans morts.
Aquest "dia. el més \ye\\ de la nostra raça. després de tants altres, està a
les nostres mans dç fer-lo."
Votada la qüestió de confiança. Clemenceau començà una persecució terrible, persecució implacable que justifica a bastament el sobrenom
de "Tigre." Caillaux i Malvy. entre altres hagueren d'expatriar-se. E l s
fusellaments dels suposats traïdors, dels pacifistes, omplien la França.
Abans de fer-li càrrecs d'aquesta repressió, cal examinar el grau de desesperació en què ttohk la causa dels aliats: els submarins alemanys, encerclaven cada dia més les costes de França: la Itàlia, era derrotada al
Piave i finalment Rússia es descomposava sota la revolució. A més a
més. les dificultats interiors del país. una gran part del qual demanava
a qualsevol nreu la cessació de les hostilitats, debilitava la moral dels
combatents. L a diversitat de comanaments imixjssibilitava l'acció comuna. E l s seus esforços aconseguiren de reunir sota les ordres de Foch els
caps dels respectius exèrcits: Petain. el rei dels belgues i el mariscal
Haig. Ni els alemanys, amb tot i la seva hegemonia, no aconseguiren
en el curs de la guerra d'unificar el comanament.
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L a guerra fou guanyada. E I 19 de febrer del 1919, un inconscient
tractava d'assassinar l'heroi de França. Clemenceau, malgrat la seva edat
avançada, es reintegrava vuit dies després al seu escó de la Conferència de la Pau. E l mes de juny presidia la signatura del tractat de pau i
el gener del 1920 al Saló del Rellotge del Quai d'Orsay, el canvi de les
Ratificacions.
Acabat el període presidencial de Poincaré, calia donar-li un successor. Paul Deschanel, era preferit per l'Assemblea Nacional a Clemenceau. Segurament els diputats, tot i reconèixer la diferència dels mèrits
de l'un i de l'altre, temien Clemenceau per la seva mateixa mà de ferro,
que els va portar el triomf. E l 17 de gener del 1920 Clemenceau dimitia
la presidència del Consell.
De retorn del viatge que realitzà a les índies, a l'Egipte i als Estats
Units, on se li féu una rebuda grandiosa, es retirà a la intimitat de casa
seva, on s'ha consagrat a l'estudi, que no ha abandonat, sinó per entrar
a l'agonia.
Un plat fort ens reservà abans de morir, la publicació pòstuma de
les seves memòries sobre la guerra, que no autoritzà en vida i on, sota
el títol de "Grandeses i misèries d'una Victòria", hom descobrirà els secrets i les flaqueses de molts que intervingueren en la darrera epopeia.—
L . 1 O.
I

L'OCUPACIÓ IANQUI D'HAITÍ.—La política de la Casa Blanca, vers
les petites repúbliques d'Amèrica, que té les seves fases principals en
les intervencions a Nicaragua, Panamà, Haití, etc, i la contínua intromissió en els afers interiors de Mèxic i Cuba, ha tingut una nova ensopegada, que ha atret l'atenció, cap a aquesta nova forma d'imperialisme, molt segle xx, practicada gairebé exclusivament per la poderosa
república, avui la primera potència, tant per la prosperitat material dels
seus ciutadans com per la paritat de la seva armada amb la que fins ara
ha estat la reina de les mars, l'Imperi Britànic. E l seu domini" amagat
en e!s diversos països americans, sota l'excusa de 1^ protecció als interessos dels seus súbdits, es val de mil mitjans per aconseguir el control
absolut de totes les activitats de la nació, en la qual posi el seu esguard.
Començant per la concessió d'un emprèstit, que la lliga econòmicament
amb Wall Street, acaba per imposar un president, que sempre és un
polític mediocre però sense escrúpols, que traeix el seu país a canvi d'una
reelecció continuada, mitjançant el suport dels fusellers nordamericans
en funcions de tropes d'ocupació i ensems àrbitres en la lluita electoral.
Generalment cal el "placet" de la Secretaria .d'Estat de Washington,
per ocupar la presidència d'aquests països.
L a república d'Haití, cèlebre al segle passat per les contínues guerres civils que menaven els seus súbdits, la majoria dels quals eren negres, presencià l'any 1914 el desembarc dels fusellers americans del
canoner "Machias" per ordre del Departament d'Estat i del Nacional
City Bank de Nova-York. S'apoderaren de 500.000 dòlars or que hi
havia a les caixes del Banc Nacional Haitià i se'ls emportaren a bord.
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EI pretext era impedir que el llavors president s'apoderés d'un diner que
estava destinat a cobrir la garantia dels creditors de la nació i l'emissió
del paper moneda. A l'ensems s'obligava la república negra a negociar
un emprèstit en les condicions que volgués imposar el Nacional City
Bank. A canvi d'això, els Estats Units es comprometien a acabar l'anarquia que dominava aquesta república i que per la seva proximitat podia
resultar perillosa al Canal del Panamà i perquè la base naval de Sant
Nicolàs, ajuda a la defensa del canal que separa Cuba de Santo Domingo. Aquests motius estratègics que tendeixen a fer del mar de les A n tilles un estany nordamericà, motivà que el president Wilson, que després se'ns havia de presentar tan filantrop accedís a les reivindicacions
econòmiques dels banquers de Nova-York. L'any 1847 els Estats Units
ja havien fet determinades proposicions per adquirir una base naval,
però els naturals s'hi havien negat resoludament.
E l desembarc per les tropes de l'almirall Capperton, motivà l'ocupació dels bitllets, que estaven destinats al pagament dels funcionaris i de
les dietes dels senadors. D'aquesta manera es veieren obligats a ratificar el tractat que legalitzava l'ocupació. E l s E . E . U . U . designaven un
conseller financier, un recaptador suprem d'impostos, encarregat de portar a cap la distribució entre els diversos emprèstits i concessions estrangeres. E n el pacte s'estipula, a més, la creació d'un cos de policia
amb oficialitat ianqui i el compromís de no cedir cap tros del territori
nacional a una potència estrangera. Encara els nordamericans obligaren
a modificar la Constitució que prohibia la venda de terrenys nacionals
a estrangers. E l plebiscit, portat a cap en mig dels fusells de les forces
de desembarc, donaren 63.000 "sí" contra 300 "no".
Primerament fou el general Dartiguenave, el que es prestà a legalitzar amb la seva signatura les oneroses clàusules del tractat. E n el curs
de la seva elecció pel Senat, les forces de l'almirall Sapperton rodejaven l'edifici on se celebrava l'acte. E l s diversos polítics que es succeïren
en la presidència, no feren sinó seguir el camí marcat pel seu predecessor.
Els continuats moviments de la població, sempre a punt de fer constar la seva protesta, han donat peu a les violentes repressions ianquis
que solament fins a l'any 1920 havien motivat 2.250 morts de nacionalitat haitiana, segons el Report Oficial de les forces d'ocupació. Contra
aquesta conducta, féu constar la seva protesta la "Foreing Affairs Association", segons la qual s'han violat "tots el cànons del tracte equitatiu i recte entre nacions sobiranes, així com totes les declaracions americanes de bona fe internacional".
Amb la pujada al poder del president Borno, l'any 1922, la influència nordamericana quedà encara més reforçada. Fou elegit anticonstitucionalment pel Consell d'Estat, el qual està compost de 21 membres nomenats pel president, prèvia l'aprovació de l'Alt Comissari, amb l'excusa que l'Assemblea Nacional no ha estat convocada des de l'any 1917
per tal d'evitar disturbis o el nomenament d'un president antinordamericà. E l mateix Consell d'Estat el reelegí l'any 1926.
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L'agitació que ara ha començat, és motivada indubtablement, per la
proximitat del període electoral, puix Borno cessa, segons la Constitució, a principis de l'any que ve. " E l President de la República serà
elegit per un termini de quatre anys; pot ésser reelegit immediatament,
però no pot ésser-ho per tercera vegada fins que hagi passat un termini
de quatre anys" (art. 72). Aquest, per tal d'apaivagar l'excitació, (declarà públicament que no es presentaria a una nova reelecció, convocant en
canvi l'Assemblea Nacional per tal que elegís lliurement el seu successor. H i ha el perill, però, que Borno en anunciar l'elecció, ho faci mogut
pel desig que s'iniciï una violenta campanya electoral que doni pretext
per a una nova intervenció ianqui, prolongant com a primera providència l'ocupació que ha de finir l'any 1936.
El conceller financier nordamericà a Haití, A . C. Millspangh, publicà un imparcial estudi sobre la situació, en el qual, després de reconèixer la culpa dels seus compatriotes en l'aspecte polític i econòmic, no
deixa de fer remarcar els progressos de tota mena que l'ocupació ianqui ha portat a la petita República. S'atura especialment en la construcció de camins, hospitals i escoles, molt necessàries aquestes últimes, puix
en el mateix any escolar 1924-25 solament el 15 per 1 0 0 de la població infantil rep educació escolar. E l mateix sou mensual dels mestres,
no passa mai de 15 dòlars. L'ordre públic i la higiene, queden molt millorats per efecte de l'ocupació. E n l'aspecte cultural, els nordamericans
proven de disminuir el nombre de les escoles superiors i augmntar en
canvi les tècniques.
Apaivagada momentàniament la situació, el president Hoover ha demanat al Congrés la tramesa d'una Comissió investigadora, el que almenys aparenta el desig d'arribar a una solució.—L. 1 O.

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 domi el son de
la pau: José]) Rovirosa, subscriptor de Valls.
Tots els mesos L a Paraula Cristiana farà dir una missa en sufragi
dels seus difunts, amics i afavoridors i llurs pròxims parents.

Aquest número de LA PARAULA CRISTIANA ha passat per la censura governativa
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Estatuària religiosa amb cartró-fusta

Visiteu la nostra exposició instal·lada en els
grandiosos locals de la casa S U B I R A N A
de Barcelona, Carrer de B A L M E S , 5 6 i 5 8
Catàlegs i altres dades a la seva disposició.

N O T A — Tenim la concessió exclusiva, per a reproduir lu imatge
del Sagrat Cor de Jesús que resulti premiada en el gran concurs
organitzat per la casa S U B I R A N A de Barcelona
P e r a encàrrecs d'aquesta imatge, a:

"EL

ARTE

CRISTIANO" D'OLOT

(Girona)

IUDESTRUCTIBLE
es lo benefici que presta
als nois l'Aixerop de
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SALUT
Músculs vigorosos, ossos
forts, imaginació dessembrassada i peiTecte funcionament de tot lo sistema, es lo resultat final
que s'obté amb aquest
activíssim

reconsutuient

Combat absolutament l'anemia, el
raquitisme, l'escrofulisme i la inapetencia
Mes de 35 anys de èxit
Aprobat per la Reial Acadèmia de Medicina
AVIS: Rebotje's tota ampolla qne en l'etiqueta exterior no dnga
impreses les paraales - B I P O P O S F I T S S A L U T amb tinta vermella
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