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N T R E lluors d'optimisme i boires de pessimisme, damunt tots
els quals es manté indecantable l'esperit de fe, el cristià modern
no acaba d'aclarir si la falanx creient del món actual serà la resclosa
que aturarà la darrera onada de la revolució—terroríficament profetitzada per Heine—, o el llevat que fermentarà la nova humanitat que
en sortirà amb la pell sagnant i l'esperit renaixent.
Si el Cristianisme no fos la reserva immortal de totes les crisis
humanes, que ni les revolucions més impies no poden esflorar, el trànsit actual de la societat que fou cristiana faria creure en una agonia.
Més que unes molles molt resistents que reaccionen amb vigor a tots
els sotracs, Déu ha posat enmig del món el seu Esperit informant
un organisme social, l'Església visible estesa espiritualment a la immensa Església invisible, al qual no pot arribar la corrupció del pecat i de la mort, ni tan sols el cruixit de la malaltia.

Els qui creuen que el Cristianisme és una perfecció relativa d'èpoques posades, superada per l'esperit modern, haurien de reflexionar, no solament que la capacitat de perfecció enclosa en l'esperit
cristià a penes ha estat encetada, majorment si es tracta de perfecció social, sinó encara que aquesta Església manifesta un misteriós
poder de renovellament que no ha palesat cap altra religió, ni cap
altre sistema de regir homes o pobles. E n tots ells, una malaltia llarga és preludi de la mort. E n ella sola, és acumulació d'energies per
a alçar-se amb una nova abrivada que la llança a conquerir perfeccions inèdites. Senyal de sanitat perpètua de l'Església és que les
seves decadències locals són dormides que la refan, sobretot si el
desvetllament és provocat per la fuetada perseguidora.
E s evident que el nostre món occidental cova una E r a novella de
més altes perfeccions socials que les passades. Les sectes extremes,
despertant amb febrades convulsives anhels novísshns de justícia,
acompleixen una missió profundament providencial. Les zones de
resistència, frenant els ímpetus revolucionaris, donen temps de ferNÚH. 88 - ABBILO·1932
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mentar a la massa social sarútosa, el gran poble normal que ha.
d'assentar sòlidament les noves conquestes de la justícia.
Mentre els elements conservadors resisteixen, van infiltrant-se
a poc a poc, no sempre conscientment, les idees renovadores. Mentre
els elements revolucionaris s'atorbonen en la tenebra, van moderant
el moviment i conjugant-lo paulatinament amb els fonaments eterns
de la societat. E l ferment cristià és entremig, pactant amorosatotent
entre els extrems de la violència i de la resistència, i transvasant a
cadascun els ingredients aprofitables de l'altre. E l l és el gran element moderador de l'evolució envers la nova E r a . E l l és el que
dóna l'abrivada als neguits de justícia dels uns i la prudèticia als
legítims afanys de conservació dels altres. E l compromís final sortirà d'ell, únic àrbitre possible dels grans conflictes històrics, perquè és l'únic senyor de la història. Sense ell, la fórmula harmònica,
dotada de virtualitats seculars, fóra impossible, perquè el neguit dels
uns seria torb sense centre de rotació i la feixugor dels altres seria
centre sense moviment centrat. E l Cristianisme és la tradició que
ja possibles tots els progressos.
L'Era venidora, imminent dintre el joc de proximitats històriques, prevista ja pels Profetes que anunciaven el temps messiànic
en què tota justícia fóra acomplida, i cantada en Esperit per Maria en el seu Magnificat a llaor dels humils, és assenyalada en el
món contemporani per corrents d'esperit que creixen per confluència de totes les valls del món, com neixen els grans rius en el secret
de les serralades.
Compteu, si us plau, la visible intensificació de l'esperit cristià
en el món actual: la cultura religiosa creixent àdhuc entre laics, feí
moviment litúrgic que rega la pietat popular d'aigües de neu eterna,
pures i fresques com el cor de l'Església d'on neixen, la creixença }d
quasi imponent de l'exèrcit social cristià, l'embranzida espiritualista
de joventuts nombroses i selectes, el sentiment pregon d'unitat de
tots els membres del cos místic de Crist que fa repercutir en tots
els sofriments d'un, i encara el que nosaltres creiem el més gran de
tots, per tal com és penyora divina d'eficàcia: el refloriment meravellós de la santedat en el nostre món. No dubtem que les edats futures qualificaran la nostra d'era de sants, amb la deliciosa particularitat que molts d'ells es recluten entre els joves: Théophile Vénard, Teresina de l'Infant Jesús, Gemma Galgani, Pia Giorgio
Frassati, Guiu de Fontgalland, aquest, infant... I no esmentem cap
vivent.
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Una nova afluència d'Esperit de Déu es vessa damunt la terra.
Déu no ha abandonat la humanitat. Els perseguits—els perseguits
obertament i els qui engoleixen en silenci les llàgrimes infinitament
més amargues de la persecució oculta— fan pujar al soli de Déu l'himne cruent de la dolor expiatòria, i Déu en baixa en forma de llum i
de força i purificació, energies divines que renovellarien mil mons
més corromputs que el nostre.
Si la nostra veu fos prou potent per a fer-se sentir de tots els
cristians amb aquelles inflexions persuasives que només dóna la
presència de Déu, gosaríem a predicar-los el gran deseiximent que
precipitaria l'arribada de l'Era novella estalviant les catàstrofes que
provocarà el xoc de la impaciència amb la resistència. Els persuadiríem d'obrir els cors a l'afluència de Déu sobre el món, i de multiplicar prodigiosament la santedat, accentuada sobretot en el desafecte a les riqueses i comoditats d'ací baix i en un desbordament de
caritat. Les tragèdies familiars són incomptables. Pares que veuen
plorar de fam els fills sense tenir un mos de pa per a saciar4os-la,
malalts sense assistència domèstica, ni Hospital que pugui acollirlos, pobres vergonyants que dissimulen amb andamis de senyor el
condol terrible de la misèria, famolencs sense treball a grans turbes... Si deixem que aquestes tragèdies es resolguin totes soles, les
resoldrà la revolució. Les resoldrà en uns—els revolucionaris—,
les agreujarà en els altres, les crearà en els restants.
Si els nostres cristians, que es van revelant més nombrosos que
no ens crèiem, volien salvar l'esperit religiós, si els nostres benestants volien salvar la part suficient de llur fortuna legítima, un desbordament de caritat que eixugués totes les llàgrimes i deixés sense
pretext les sectes que exploten les angoixes humanes per a fer guerra a Déu en tot el que sigui ombra seva, seria el miracle fulminant
que capgiraria la terra i arrabassaria a la impietat la glòria tenebrosa de portar al món la justícia renyida amb la veritat.
Però l'egoisme humà és massa poc inteüigentment egoista per
arribar a la gran generositat que el salvaria.
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'EXPANDIMENT miraculós de la religió de Crist, l'esplèndida florida de l'Església féu reaccionar la idolatria romana que, de
pressa, de pressa s'anava esllanguint.
Fou potser enyorança dels temps heroics de la Roma gentílica,
potser gelosia de la religió forastera que, nascuda suara, s'ensenyoria de tot i humiliava els déus de l'Imperi, potser egoisme dels sacerdots que veien seriosament amenaçats llurs interessos; el cert és que
s'exaltà el fanatisme popular que tan endormiscat romania de temps
ha i es multiplicaven els sacrificis a les múltiples divinitats, i en el
temple d'Esculapi es fingien cada dia meravellosos guariments, i tornaven a parlar fort els pseudo-profetes i els oracles, i , corporacions i
particulars, i viles i ciutats aixecaven un clam amenaçador reclamant el restabliment de les lleis contra els enemics de la fe i de la
pàtria.

Aquest fou l'origen de la desena persecució general, que hom coneix amb el nom de Dioclecià, però que hauria d'anomenar-se pròpiament de Galeri, puix que fou en realitat aquest qui la mogué,
amb l'aprovació sí, però contra el desig del seu superior jeràrquic.
Aquest veia, és cert, pel desfici del poble gentil, que l'extraordinària
propagació del Cristianisme era un greu impediment per a la unitat
de creences i de lleis que a tota ultrança calia conservar; però coneixent com coneixia l'enorme avantatge de les lleis i de les creences
cristianes sobre les idolàtriques, per al bon regiment de l'imperi, potser el seu recte sentit polític l'hauria decantat a anar paulatinament
minvant el prestigi de les menys recomanables fins a aconseguir el
predomini efectiu de les altres i amb aquest la cobejada unitat de
fet; però el cèsar Galeri, bàrbar d'origen, d'enorme estatura, de rostre espantós i veu esgarrifosa, fou l'àngel dolent de J'emperador.
Atiat per una mare més cruel que ell mateix, que a l'hora dels àpats
solia fer devorar homes pels óssos a la seva presència, per tal de pair
millor les viandes, s'aprofità dels avalots del poble gentil, en els quals
potser intervingué mediatament més d'una vegada, i amb tenacitat
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i astúcia admirables, unes vegades invocant la disciplina militar que
exigia uns mateixos sacrificis públics en honor d'uns mateixos déus,
d'altres fent parlar els oracles al seu gust contra els cristians, una
altra vegada bastint una esgarrifosa amenaça de perill sobre el simple fet d'haver un imprudent esquinçat un edicte imperial fixat al
fòrum, reeixí en els seus malvats intents, i la desena persecució fou
de les més formidables.
El dia de la festa dels Termenals, darrer de l'any romà, corresponent al nostre 23 de febrer, de l'any 303, entraren el prefecte del
pretori i els principals funcionaris al temple cristià de Nicomèdia,
ciutat escollida en la distribució del govern de l'imperi per a residència de l'emperador, cremaren les sagrades Escriptures i assolaren
totalment l'edifici. Així quedava inaugurada de fet la persecució que
havia de durar deu anys. L'edicte es publicà l'endemà.
En aquest edicte, hom manava la demolició de tots els edificis
consagrats al culte cristià; prohibia, sota pena de mort, l'assistència
a les reunions secretes; exigia la presentació dels llibres sants per a
cremar-los públicament; se subhastaven o confiscaven les propietats
de l'Església i es castigava la negativa de venerar els déus amb l'exclusió de tota honor i càrrec en els homes lliures i amb la impossibilitat d'alliberament en els esclaus.
Hom veu que Dioclecià no tenia intenció de vessar sang; aquesta no hauria corregut potser, si no hi hagués donat peu l'imprudent
esmentat que arrencà i esbocinà l'edicte. Aleshores començà, i començà pel palau imperial. L'emperadriu Prisca i la muller de Galeri i filla de Dioclecià, Valèria, no s'escaparen dels suplicis sinó amb
l'apostasia; moriren en els turments Sant Jordi i Sant Sebastià, general l'un dels exèrcits i capità l'altre de la guàrdia imperial; Doroteu, cambrer de l'emperador; Pere, amic particular de Dioclecià;
Adaucte, que era el seu tresorer a l'Africa, i els servents palatins Gorgoni, Judus, Mardoni, Domna, Teòfila i molts d'altres.
És cert que hi hagué defeccions lamentables, com les susdites de
la muller i de la filla de Dioclecià, i que a l'Africa, especialment a
la Numídía, no mancaren fidels, ni sacerdots, ni àdhuc bisbes, que
lliuraren vasos i llibres sagrats als qui injustament els reclamaven;
però, en general, hi havia pruïja de confessar públicament el sagrat
Nom, "s'ambicionava la palma del martiri", com diu Sulpici Sever,
tant, que els bisbes tenien més fretura de contenir temeraris que d'estimular tímids. Pere, prelat d'Alexandria, l'any 306, entre altres
normes disciplinàries adreçades als fidels, els deia: "Els qui incon-
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sideradament s'abrivin cercant el combat, exposant-se a la persecució o provocant-la, no recordant-se que diu l'Evangeli: No us exposeu a les temptacions; sereu portats als tribunals i no us hi presentareu vosaltres; no siguin per això exclosos de la comunió; però si
són clergues, que restin suspesos del sant ministeri".
Segons el testimoni de Lactanci, s'empresonava i s'arrossegava
a la mort tots els minstres de la religió que hom podia haver, sense
escoltar-los cap descàrrec, sense ni interrogar-los tampoc, i els fidels
eren apilotats sobre munts de llenya per a cremar-los a centenars, i
els esclaus tirats a la mar amb pedres lligades al coll. Per Eusebi
tenim notícia de les hecatombes africanes i de com es tallgiraven les
destrals de tant d'escapsar, i sabem que a Egipte passaren de 144.000
els immolats durant els deu anys de persecució. Una lletra dels "servents del Crist residents a Viena i a Lió", adreçada "als germans
llurs que professaven la mateixa fe i la mateixa esperança", ens assabenta de les horrors que presencià la GàHia en aquests dies lúgubres. Les terres espanyoles foren recorregudes pel ferotge Dacià i
pels seus subdelegats, que pertot arreu anaven deixant regueralls de
sang i foc: el bisbe Valeri, el seu diaca Vicenç d'Osca, els Innombrables, Engràcia i els seus companys, a Saragossa, els nins Just i Pastor a Complutum, Eulàlia i Lucrècia a Mérida, Ciriac a Màlaga,
Zoile a Còrdova, Leocàdia a Toledo, recorden amb l'heroisme de
llurs gestes el pas tràgic dels emissaris romans que vingueren amb
la comanda d'esborrar el nom de Crist. A Catalunya tenim també
un brillantíssim estol de màrtirs d'aquells anys que ningú no hauria
cregut tan pròxims al de la pau dalejada: a Girona, el ric i erudit
jove africà Feliu, tot just arribat a la nostra pàtria en companyia
de Cugat, que també morí màrtir a Barcelona, l'altre Feliu, diaca,
el bisbe Narcís, l'altre bisbe Ponç, l'altre diaca Víctor i els pares
d'aquest, i Vicenç, Orosi, Germà, Paulí, Just, Sici, Imbert i els innombrables que foren sorpresos quan es lliuraven a l'oració i assassinats allà mateix, l'anacoreta Daniel, Evald, Sixte, Gauliè i els seus
29 companys; a Barcelona, l'esmentat Cugat africà, el bisbe Sever
amb quatre sacerdots, la verge Eulàlia; a Lleida o a Badalona, el
soldat Atanasi amb els seus 73 companys; a Calaf, la verge Calamanda; a Mataró, les germanes Juliana i Semproniana...
En un altre edicte, publicat a primeries del 304, s'havia assenyalat l'obligació de tots els súbdits de l'Imperi d'oferir sacrificis públics als ídols, semblantment al que hom féu en la persecució de
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Deci90, i ciutats hi hagué on el zel excessiu dels magistrats per a
complir les disposicions sobiranes impedí que hom fes cap transacció mercantil i que fos tret un sol got d'aigua de les fonts públiques,
si els sedejants i famolencs, els compradors i venedors no havien
sacrificat abans. Aquesta llei, però, tingué molt distinta aplicació
en els distints dominis romans: el cèsar Constanci Clor aplegà els
cristians del seu servei immediat per tal de comunicar-los en nom
de l'emperador la necessitat en què es veuria d'acomiadar-los, si es
negaven a oferir l'encens manat als déus; n'hi hagué alguns de desgraciats que s'avingueren a perdre l'ànima per tal de conservar el
càrrec, i aquests foren els bandejats i no els qui romangueren ferms
en llur fe. "Jo no puc refiar-me—digué el prudent cèsar—de la f i delitat dels qui traeixen el seu Déu".
A desgrat de la tolerància, de la benvolença i protecció, si hom
vol, de Constanci, l'imperi es convertí en un immens escorxador de
cristians; tant, que arribà a creure el paganisme que havia acabat
amb tots, com ho indiquen aquestes inscripcions d'aquell temps, segons Grutter:
"Dioclecià, Júpiter. Maximià Hèrcul, cèsars augustos, després
d'haver exterminat els cristians que subvertien l'Estat..."
"Dioclecià, cèsar august, després d'haver adoptat Galeri a l'Orient i d'haver destruït per totes les comarques la superstició del
Crist..."
I aquesta altra, segons Masdéu en la seva Història d'Espanya:
"Els invictes cèsars Dioclecià, Maximià, Galeri i Constanci, emperadors augustos perpetus... immolaren una vaca prenys blanca,
per tal com havien suprimit i extingit amb la cura pietosa llur la superstició cristiana."
I mentrestant s'escrivien aquestes coses per tal de perpetuar-ne
el record, els palaus s'anaven omplint de la "suprimida i extingida
superstició", els "cristians exterminats" formiguejaven no sols a les
catacumbes de Roma, sinó també per totes les ciutats i viles dels
dominis imperials i bon tros més enllà, països bàrbars endins, i eren
ja amb plena vida i a punt d'entrar en llurs funcions restauradores
l'emperador que havia de donar la llibertat a l'Església i la santa
emperadriu que havia de descolgar triomfalment el sagrat Lleny per
a oferir-lo a l'adoració de tot el món!
Segles més tard, a una de les naci'^s europees més fuetejades
Eusebi, De mart Pal. .3.
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per la impietat, s'iniciava també amb esclat primaveral la renovació
religiosa, precisament poc després d'haver-se vanat insolentment un
governant d'haver apagat les lluminàries del Cel.
Els esdeveniments polítics precipitaren els fets religiosos i aparegué el sol de la deslliurança cristiana quan semblava més fosca la
nit de l'opressió.
D'ençà del 303, Dioclecià se sentia defallit, anava perdent de
dia en dia no sols la salut, ans encara la raó. Galiè s'aprofità del seu
abatiment i l'obligà a abdicar el dia 1 de maig del 305. El mateix dia
abdicava també Maximià. Foren nomenats augustos els cèsars Galeri i Constanci i hom creà cèsars nous Flavi Sever i Maximí Daja,
aquest a les ordres de Galeri i aquell a les de Constanci. D'aquella
hora en avant, tota la Itàlia, Sicília, la GàHia i tots els països occidentals, la nostra península i l'Africa, segons el testimoni d'Eusebi91,
gaudiren d'una pau envejable. La que semblava iniciada a l'Orient
amb l'arribada del novell Cèsar Maximí, fou de brevíssima durada:
un nou edicte de Galeri i un altre de semblant del seu subordinat,
renovaren l'any 306 els dies més tristos de l'imperi de Dioclecià,
amb l'agravant que els magistrats d'aleshores, que eren escollits entre els homes més degradats de l'escòria social pel groller Galeri i
pel libidinós Maximí, abusaren tan intolerablement de llur càrrec
que més d'una acusada que es trobava amb prou coratge per a sofrir tota mena de turments de fam, de set, de foc i de ferro, no en
tingué per a resistir la brutalitat dels botxins i se suïcidà per afranquir-se'n.
A la mort de Constanci, el dia 25 de juliol del 306, l'exèrcit proclamà august Constantí, fill del difunt i de Santa Elena; però Galeri féu que restés simple cèsar i que l'august fos Sever. Pocs mesos
després, Maxenci, fill del dimissionari Maximià, comprà els pretolians, que el proclamaren august, i s'associà al seu pare, que reclamà el títol que havia deixat forçadament. Sever fou vençut i mort
per aquests. Aleshores, Galeri nomenà Licini en lloc de Sever, i com
que tant Licini com Maximí volgueren ésser augustos i Constantí
rebé així mateix aquest títol de Maximià, en mullerar-se amb la
filla d'ell, n'hi hagué sis: Galeri, Licini i Maximí a l'Orient, i Maximià, Constantí i Maxenci a l'Occident.
L'any 310 es penjà Maximià Hercúleu per sentència del seu gendre, contra la vida del qual havia atemptat.
Ibid. 13.
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La persecució seguia a l'Orient i arribava també a la Mèssia i a
la Panònia, províncies de l'Occident sotmeses a Licini, que imitava
en tot la política anticristiana de Galeri.
Maximí Daja havia publicat un altre edicte persecutori l'any
308, molt semblant al de Deci, que sembrà de sagrats cadàvers els
seus dominis, especialment l'encontorn de Cesarea, i forní d'incomptables treballadors forçosos, orbats i escoixats, les pedreres de la
Tebaida i les mines de la Cilícia, Palestina i Xipre.
Maxenci no volia perseguir els fidels: havia constatat la gran
multitud dels addictes a aquesta odiada religió, i cregué obrar com
un bon polític respectant-la i fins, segons Eusebifl2, manifestant
sentiments de cristià.
L'any 311, Galeri, malalt, desesperat, turmentat d'una nafra
pudent que l i feia caure la carn a trossos i l i cremava les entranyes,
després d'haver consultat infructuosament els oracles i d'haver recorregut a tots els metges, intentà l'última prova acudint a demanar l'adjutori del Déu dels cristians que ell tant havia ofès. Amb
sorpresa general, doncs, aparegué aquest edicte de licitud que signaven Galeri, Constantí i Licini:
"Entre les nostres múltiples cures per a la utilitat pública,
temps ha que ens proposàrem de restablir les lleis antigues romanes i fer que s'esmenessin els cristians que haguessin negligit la religió de llurs majors, puix que, imbuïts de falses màximes, no seguien les normes establertes pels pares llurs, sinó que es feien lleis
al seu caprici i congregaven el poble en diversos llocs. Amb aquest
intent donàrem un edicte que a molts posà en perill i ocasionà la
mort d'alguns. Per això, com que veiem que la majoria persisteixen
en les seves afeccions i no volen tributar als déus el culte degut, ni
tampoc servir al Déu dels cristians, atenent a la veu de la nostra
clemència i seguint el costum nostre de perdonar tothom, havem
cregut convenient de donar-los participació a la nostra indulgència, de faisó que els sigui lícit d'ésser cristians com abans i de restablir els llocs de llurs assemblees, amb la condició, però, que res
no intentin contra les lleis, i ens proposem de manifestar als magistrats la conducta que hauran d'observar. En vista, doncs, d'aquesta
gràcia que els concedim, hauran de pregar al seu Déu per la nostra salut, per l'Estat i per ells mateixos, a f i que l'Estat frueixi de
vida segura i pròspera."
Hist. cccl. VIII. 14.
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N i Maxenci ni Maximí no havien signat l'edicte; però aquest
últim donà una manament oral de cessament de persecució al seu
prefecte del pretori, per tal que aquest el comuniqués als governadors i magistrats. El motiu que al·legava el susdit prefecte en la
comunicació escrita als seus subordinats per a cessar en la cacera de
cristians era, segons ho trobem en Eusebi l,3, que "una llarga experiència ha provat que no hi ha manera d'apartar-los de la seva
error".
Galeri morí aquell mateix any amb el cos fet un podrimener tot
avivat de cucs.
No restaven, doncs, ja, sinó quatre emperadors: Constantí i
Maxenci a l'Occident, Maximí i Licini a l'Orient; però aviat els
semblà que eren massa i es coHigaren Constantí i Licini contra Maxenci i Maximí.
La persecució, que no havia estat apaivagada en els dominis de
Maximí, sinó per por a Galeri, una vegada mort aquest, es reprengué amb més cruditat aquell mateix any 311, i foren en gran nombre els sacrificats a l'odi de l'emperador que, de més a més, es proposava de reorganitzar el gentijisme decadení creant una mena
d'Església idolàtrica amb una jerarquia sacerdotal semblant a la
cristiana. Déu no volgué que reeixís en els seus intents: el labarum
constantinià se l i entravessà al camí que l i havia semblat tan pla
i tan llis.
Maxenci, mentrestant, que en sa conducta privada fou un home
depravat, en les seves relacions públiques amb els cristians es manifestà més deferent que cap altre dels seus col·legues; arribà fins
a autoritzar el papa Sant Melquíades per traslladar de Sicília al
cementiri de Calixte les despulles del seu antecessor i perquè reclamés del prefecte els béns eclesiàstics que havien estat confiscats
des de primeries del segle anterior. N o havia fet tant Constantí.
No foren, doncs, motius religiosos els que enfrontaren els exèrcits de l'un i de l'altre. Hom ha dit que fou l'ambició de Maxenci;
potser era la d'ambdós que, evidentment, es feien mútua nosa.
Déu, que és Senyor dels imperis i els dóna i els pren a qui vol
i com l i plau, es manifestà a Constantí, camí de Roma, en el signe
de la creu lluminós sobre el sol a ple migdia i amb la promesa que
aquell senyal l i donaria la victòria, i , portant aquest afortunat cabIbid.. I X , t.
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dill la santa insígnia, el nou estendard94 amb la seva escorta honorífica de cinquanta soldats escollits, entrà triomfant a la Urbs
el dia 29 d'octubre de l'any 312.
Aquest es manifestà polític consumat en la seva evolució envers
el Cristianisme, força social de la qual ja no podia prescindir un
príncep prudent. Un dels seus primers actes fou d'imposar a Maximí el respecte a les persones i coses cristianes. A l'antic aliat de
Maxenci no l i queda més remei que obeir el vencedor, al qual el
Senat acabava de decretar el primer lloc entre els emperadors, tot
manant que se l i erigís l'arc triomfal que havia de subsistir durant tantes de centúries95, i repetí les seves ordres del 311 al prefecte del pretori prohibint les violències contra els fidels i recomanant d'atraure'ls al gentilisme només per la dolça persuasió.
Poc temps després, el dia 1 de maig de l'any 313, Licini, que
s'havia mullerat amb la germana de Constantí per tal d'estrènyer
més l'aliança mitjançant el parentiu, eixí entre Heraclea i Andrinòpolis a l'encontre de Maximí, que venia a disputar-li la seva part
de potestat imperial, i el vencé i l'obligà a deposar la púrpura i a
morir desesperat poc després d'una altra provatura de redreçament.
El vençut havia jurat davant l'altar de Júpiter que, si assolís la
victòria, exterminaria tots els cristians; el vencedor, antic i futur
perseguidor de la religió cristiana, entrà en batalla fent recitar als
soldats i recitant ell mateix aquesta oració que en somnis l i havia
ensenyat un àngel: "Us preguem. Déu altíssim. Us preguem. Déu
sant. Us recomanem la causa de la justícia. Us recomanem la nostr? salvació. Us recomanem el nostre imperi. Per Vós vivim, per
Vós som benaurats i victoriosos· Sant i suprem Déu, escolteu les
nostres súpliques. Heus ací que aixequem les nostres mans a Vós.
Oïu-nos, o sant i suprem Déu."
Per aquell temps morí Dioclecià de melangia i de fam voluntària en el seu recés.
Amos ja absoluts de l'extens imperi romà els cunyats Constantí
i Licini, quan la religió durant tres segles perseguida no sols havia
w E l làbar o labarum constava d'un pal més llarg que una llança, revestit
d'or. i d'un travesser que li donava forma de creu i del qual penjava un drap
quadrat. A la part de dalt hi havia una corona i al centre el monograma srec
de Crist.
Aquest miraculós estendard o senyera fou vist i descrit per Eusebi, contemporani de l'emperador triomfant, i es conservava en el segle IX ai palau imperial
de Constantinoble.
" És el que avui. encara, hi ha a Roma, coneRut amb el nom d'Arc de Constantí.
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envaït tots els dominis d'aquests emperadors, sinó que s'eixamplava cap a l'Aràbia, Mesopotàmia, Assíria, Pèrsia, índia. Armènia, costa nord de la mar Càspia i més enllà del Danubi en terres
d'Europa; quan es veia més esponerosa precisament en aquells llocs
on s'havia manifestat amb més violència l'hostilitat dels seus adversaris; l'un, que poc abans havia eixit ben idòlatra de la GàHia i que
conservà fins a última hora ef títol de Pontífex Màxim del gentilisme,
i l'altre, tan cordialment enemic del sagrat nom del Crist com ho havia estat sempre, inspirats, si més no, per un admirable sentit pràctic que ningú no els gosarà a regatejar, es consagraren a executar en
totes les seves parts i detalls les prescripcions d'aquest edicte que
havien promulgat a Milà a primeries d'aquell any 313 tan fecund en
esdeveniments:
"Constantí August i Licini August, aplegats feliçment a Milà i
tractant de tot allò que fa referència a la seguretat i profit del públic, creguérem que una de les nostres primeres obligacions era d'arranjar tot el que ateny al culte de la divinitat, donant als cristians i
a tothom la llibertat de seguir la religió que vulguin, per tal que tota
divinitat celestial puga ésser-nos benigna i propícia, així a nosaltres
com a tots els nostres súbdits. Havem determinat, doncs, de no negar
a ningú el dret que té d'adherir-se a les pràctiques cristianes o a la
religió que l i semblarà més avinent, amb el fi que la divinitat suprema
que venerem segueixi afavorint-nos en tot com ho ha fet fins ara. Que
us consti, doncs, que el que volem és que, després d'invalidades absolutament totes les disposicions que per escrit teníeu rebudes referents als cristians i que tan perverses foren i tan poc adients amb la
nostra clemència, tothom que vulgui pugui ara seguir lliurement i
senzillament observant les pràctiques de la religió cristiana sense cap
inquietament ni molèstia... Havem cregut convenient d'ordenar, de
més a més, que si aquells llocs en els quals solien abans aplegar-se
els cristians i referent als quals heu rebut diverses ordres en temps
passats, han estat adquirits pel nostre fisc o per qualsevol altre comprador, siguin restituïts als cristians sense que se'ls reclami cap diner, sense cap defraudació ni ambigüitat, i els qui gratuïtament els
obtingueren, de la mateixa manera els tornin als dits cristians com
més aviat millor, 1 tant els qui els compraren com els qui per gràcia
els reberen podran acudir a la nostra benevolença en demanda d'indemnització, i la nostra clemència els atendrà...
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I com que és ben sabut que els cristians posseïen no solament aquells llocs on solien aplegar-se, sinó, també, uns altres de corporatius, no particulars, pertanyents a la societat eclesiàstica, manareu,
que siguin també tots aquests, per la llei susdita, sense cap mena
d'ambigüitat ni de discussió, restituïts als esmentats cristians, això
és, a la corporació i juntes d'ells, tot servant la dita manera d'esperar indemnització de la nostra benevolença els qui els retornin sense reintegrar-se'n... Així el favor diví, que hem experimentat en tantes ocasions, perseverarà sempre benauradament en les nostres empreses, per la felicitat pública..."

* **
L'Església romania lliure en la seva vida interna, en el seu culte
extern i en la seva propaganda, sense restriccions de cap mena.
Després de tres segles, restava acomplert el suposat desig de T i beri de veure el Crist entre els déus del Panteó romà, i aquests, talment com, segons la llegenda, els d'Egipte quan Jesús nin hi entrava
exiliat, trontollejaren en llurs pedestals amb pressentiments del pròxim enderrocament definitiu96.
• * *
No foren, però, els benamats del sagrat Mestre desposseïts de la
divina herència de les persecucions que havien sabut fins aleshores
administrar tan curosament i amb tant de profit.
La sang cristiana tornà a córrer vessada pel mateix Licini, signant l'edicte de pau. Començà posant entrebancs ridículs als exerL a primera .llei que coneixem contra el paRanismc és la del 341 (Codi
Teodortà. X V I , 10), on hom no assenyala cap sanció als prevaricadors. Després,
en 353 i 356, ja són amenaçats amb la pena capital els adoradors de les divinitats abolides de reial ordre en temps dels emperadors HeretRes i reposades més
endavant a llur lloc d'honor per l'Àpòstata i mimades per Valent. L'cnderrocanient definitiu del Panteó no s'esdevingué fins al regnat de Teodosi (379;39£),
Ni durant el regnat de Gracià. que en 375 havia refusat les insígnies pontificals
paganes com a indignes d'un cristià, i en 382 féu desaparèixer del Senat l'estàtua de la Victòria, i suprimí els subsidis i privilegis oficials de què, encara, fruïen
els sacerdots gentils, i tingué Sant Ambròs per conseller, no pot hom dir que l'Estat de Roma fos cristià. Ho fou amb tota veritat sota l'imperi del fervorós successor d'aquest, el brau vencedor dels gods. huns i alans i vencedor de si mateix
en acomplir la penitència imposada públicament per Sant Ambrós pels carnalatges de Tessalònica. I ho fou sense violències de cap mena, sense que el gran Teodosi, aquest model de prínceps veritablement cristians, perseguís mai cap idòlatra
individualment, malgrat la seva intolerància contra la religió falsa, ni se sortís
del palau imperial per entrar-se'n al temple sagrat a immiscir-se en afers que no
són de la incumbència de les potestats de la terra.
Aleshores Roma ja no necessitava Panteó per a aixoplugar-hi els déus, car el
diví Crucificat els havia absorbits tots i la seva glòria omplia tot l'imperi.
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cicis religiosos, dificultà el culte, prohibí les reunions dels Bisbes i
els concursos de fidels a les esglésies, bandejà els cristians del seu
palau, els privà de les dignitats que tenien, n'esclavitzà molts i , últimament, es descarà manifestant-se tan cruel com era i fent morir
per la fe uns màrtirs tan insignes com Sant Basili, Bisbe d'Amasea,
el de Sebaste, Sant Blai, els Quaranta Coronats i els cent tres que
esmenta el Cardenal Orsi.
L'any 324 moria Licini sentenciat per Constantí, contra el qual
s'havia revoltat dues vegades, i cessà la persecució sagnant; però
se'n desenvoluparen unes altres de més terribles que avui no han cessat encara: la literària, la dels heretges i la de la falsa protecció
oficial.
La persecució literària, que tingué en aquells temps llunyans
manifestacions tan diverses com les de les obres de Cels, de Llucià
de Samosata i Porfiri de Batanea, i les de les disposicions restrictives de Julià l'Apòstata sobre l'ensenyament cristià, s'ha anat prolongant fins als nostres dies en ambdues formes, i el mercat literari
de totes les nacions és ple d'obres calumnioses contra l'Església santa, i les legislacions nacionals modernes han emprat mantes voltes
les fórmules de l'hipòcrita successor de Constanci per tal d'impossibilitar o de dificultar, almenys, el ministeri sagrat.
L'heretgia, que llançà ja la seva primera bravada mortífera sobre
el front dels primers cristians, i que en l'època immediatament posterior a la que acabem de ressenyar aconseguí tant de predomini
que hom pogué arribar a creure que tot el món s'havia tornat
arrià, segons expressió de Sant Jeroni, trobà protectors decidits en
els hereus de Constantí i anà prenent diversos noms en els segles
successius. Macedonians, apoHinaristes i prisciHianistes en el quart;
pelagians i semipelagians, nestorians i eutiquians en el quint; origenistes en aquest i en el següent; acèfals en el sisè; monotelites en
el setè; iconoclastes en el vuitè; albigesos en el dotzè i tretzè; valdesos i viclefistes en el catorzè; hussites en el quinzè; protestants
en el setzè, i racionalistes i volterians i lliberals i modernistes en
els darrers temps, tots intentaren i segueixen intentant l'ensorrament
de l'Església de Crist que no havien pogut somoure les escomeses
dels perseguidors externs.
En afalacs traïdors, la manyagueria interessada dels poders seculars, el zel exagerat de la potestat civil en matèries religioses que
Déu no encomanà a la seva cura directa, la intromissió de l'autoritat
laica en els assumptes eclesiàstics, el "funcionarisme levític a canvi
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d'alguna concessió no gaire dispendiosa per part del corrugat escèptic al poder, que no considera en l'espiritualitat sinó una garantia
de la quietud material i una resclosa per als idealismes", per dir-ho
amb les belles i justes paraules del nostre poeta97, ja començaren amb
Constantí, que de Constantinoble estant es qualificà ell mateix de
"bisbe de fora", i adquiriren proporcions escandaloses amb Zenó i
amb Constant I I , que es propassaren a promulgar lleis eclesiàstiques
com VEnòtic i el Tipus respectivament, en les quals intentaven de
resoldre en matèries de fe, i amb Justinià que arribà fins a fulminar
condemnes en qüestions dogmàtiques, com si fos un papa, i a excomunicar com a heretges els qui l i feien nosa. I aquesta mena de persecució sorna, no extingida pas en aquells segles reculats, aquesta
que, segons com siguin la seva extensió i la seva intensitat, pot ésser
més 0 menys funesta que la dels heretges i dels cismàtics per a la
vida de l'Església, l i és, indubtablement, més perniciosa que la cruenta, com ho proven ben palesament els efectes de l'una i els de l'altra.
T . BELLPUIG, Prev.
{Acabarà.)

^ Josep Carner, damunt " L a Veu de Catalunya", del 20 de desembre del 1927,
L anticlericalisme de Ludendorff.
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ALMES, en el capítol X V I d'El Criterio, assenyala com a nota
característica dels grans talents, aquell cop d'ull intel·lectual que
es diu intuïció o inspiració; la qual, remarca, no és filla del raciocini pacient, sinó que és una llum sobtada que ve de la ment, sense
ni ella adonar-se d'on l i ve.
" E l geni veritable—diu en un altre lloc—més aviat veu que no raciocina i el talent és tant més clar i enlairat com més s'acosta a aquesta força intuïtiva que es fa càrrec de les coses al primer cop d'ull,
que encerta tot seguit el punt crític de la dificultat i sap destriar la
veritat de les aparences, sense que arribin a enlluernar-la les raons
subtils". (La discusión y el Gobierno, Obras completas, vol. 25).
Modernament s'ha produït sobre aquest tema una literatura copiosa i interessant, i hom ha posat tant de relleu aquesta excelsa prerrogativa de la intel·ligència, contraposant-la al treball pacient del
pensador que va descabdellant lògicament les conseqüències d'un principi, que, a base d'aquestes dues modalitats de treball mental, hom ha
arribat a establir dues espècies noològiques distintes i oposades, dos
tipus de talent irreductibles, designats amb expressions com aquestes:
talents explosius i talents metòdics; talents romàntics i talents clàssics (Ostwald), talents inspirats i talents reflexius (Binet), etc.
Podria resultar d'aquesta divisió noològica una objecció seriosa
contra la teoria del talent-atenció. Si hi ha intel·ligències que sense treball intel·lectual, o gairebé sense ell, donen rendiments admirables pel
procediment ràpid i còmode de la intuïció, és evident que la noció de
talent basada en la fermesa i sosteniment de l'atenció, no abastaria
tota l'àrea del talent; tot al més se'n limitaria a un tipus, a una espècie determinada 1.
1 Entre els autors que accentuen la distinció entre talent i gcni és corrent de
posar la nota distintiva a aquesta qualitat que seria ^pròpia i característica del
geni. (Cf. v. g. Max Nordan. Psico-Fcnología del Genio y del Talento. Trad. esp.
N. Salmeron y Garcia. - Madrid. 1910. pàgs. 80. 82, 139, etc. — F . Mentre. Espéces et varietés d'intelligences, part. 3, chap. r. - Paris. 1920. pàg. 143. - J . Dominguez. Un interesantc problema de Psicologia diferencial, en Revista Calasanciana. núra. 187. pàg. 392. etc, etc).
Els arguments que exposarem en aquest capítol seran una prova més que no ni
ha solució de continuitat_ entre el geni i el talent, així com tampoc enlre aquest i
les intel·ligències ordinàries.
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Per tal de posar les coses en clar 1 reduir-les a proporcions justes,
comencem establint una afirmació que potser dissona notablement dels
elogis exagerats que els psicòlegs moderns solen acordar a la invenció:
aquesta no és tan extraordinària com sembla a primera vista, ni és
patrimoni exclusiu dels grans talents, ni dels genis.
Cal distingir dues espècies d'invenció: una, absoluta; l'altra, relativa. És una invenció en sentit absolut la que es refereix a una afirmació, o veritat, nova dins la totalitat del pensament humà, per tal
com mai ningú no l'havia formulada, o no n'havia fet sentir el pes de
la veritat. Aquest és el sentit propi i estricte del mot invenció, el que
obté ordinàriament en els autors que en tracten (cf. v. g. BALMES. E l
Criterio, cap. 18). Però hi ha una altra invenció que no ho és absolutament parlant, que es refereix a veritats que ja anteriorment havien
estat conegudes d'altres intel·ligències, però que en relació a la intelligència que ara les formula, són noves i han estat assolides no pel magisteri 0 autoritat d'altri, sinó amb el propi esforç inteHectiu de la
persona que ara les descobreix. No hi fa res que ja altres se l i hagin
avançat; ella, dins del clos de la seva consciència, les ha trobades per
primera vegada; les ha inventades.
Deixant ara de banda el mèrit personal d'aquesta última classe d'invenció i limitant-nos als elements objectius i subjectius que la verifiquen, que és l'únic que ara ens interessa, hom ha de reconèixer la
identitat essencial d'aquestes dues classes d'invenció. Tant en un
cas com en l'altre, hi ha el mateix element essencial: la intel·ligència que descobreix una veritat ignorada. També hi ha identitat de
procediments (instintius o reflexius, ràpids o lents) que sempre es
redueixen a un mot: atenció. També hi ha, finalment, identitat de
concomitants o derivats psicològics: la sorpresa, el plaer, l'emoció
de la veritat descoberta, etc.
Aquesta distinció té una conseqüència immediata de gran importància: que tothom és inventor. Difícilment trobareu una intelligència que en el decurs de la vida no hagi experimentat la satisfacció d'haver trobat, en el terreny de les seves preocupacions intel·lectuals, una veritat nova per a ella, una veritat aconseguida amb la
penetració, esforçada o espontània, del seu pensament.
Els psicòlegs moderns donen gran importància a la intuïció mental presa sovint com a sinònima d' invenció; caldria fixar exactament el sentit de la paraula intuïció. Invenció té el sentit exacte de
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troballa inteHectiva d'una cosa nova; però en la intuïció cal distingirEl nostre intel·lecte, diguin el que vulguin els partidaris de l ' i n tuïcionisme gnoseològic, no coneix directament les essències intimes
de les coses, sinó llurs propietats exteriors, que cauen sota la percepció dels sentits interns o externs; i del coneixement de les qualitats sensibles passa, per deduccions més o menys sistemàtiques, més
0 menys directes i conscients, al coneixement de les intimitats essencials. Així, doncs, si sota el nom d'intuïció hom volia significar
(a voltes així ho sembla en la literatura gnoseològica moderna) una
visió intel·lectual directa de les essències íntimes de les coses, sense
derivar-la del coneixement de les qualitats exteriors, hom hauria de
negar a la intel·ligència humana tota possibilitat natural d'intuïció o,
almenys, limitar-la a un camp molt reduït; certament molt més reduït que el de la invenció amb la cual solen identificar la intuïció.
No pot tenir, doncs, el mot intuïció altre sentit acceptable en la
present matèria que el de veure (intueri) una cosa nova o amb nova
claredat—potser podria posar-se com a característica la llum ràpida
1 sobtada—però sempre prescindint de la manera formal d'efectuarse aquesta visió: si directament, o mitjançant deduccions més o menys
explícites. En aquest sentit, el mot intuïció és perfectament acceptable i coincideix amb l'invenció 2.
Fem aquesta observació per evitar de ficar-nos en qüestions gnoseològiques estranyes a l'assumpte que tractem. Nosaltres, per la
nostra banda, tenim per inconcussa la cèlebre fórmula escolàstica:
Nihil est in intellectu quod primus non juerit in sensu, però en
deixem als qui pertoca la discussió. L'intuïcionisme filosòfic és, a
tot estirar, una hipòtesi, i , generalment, és rebutjada; sobretot si
hom volgués fer-ne aplicació a sectors extensos del coneixement humà.
T a m b é sembla que cal rebaixar bon tros el to massa absolut amb
què certs escriptors moderns parlen de la repentinitat de les invencions o intuïcions. En llegir-los, hom creuria que les invencions es
realitzen sobre coses impensades. Això seria un error que importaria
una desconeixença fonamental del nostre funcionament inteHectiu.
* No és rar entre els psicòlecs moderns l'ús del mot imaninació com a sinònim d'invenció: " I I y a imagination—diu Bourdon—lorstjue nous nous représentons
les propietés d'un objet autres que nous les avons perçues anterieurment... le plus
sui vent on entend par imagination la production dans la pensée... de phénomenes
jui anterieurment ne se sont jamais presentés dans notre expérience. (L'intelligen-

ce. París, IQSO. pàg. 195).
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Certes biografies i fins certes autobiografies d'inventors tenen més
valor poètic 0 literari que verament històric. L'esclat mateix de llum
intel·lectual que és la intuïció i les emocions que comporta, sovint
fan oblidar els esforços que hom ha fet per arribar-hi. Això, quan
la narració és sincera; que, a voltes, una vanitat pueril voldria fernos creure que sense cap esforç ni treball hom ha assolit resultats
magnífics, hom ha realitzat grans descobriments 3. En fi, caldria, en
fer la critica de certes autobiografies o biografies d'inventors, tenir present aquella distinció tan òbvia i senzilla entre preparació
pròxima i remota. Sovint la primera és ràpida, i la segona pacient i
lenta.
A part vanitats i interpretacions equivocades, la veritat s'imposa
i els més decidits partidaris de la invenció fulminant han de confessar que mai no es verifica sense estar precedida d'un període més
o menys llarg i intens de preparació estudiosa. Tant s'ha imposat
aquesta evidència, que per conciliar-la amb el que als observadors
superficials sembla un fet indiscutible, la improvisació de certes invencions, hom recorre a la hipòtesi d'un treball intel·lectual subconscient, durant el qual es faria la preparació de la invenció, i així, en
esclatar aquesta, semblaria impreparada i fulminant fins al mateix
inventor 4; en realitat, però, seria costosament treballada.
No és hora d'escatir el valor d'aquesta hipòtesi, en la qual entra
un factor tan obscur com ho és la natura i fins l'existència del subconscient; potser tampoc no és necessària la discussió. Nosaltres
opinem que en la majoria dels casos d'invencions que semblen impreparades, el treball intel·lectual que ha precedit, més que subconscient en sentit estricte i rigorós, és poc conscient. Hom sap que els
mots conscient, subconscient i inconscient obtenen en la literatura
psicològica moderna una variabilitat que perjudica molt la claredat i precisió de les idees. Per tal d'evadir discussions innecessàries i de fixar el nostre pensament ens expressem de la següent ma. ' "La plupart des hommes mettent unc sorte de coquetterie a dissimuler l'oriKine de leurs créations pour donner la Mànec sur leur force intellectuelle: ils
attribuent a la puissance du raisonnetnent ce qui est l'effet du hasard. et racontent
comment ils auraient souhaité faire leurs découvertes, non conunent ils les ont
faites." (Mentre, 50 c . pàg. 156).
4 " L a role de ce ti^vail inconscient dans l'invention mathematkrue me parait
incontestable". ( H . Poincaré Le valeur de la science. Paris, 1906, pàgs. 13 i seg.).
"L'inspirations, le talent, ou le génie se manifesten en dehors du travail volontaire, s'expliquent par la naturc essentiellc du psyquisinc subconscient". (G. Geley.
De l'inconscient au conscient. París, IQIÇ, pàg. 261).—VCRÍ'S, també el literat català J . Ruyra en la conferència "L'educació de l'inventiva". Miscel·lània. Prat de la
Riba.
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nera: La intel·ligència que s'ha interessat en una qüestió determinada,
s'hi capfica espontàniament. A voltes, entres les ocupacions i treballs manuals que no li lliguen gaire el pensament, aquest es troba
concentrat en la qüestió interessant; sovint es distreu dels altres
assumptes, lligada com té l'atenció a allò que el preocupa i , sense
adonar-se'n, hi pensa gairebé contínuament. Aquesta ocupació de la
intel·ligència no és en sentit estricte una activitat inconscient, car
mentre la realitza, hom pot sentir-ho, i fins ho sent d'una manera
remissa; i en cessar l'activitat, hom pot recordar-se'n, i de fet ens
en recordem amb certes condicions.
Això és el que s'esdevé ordinàriament; però no tenim cap interès a afirmar que mai no s'arribi en el procés de la invenció a la inconsciència plena i estricta. Tant si és inconscient en sentit rigorós
com si no és més que dèbilment conscient, l'activitat inteHectiva
preparatòria de la invenció, l'atenció a l'objecte, hi és indefectiblement, presidint la gestació de la invenció; i amb això n'hi ha prou
per a deixar establert el que ara intentem.
Diu Balmes (cf. v. g. E l Criterio, cap X V I ) que en els grans
descobriments i en les grans pensades juga el raciocini un paper
molt secundari. Això sols és admissible si es tracta d'aquell raciocini artificial que hom cura d'ajustar prèviament a les lleis de la
Dialèctica. Amb tota justícia en redueix la importància el mateix
Balmes en el capítol X V de l'esmentada obra. Però això no és més
que la carcassa, o, si voleu, l'anàlisi lògic del raciocini; aquest, en
si mateix, és quelcom de viu i penetrant. És innegable la intervenció
essencial, decisiva, que té l'estudi remot o pròxim en tots els descobriments i pensades dels genis. I b é : l'estudi, què és, al capdavall,
sinó un enfilall de raciocinis més o menys conscients, més o menys
espontanis, potser no definitius sinó provisionals, com de tanteig o
temptativa? 5.
En tots els grans invents, en tots els grans cops d'intuïció intellectiva diu la realitat que ha precedit una època d'atenció perseverant
espontània o forçada, a voltes profidiosa, benedictina. És, encara,
Balmes qui ho deixà consignat magistralment en aquelles paraules
de l'esmentat capítol, que ja hem citat una altra vegada: " L a intuïció, el veure-hi de la intel·ligència no s'adquereix sinó amb l'hàbit general pel mirar molt".
6 "L"invention n'à pas pour devise: "Au-dela de la loxique". mais: "Par la
logiquc. au-dcla des idécs communcs". (Burloud. La pense conceptuellc. pàtr. 341)-
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Opinem que aquestes darreres paraules de Balmes són l'expressió assenyada i exacta d'una realitat que inútilment intenten negar
0 defugir alguns psicòlegs moderns. És cert que la invenció es manifesta de dues maneres diverses: a vegades sobtadament, a vegades
amb preparació lenta; però és una diversitat més exterior i pomposa que real. És més: aquest descobriment dinvencions fulminants
1 d'invencions lentes, de què tant es vanen certs psicòlegs, és el descobriment d'un fenomen molt general, que no és propi de la invenció, sinó que afecta tots els ordres, sobretot els de sentiments i afectes de la nostra vida, àdhuc els més ordinaris. Prenem com a exemple el sentiment d'antipatia. Pot nàixer en el nostre esperit de dues
maneres: a vegades és el tracte freqüent, llarg i íntim amb una persona que ens descobreix les seves males qualitats i ens la fa indesitjable, antipàtica; a vegades, però, d'antuvi, al primer cop de vista,
una persona se'ns ha fet antipàtica. Si ho observem com cal, ens convencerem que aquella repentinitat és un fenomen aparent; en realitat, l'ha precedit un període més 0 menys llarg i conscient, en el
qual les circumstàncies de la vida, v. g., el tracte de persones antipàtiques, han anat acumulant en la nostra consciència el coneixement
de qualitats desagradables. Quan se'ns ha presentat aquella persona
que realitza (potser aparentment) aquell conjunt de qualitats desagradables 0 alguna d'elles, un moviment espontani d'antipatia ha
esclatat en la nostra ànima. Aquesta antipatia venia preparada de
lluny, evidentment.
El que diem de l'antipatia podríem fàcilment aplicar-ho al seu
contrari la simpatia, a l'amor, a l'odi, a l'admiració, a l'entusiasme,
etcètera, etc. I així com en aquests casos el parlar de simpatia improvisada, sense cap preparació, no té cap sentit més que molt superficial i del tot inacceptable a un psicòleg observador; així també
la invenció fulminant, sobtada, sense cap preparació, si hom vol parlar en sentit estricte, és una il·lusió que s'esvaeix per poc que hom
afini el sentit de l'observació psicològica. Mentre els seus partidaris
no en donin proves teòriques o experimentals d'algun pes, la ciència
psicològica no pot ni prendre-la en consideració. No és estrany que
psicòlegs assenyats i inventors de solvència parlin d'una manera decisiva. Bastin els noms de Newton, Ampère i Pasteur
' _ Vegi's com s"cxpressa Ampère en una lletra datada en 1801 : "11 y a sept
ans je m'étais proposé un problème de mon invention que je n'avais pu resoudre
directament... Celà me revenait souvent dans l'esperit: j'ai cherché vingt fois sans
succés cette solution directe. Depuis quelques jours mon idée me suivait partout;
en fin je ne sais comment. je vicn de la trouver". (A. M. Ampère, Journal et
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Altrament, ja ho hem dit, el recurs a l'inconscient, tan comú entre els psicòlegs moderns per a explicar les invencions sobtades, és una
prova magnífica del convenciment de la necessitat de preparació, ja
sigui pròxima, ja sigui remota.
L'explicació adequada del procés de la invenció obeeix a dues
causes: a) la potència inteHectiva (talent) de l'inventor; b) la preparació cognoscitiva (coneixement habitual) que hom té sobre aquella matèria.
X o cal esmerçar gaires explicacions per a posar de relleu la importància de la primera d'aquestes causes. Balmes l'ha explicada
amb aquella vivesa d'estil i amb aquella força lògica que el caracteritzen en el § s del cap. X V I d'El Criterio, valent-se de multitud
d'exemples convincents. Heus ací la conclusió reduïda a les següents
paraules, que tothom acceptarà fàcilment: " E l talent consisteix sovint a veure una relació que és palesa, però de la qual ningú no s'adona. Ella en si no és difícil, i la prova n'és que tan aviat com algú
la descobreix i l'assenyala amb el dit dient "guaiteu", tothom la veu
sense dificultat i hom s'admira de no haver-se'n adonat".
Però tan important o més que la potència inteHectiva de l'inventor és la preparació prèvia. Tant si es tracta de talents fulminants,
com de metòdics i lents, la preparació és indispensable.
Diu Buf fon: "La invenció depèn de la paciència; cal veure i mirar molt; aleshores és quan l'objecte es va desplegant poc a poc;
sentiu com un copet elèctric sobtat a la testa, i ensems una sacsada
al cor; heus ací el moment del geni".
En canvi, Ed. de Hartmann, escriu: " E l geni rep com un do dels
déus, que no l i costa res, la concepció totalment i d'una sola peça".
Si ens obligaven a emetre judici crític sobre aquestes frases contraposades, diríem, en primer terme, que són massa categòriques;
afegiríem que la de Hartmann té més valor poètic que científic, que
conté més d'il·lusió que de veritat. De la de Buffon diríem que potser exagera la paciència i lentitud del procés preparatori, car alguna
Correspondence. pàc. 220). Aquest procés d'inventi va no és un cas isolat en la
vida intel·lectual d'Ampèr^s. sinó que constitueix la norma general. Vegi's Ibidein.
pags. 2í6. 260. 266. 274 i 277.
Quan Pastcur testi aquest detall. E n el projecte de llei presentat l'any 1874 3
l'Assemblea nacional de Franca, per tai de concedir una pensió vitalícia al gran
descobridor dels micro-organismes es llegeix aquest elogi justissim i significatiu:
"Jamais le mot fameux: le génie c'est la patience. n'a reçu une aussi eclatante
confirmation". (René Valleri-Radot, L a vie de Pastcur. París, 1920, pàg. 356).
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vegada és més simple i més ràpid, sobretot en el que es refereix a la
preparació pròxima, però que en el fons no està mancada de valor
filosòfic. E l camí de la invenció és, més o menys conscientment i
manifesta, el que assenyala Buf fon; ni el talent, ni el geni, no en poden
prescindir, si no volen extravar-se en una esterilitat llampant. Podrà
la força del talent escurçar l'etapa preparatòria, però no suprimirla en absolut. La història de totes les invencions obeeix sempre, més
0 menys palesament, a la resposta cèlebre de Newton, quan l i fou
preguntat com arribà a fer el gran descobriment de la gravitació universal: pensant-hi sempre.
En confirmació del que venim dient sobre l'absurd de les invencions estrictament improvisades, convé distingir en la invenció (sobretot en les invencions absolutes, que són les més remarcables) tres
moments lògicament distints: el pressentiment, la certesa, les derivacions. D'antuvi, la invenció és un pressentiment de la veritat trobada; després, ve la comprovació i certesa de la solució, reconeguda
1 constatada; finalment, surten les aplicacions de la nova idea que
projecten llum sobre altres qüestions anàlogues, en les quals regnava també l'obscuritat. Com un exemple modern i conegut i perfectament registrat, podíem citar el cas de Pasteur, relatiu a la immunitat de la gallina a les inoculacions de bactericides de carboncle. El
mateix Pasteur explicava, en una sessió de l'Acadèmia de Medicina
de París, el dia 19 de març del 1878, que d'antuvi ell i els seus companys tingueren el pressentiment que la temperatura pròpia de la
gallina (420) la feia refractàiia al carboncle; després en vingueren
les proves positives i negatives, rebaixant la temperatura de la gallina i tornant-la a pujar, sempre amb èxit; més tard, els metges
en feren l'aplicació pràctica a diversos casos i tractaments. (Vegi's
RENE VALLEEY-RADOT en L a vie de Pasteur, París, 1920, pàg. 386
i següents. Vegi's també en les següents paraules d'Ampère (Journal
et Correspondance d'Ampère, pàg. 220) establerta la distinció entre
el primer i segon moment del procés inventiu, que és la que ara ens
interessa més directament: "Je m'étais proposé un probleme de mon
invention que je n'avais pu resoudre directament, mais dont j'avais
decouvert par hasard une solution dont je connaissais la justesse
sans pouvoir la demontrer".)
No volem dir que entre cada un d'aquests moments s'ha d'interposar un lapse de temps considerable; però, més o menys separats
cronològicament, ells es donen en qualsevol procés d'invenció. No
sabríem dir quin d'ells constitueix el moment culminant de la inven-
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ció; sembla que llur importància varia o pot variar en cada cas particular, però podem afirmar que el pressentiment és anterior, lògicament almenys (sovint ho és també cronològicament), a la certesa i a
la previsió de les derivacions. Si hom prova, doncs, que el pressentiment inventiu, el pressentiment de la veritat trobada, no és mai una
improvisació, sinó que suposa una preparació convenient, resultarà
demostrat l'absurd de la invenció fulminant. Ara bé: posem el cas
de la solució d'una dificultat. Sembla evident que quan una idea, sobtadament apareguda o revifada, ens fa l'efecte d'ésser la solució que
cerquem, ha hagut de precedir un procés inteHectiu, en el qual ens
fèiem càrrec de la dificultat i l i cercàvem solució; i analitzant les
que se'ns oferien, no en trobàrem cap d'adequada, i , per f i , en aparèixer la definitiva, vèiem potser d'un cop de vista rapidíssim que
aquella no tenia les deficiències de les altres que havíem rebutjat.
Sols aleshores tenim el pressentiment d'haver trobat la solució vera,
que els estudis posteriors curaran de refermar i en manifestaran les
aplicacions fecundes 7. Ara bé: tot aquest procés, què és més que una
preparació diligentíssima? Un talent fort pot escurçar-lo, pot abreujar-lo, mai, però, suprimir-lo. Sense ell, és incomprensible la impressió de novetat pròpia de la invenció i ho és també l'emoció consegüent que sempre produeix, segons ho expliquen llargament els partidaris de la invenció impreparada i fulminant. Aquell qui, en presentar-se-Ii una dificultat, troba de seguida la solució natural, ni té
cap impressió de novetat, ni en sent cap emoció.
Heus ací ara les conseqüències que es deriven de la doctrina exposada en aquest capítol sobre la invenció, referides al que hem proposat al començament: a) Entre les intel·ligències que inventen i les
que no inventen no hi ha solució de continuïtat específica; volem
dir que no sols pertanyen a la mateixa espècie metafísica, sinó que
ni arriben a formar espècies noològiques distintes; no són diversos
tipus de talent8.
La invenció, en el seu sentit més ample i ensems més just, en
\ Un exemple ben conegut és el cas de Sant Tomàs, comensal del rei de França i exclamat actu mest de manichaeis! mentre pecava un cop de puny sobre ia
tauía reial. (Cf. Balmes. " E l Criterio". cap. X V I , § i ) .
8 "Cet acte (la invenció) n'est el pas lui méine d'une autre espèce que ceux
|ue interviennent dans l'ideation courant". (A. Burloud, L a pensée concepluelle, pàgina 348).
L'étude de l'invention ne conduit pas a une classification des types noològiques...
Benet et Ostwald ont eu tort de considerer comme des types complets le reflechi
et l'inspiré, le classique et le romantique". ( F . Mentre, Espéces et variètés d'intelligences, pàg. 165).
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quant abasta la invenció absoluta i la relativa, en el fons no és altra
cosa que pensar per compte propi i no sota l'ensenyança d'altri. El
qui pensa per compte propi realitza tantes invencions com pensaments no repetits formula, car aquests pensaments són per a ell altres tantes novetats, altres tantes invencions. Ara bé: difícilment trobareu una intel·ligència que en aquelles matèries en què s'ha exercitat intensament i constant no pensi poc o molt per compte propi,
no hagi arribat a cap idea 0 matisos d'idea, més que els que l i han
suggerit els altres (cf. BALMES, E l Criterw, cap. 18-31). Un pagès,
un comerciant, un obrer qualsevol, dins el seu ofici, tenen més idees
pròpies del que sembla a primera vista.
Una intel·ligència, encara que no sigui més que de força mitjana,
en dedicar-se de ferm a una matèria determinada, estableix comparacions, dedueix conseqüències, descobreix relacions, etc, etc. I això,
en virtut d'una necessitat psicològica, potser inconscient, que en el
fons no és res més que la facultat d'iniciativa, o la curiositat natural. Aquestes deduccions, relacions, comparances, constitueixen un
cas veritable d'inventiva en el sentit relatiu que hem explicat.
I cal remarcar bé que el mèrit intel·lectual de la invenció, la glòria del talent inventiu, no ha de mesurar-se pels èxits exteriors i
per la ressonància obtinguda, car això pot dependre de moltes circumstàncies del tot estranyes al factor intel·lectual. H i ha invents
de gran transcendència, els quals no suposen un talent extraordinari, però que circumstàncies posteriors han fet important, presentantlos ocasions d'aplicacions transcendentals, sobretot d'ordre utilitari,
verbigràcia, potser, la impremta; en canvi, n'hi ha d'altres, hi ha
síntesis lluminoses i profundes, que sols poden formular els talents
de primer ordre, que resten gairebé estèrils en l'ordre de les aplicacions de ressonància pràctica. Quan un home de talent, pensant
exclusivament per compte propi i amb independència del que altres
han dit, arriba a la fixació de veritats importants, però que ja havien estat formulades (inventades) anteriorment, té el mateix mèrit inteHectiu que el qui les assolí per primera vegada; tanmateix,
el primer passarà desconegut de tothom, mentre el segon aconsegueix l'anomenada de gran talent inventor.
Hom, encara, ha de tenir present que ben lluny d'ésser la inventiva una qualitat monopolitzada per uns quants talents privilegiats,
depèn, dins d'un mateix subjecte, d'un conjunt de circumstàncies preparatòries, sobretot d'ordre psíquic, sense les quals no pot
funcionar. Un bon exemple és el que hem dit sobre el to inteHectiu
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(vegi's l'article sobre Psicofisiologia del talent, E l Criterio, núm. 4,
pàg. 24); hi ha moments en què l'aparell inventiu no funciona, i
n'hi ha d'altres en què funciona admirablement. Això prova que la
inventiva no és com una qualitat inherent a certes intel·ligències
privilegiades, que en poden fer ús quan els convindrà, sinó que és
més aviat un estat accessori que, en els homes de talent es pot provocar més fàcilment amb l'ajuda de certs factors accidentals; els
quals, com a accidentals que són, poden donar-se i poden mancar.
b) La teoria de la invenció no sols no és, doncs, una objecció
seriosa contra la doctrina del talent-atenció, sinó que més aviat n'és
una confirmació insospitada; almenys s'hi adiu amb coherència
perfecta.
La nostra opinió sobre el talent es resol en aquestes afirmacions: 1) Que la descriminació dels talents es deu a la perfecció
(espontaneïtat, força, sosteniment, concentració, etc.) de l'atenció,
més que al distint grau de potència intrínseca que assoleix la intelligència humana en cada cas individual; car, 2), sense negar les
diferències natives de talents individuals, tothom en general posseeix un grau suficient de potència inteHectiva que amb el conreu
convenient pot assolir les altures del talent; 3) que sense la preparació i exercici necessari, el més fort talent nadiu esdevé ineficaç.
Ara b é : de l'aplicació de la doctrina que hem exposat en el present capítol, obtenim les següents afirmacions perfectament coherents amb les tres anteriors en sentit invers, això és, preses en ordre contrari: 1) Que la invenció és impossible sense una preparació
convenient; 2) que qualsevol intel·ligència, en aquell ordre de coses en el qual s'ha exercitat, pot inventar i , de fet, inventa; 3) que
la inventiva depèn de dos factors; no sols de la potència inteHectiva, sinó també dels coneixements habituals que hom té sobre la
matèria, i si suposem que el primer assoleix en cada individu un
grau suficient, haurem de concloure que la discriminació de les intel·ligències en l'ordre de la inventiva depèn principalment del segon; el qual, d'altra banda, s'adquereix amb l'atenció aplicada convenientment. Gosaríem a dir que està tant o més ben situat per a
la invenció un talent mitjà que intensament i amb insistència es
capfica d'una matèria determinada, que un gran talent que no sap
res d'aquella qüestió, ni l'ha estudiada mai. É s cert que les grans
invencions solen ésser obra de grans talents, però els grans talents.
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en un ordre determinat, són sempre els que estudien la matèria profundament.
Així com la preparació i l'exercici mental susciten en les intel·ligències la inventiva, així també l'estudi continuat i intens pot arribar a crear el talent en el sentit que en un altre lloc exposàrem. Si
admetem, cosa corrent entre els tractadistes de la invenció9, que
la inventiva, en el seu sentit filosòfic, és la manifestació adequada
i suprema del talent, i si afegim el que hem dit tantes vegades en
el present capítol sobre les possibilitats i el fet de la inventiva en
qualsevol intel·ligència, en resultarà una confirmació de l'element
més destacat de la teoria del talent-atenció.
JOAN B. M A N Y A , Prev.

* "L'homme de génie tel qu'on se le représente, se distingue par son aptitude
a l'inventiou". (Bourdon, L'intelligence. Paris. 1926, pàg. 240).
" L a defference des esprits eclate surtout dans les hommes de génie. c'est-a-dir.
cnez les inventeurs". (Mentre o. c. pàg. 143).
Vegi's el citat cap. d'" E l Criterio". de Balmes.

L A NECRÒPOLIS D E V I L A S S A R D E MAR
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la rajoleria Robert, situada arran de la carretera que condueix de Vilassar de Mar a Argentona, s'han fet diverses
troballes en sepultures, que fan suposar ésser aquest lloc el d'una
necròpolis romana.
La situació que devia tenir en l'època romana fou entre la mar
i la via romana, la general de la costa del Maresma i distant de la
mar uns 500 metres i de la ciutat romana Iluro 5 quilòmetres.
Aquesta necròpolis està formada per enterraments dels que els romans en un principi estilaven conformement als dos ritus, cremació i incineració o inhumanació. La seva extensió ocupa tot el terreny anomenat "la rajoleria", i s'estén cap al S. E. fins a una tintoreria que hi ha a pocs metres de distància, a l'altre costat de la
carretera.
Al lloc corresponent a la tintoreria foren trobats molts sepulcres
romans ordinaris de teules planes, a uns dos metres de fondària
(al tall de les graves quaternàries). Contenien les restes humanes
sense cap objecte d'ofrena. Entre aquests sepulcres aparegueren urnes cineràries i diversos fragments d'àmfores. Els enterraments de
la rajoleria han aparegut a una fondària variable entre 1 m. i 2'50 m.
Aquesta necròpolis és romano-pagana, puix que no s'hi ha trobat
cap vestigi cristià.
La seva antiguitat és justificada per les troballes fetes en ceràmica indígena i una ampolla de vidre contenint al seu interior restes
en cendra, carbó i una petita destral de pedra. Aquesta troballa
pot tenir la data aproximada al segle I I abans de J. C. La durada
de la necròpolis pot ésser d'algunes centúries.
Se sap que els enterraments es verificaven a mitjans de la República, però des de llavors, particularment durant l'Imperi, es renova
el costum, que els romans van aprendre dels grecs, de cremar els
morts.
El fet de trobar-se el terrenys de la rajoleria, on apareixen els
enterraments a un lloc de molta profunditat, és en part degut a la
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descomposició de les muntanyes granítiques, formant sorres que són
arrossegades i baixades per les pluges. Això es comprova fàcilment
als llocs on apareix el terreny tallat, que fa de marge a les terres extretes. Són visibles diverses capes de terres barrejades amb diversos
fragments de ceràmica, pedres i sorres, que només per aquest fet es
comprèn que siguin a profunditats variables, i pel fet de trobar-se en
capes motivades per diverses inundacions sofertes en el transcurs
dels segles.
Tots els enterraments romans que apareixen davant dels obrers
de la rajoleria són destruïts a mesura que van descobrint-se.
El nucli més important dels enterraments aparegué al costat E.
SE. del terreny rebaixat pels rajolers en extreure les terres. Aquest
indret, no continuen rebaixant-lo, per trobar-s'hi la casa i el forn on
es cou el material.
L'indret N . NO. és el que actualment van rebaixant i el més escàs
en troballes romanes.
Els treballadors de la rajoleria avui no s'atreveixen a calcular el
nombre dels enterraments que porten destruïts. Però no dubtem de
dir que és gran.
La major part dels enterraments trobats consisteix solament en
el cadàver col·locat d'esquena a terra, amb una pedra relativament
gran sota el cap, fent de coixí, i una altra als peus. D'aquesta classe
d'enterraments, no se n'ha trobat cap d'acompanyat amb objectes
d'ofrena.
Es troben enterraments molt desfets, on sembla que el cadàver
devia estar col·locat dintre una caixa de fusta. En aquests, es troben
només restes de claus entre les terres de l'entorn del cadàver.
Un altre tipus d'enterrament no tan abundant és el de teules
ordinari. Tipus molt freqüent en diferents indrets del Maresma. Se
n'han trobat d'orientats en totes direccions, sense cap ordre i poques
vegades amb objectes d'ofrena. L'esquelet generalment es troba ben
conservat.
Les teules dels enterraments són com totes les que es troben en
altres indrets de la comarca, però tenen la particularitat de trobar-se
assenyalades amb ratlles rectes que van de dalt a baix, amb d'altres
fent angle d'encreuades, de curves i ondulades. Sembla que aquestes
ratlles són fetes amb els dits i van generalmnt seguint tot el llarg de
la peça.
Cal esmentar la troballa d'una interessant sepultura consistent
en un tub de terrissa d'uns 40 centímetres de diàmetre interior, con-
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tenint l'esquelet d'un infant. Aquesta sepultura, trobada fa uns set
anys aproximadament, estigué una temporada abandonada fins a
parar destruïda. Fa poques setmanes va aparèixer un altre tub de
terrissa d'uns 35 centímetres de diàmetre interior, a cosa de i'2o m.
de fondària. Aquest ha aparegut molt destrossat i segurament devia
haver tingut una utilitat semblant a l'anterior. Per l'entorn d'aquest, han aparegut diverses restes de vasos fets a torn i de teules
planes d'enterraments.
S'han trobat diverses àmfores i urnes cineràries, una de les quals

Fig. 1. — Urna cinerària

presentem fotografiada (fig. 1), i la posseeix Joan Ribas. Posseeix
també, d'aquest lloc, una anella de bronze apareguda a un enterrament.
S'ha parlat de la descoberta de molts vasos de ceràmica de formes variades i d'àmfores; nosaltres sols hem vist alguns fragments
que, per les seves dimensions reduïdes, seria exposat de deduir-ne
algunes de les formes.
S'han trobat en alguns enterraments lacrimatoris i una Uantieta
amb relleu representant una testa duent una llarga cabellera (Medusa?).
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Una altra llantieta apareguda a un enterrament (fig. 2), la posseeix Francesc Prat. Aquesta, en part, conserva una lleugera capa
de verniç roig poc brillant. T é el relleu d'un bust cobert amb mantell
i duu una careta dramàtica. A la part posterior, lloc on acostuma a
haver-hi gravat el nom del terrisser, hi ha la inscripció CELO S VC,
feta amb motllo, amb no gens de perfecció.
El cas d'aquesta llantieta és curiós. Per afiliar més clarament el
tema del relleu representant la màscara dramàtica, creiem avinent

QL·LO > V C

Fig, S, — Llantieta amb la representació d'una màscara liramàlica-

de citar un altre exemplar que ens ajudarà a fer comprendre un seu
probable origen de fabricació de fora la comarca. Coneixem una llantieta romana trobada a Mérida, existent al Museu Emeritense,
que fou publicada a Arqueologia Espanola, de Mérida, on el relleu
és idèntic al de la llantieta de Vilassar. Mérida fou un lloc important de fabricació de ceràmica; s'hi han descobert alguns forns que,
entre diversos objectes, fabricaren Uantietes; també s'hi han trobat
alguns exemplars fets amb el mateix motllo. Una altra llantieta amb
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relleu idèntic a la de Vilassar i la de Mérida es troba al Museu Provincial de Tarragona.
La vinya que limita amb la rajoleria de Vilassar (costat NO.) és
on actualment s'extreuen les terres, i s'hi troben moltes restes en ceràmica romana (fragments de vasos fets a torn, àmfores, teules d'enterraments, etc.) Per aquest indret és visible un sepulcre de teules
partit pel mig en sentit transversal a un dels marges alts, a cosa d'un
metre de fondària. U n altre enterrament més ben conservat es troba
dintre del cobert on dipositen el material que s'ha de col·locar al forn.
Fa uns deu anys que va descobrir-se un enterrament al lloc on actualment hi ha el cobert. Aquest és el més interessant dels enterra-

Fig. 3. — Seconstrneciò d'nn sepnlcre.

ments descoberts (fig. 3 ) . Es tracta d'un sepulcre de teules que a un
i altre costat tenia una pedra relativament gran, barroerament treballada, contenint al damunt cada una un vas de terrissa roja fina fet
a torn (fig. 4 ) , vasos que actualment posseeix el farmacèutic senyor
Almera. El més alt fa 19 centímetres d'alçada i el més baix 11 centímetres i mig. A l mateix enterrament hi havia alguns lacrimatoris, la
llantieta del relleu de la màscara dramàtica, una cullareta d'os (figura 5, núm. 1) i un fragment de sigiHata sense decoració que permet
de reconstruir la forma del vas (fig. 5, núm. 2 ) . Tant aquest fragment
de sigiHata com la cullareta d'os són posseïts per l'autor d'aquestes
ratlles. Altres fragments de sigiHata sense decoració trobats en aquesta necròpohs són en poder de J. M . Pons i Guri.
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L'Institut d'Estudis Catalans va donar a conèixer la troballa
d'un altre sepulcre. Diu que es tracta d'un enterrament d'inhumació
romà que fou desfet pels rajolers. De les explicacions donades es
dedueix que era un enterrament ordinari de teules, orientat aproximadament de Llevant a Ponent. Junt al cadàver foren trobades algunes peces de ceràmica, entre elles una pàtera de ceràmica roja fina
usual i una ampolla de base quadrada amb ansa, de terra ordinària.
(Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans; M C M X V — X X , p. 721).
Cap a l'indret on hi ha actualment el forn i el cobert van desco-

Fig. i . — Vasos trobats a au CMterrami nt de la netròpolis.

brir-se moltes restes de parets de pedra i calç, algunes tancant espais
pavimentats amb opus testaceunt. Totes aquestes restes foren destruïdes al poc temps de descobertes. É s per aquest mateix indret que es
descobrireu restes de grans parets que, seguint linia recta, tenien molta llargada, entre elles un interessant dipòsit de planta rectangular
pavimentat amb opus testaceum (fig. 6 ) . Feia interiorment 5'8o metres, per 4 metres i i'5o m. de fondària. Les parets eren fetes de pedra i calç, amb estucs a la superfície interior del dipòsit. Tenia
adossat un petit dipòsit de planta quadrada, que amidava 1 m. per
1 m. Aquesta notable construcció romana, durant una temporada
fou utilitzada pels rajolers, i després la destruïren.
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En conjunt, és de creure que aquest terreny devia estar destinat, en l'època romana, únicament a lloc de necròpolis.

* **
Les terres de Vilassar i muntanyes veïnes, es comprova que en
l'època romana estaven totalment habitades, per l'abundància de vil-

Fig. 5. — Cnlkreta d'os i vas de terra sigil·lala.

les, enterraments i altres restes arqueològiques que es troben en diferents indrets propers a la necròpolis descrita, situada a prop de la
via romana tal com s'estilava. A l peu d'aquesta via (que actualment
encara s'utilitza i es coneix amb el nom de "Camí del M i g " ) al lloc
on hi ha el forn anomenat la Bòbila, distant 3.300 metres de la necròpolis de Vilassar en direcció a Mataró, fa alguns anys van descobrir-se una dotzena de sepulcres de teules, romano-cristians, els quals
foren donats a conèixer per Pellicer en la seva obra Iluro. Més
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tard, al mateix lloc, aparegueren altres enterraments que, com els
anteriors, estaven recoberts de planxa de plom i contenien objectes
d'ofrena (llantietes amb emblemes cristians, vasos de ceràmica fets
a torn, e t c ) .
La major part de les terres per on passa el Camí del M i g són
abundants en restes romanes (ceràmica, teules d'enterraments, paviment, e t c ) .
Darrerament, esmentem algunes de les més importants troballes

SECCIÓ

PLANTA

o

2

5 m.
-4

Fi/I. li. — jMpòsil romà.

romanes properes a la necròpolis de Vilassar, que ens ajudaran a
comprendre com fou d'habitat aquest indret del Maresma.
Làpida dedicada a un edil i duumvir, a un segon edil (C. I . L . I I ,
4,528), trobada a Vilassar de Mar. El lloc on està aixecada la població de Vilassar de Mar, es dedueix per diverses troballes que el devien ocupar algunes vil·les, desaparegudes en fer les noves construccions. A uns 1.600 metres en direcció E. s'han trobat restes d'una
interessant vil·la romana, al lloc on hi ha l'ermita romànica dedicada
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a Santa Marguerida, dintre el terme de Cabrera. Cal esmentar un
fragment de dòlium amb una inscripció, com una de les troballes més
interessants fetes a aquest lloc (Col·lecció Clariana, de M a t a r ó ) .
El lloc ocupat per les cases que formen el veïnat del Sant Crist,
molt proper a la necròpolis de Vilassar, devia estar probablement
ocupat per alguna extensa construcció romana, com ho prova l'abundància de ceràmica, restes d'àmfores i de paviment, opus testaceum,
de què molts fragments es troben en l'obra de l'antiguíssima capella
del veïnat, dedicada a Sant Cristòfor.
Per la part baixa de la muntanya i entorns de Montcabrer, es
troben moltes restes romanes.
A Agell, prop de can Pujol i can Roca, altres restes de vil·les romanes. Altra, a prop de can Xacó.
Agell fou vil·la romana. Altres restes de vil·la romana s'han trobat
al lloc on hi ha el cementiri de Cabrera.
A Cabrils, són moltes les troballes que es fan en diversos llocs
dintre del seu terme, així com també pel terme de Cabrera.
Fa poques setmanes, prop del poble de Cabrera, cantó de Montcabrer, es varen trobar grans lloses de pedra, fragments de columnes
i molts fragments de ceràmica, tot romà.
Fins aci no esmentem més que les més importants troballes romanes que s'han fet properes a la necròpolis de Vilassar de Mar.
Podríem esmentar-ne moltíssimes altres de menys importants.

* **
É s aquest indret de la comarca un dels que ofereixen més abundància de restes arqueològiques, les quals demostren que l'home ja
el devia habitar des d'èpoques antiguíssimes, com l'eneolítica. Esmentem diversos fragments de sílex, destrals de pedra, dolmen conegut per Roca d'En Toni, cova prehistòrica de Montcabrer i els enterraments de Vilassar de Dalt.
De l'època ibèrica s'han fet importants descobertes, com són les
restes d'habitacions i sitges de Cabrils, notables per l'abundància i
varietat del material que s'hi ha descobert, el poblat ibèric de Burriac, proper a altres habitacions ibèriques a la muntanya de Montcabrer, i altres restes menys importants per la carena que comunica
ambdues muntanyes i Brolles de l'Abril.
Burriac, Montcabrer i altres restes ibèriques properes, si bé no
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formaven un sol poblat, amb seguretat formaven una sola unitat política i de població; devia ésser el cas freqüentíssim de petites extensions poblades externes al poblat pròpiament dit, el de Burriac.
La necròpolis d'aquest fou descoberta a Cabrera de Mataró, a
l'Hort d'En Rodon. Fou excavada per Rubio de la Serna. El material aparegut és al Museu de la Ciutadella.
Ultra aquestes troballes ibèriques, se n'han fet d'altres de menys
importants que no esmentem.
MARIÀ RIBAS I B E R T R A N

CRÒNIQUES DE L'ESTRANGER

D E FKANÇA

E L «DESTIN FRANC AIS» I M. H A L E V Y
A L moment en què la situació financiera europea és el caire d'un nou
abisme i en què una temible gropada ennegreix altra vegada, a
l'Extrem Orient, un cel que massa sovint fou l'àrea dels esbargiments
de cruels dragons, acaba d'aparèixer a França un llibre voluminós que.
sota un títol espontàniament nacional, amaga un abast profundament
humà i , per tant, internacional. Es aquest D est in français, del Comte de
Fels, escriptor polític eminent, que publica l'Editor Fayard.
D'antuvi l'autor observa que la guerra ha carfit els imperialismes
nord-americà, anglès i japonès. Multitud de pobles n'han restat aombrats. Aquesta decepció exterior ha estat acompanyada d'una decepció
interna, purament francesa. Sí: hom es pregunta a França si certs principis nascuts a la fi del segle x v m no són de conseqüències ben enutjoses. Això, vist des d'un punt de mira elevat i a risc de passar per reaccionari. Però tenint en compte aquesta responsabilitat de França, iniciadora—sempre—de les noves formes de pensar i de les doctrines de
govern, responsabilitat tan gran. que les seves revolucions, que d'altres
pobles qualifiquen d'experiències, esdevenen com a lliçons ensenyades
als veïns. En aquest llibre important, l'autor segueix cl procediment
d'anar de dins (França) cap enfora (els altres països, és a dir, en un
mot: les altres crisis). Potser el lector restarà admirat de veure el Comte
de Fels com subratlla amb recança la importància que ha adquirit a
França una llei de govern que, sense oferir els avantatges d'una Dictadura que assumeix, si més no, responsabilitats, presenta els inconvenients d'un govern de minoria esdevingut tirànic. Aquesta "escola dirigent" radícal-socialista s'ha nodrit de Jean-Jacques Rousseau i de
Karl Marx. A aquestes tendències de dos utopistes que poden resumirse en Estatisme i Internacionalisme, l'autor oposa Napoleón, mescla—
diu ell—de positivisme i d'utopia, el qual no esguardava cobejosament
els Estats Units sense haver establert prèviament nacionalitats completes i interessos generals satisfets.
Ara bé: per molt diferents que puguin ésser, però, les doctrines de
l'Escola dirigent francesa actual, són seguides pels francesos que mes
es vanen de representar l'Ordre contra la Revolució. A judici nostre,
el Comte de Fels omet d'assenyalar una raó cabdal del reeiximent i de
l'aclimatació a França—raonable i mesurada per definició—d'idees uto-
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pistes com les de Rousseau, i és que França, esquarterada de tostemps
entre els seus orígens celtes i una herència romana col·lateral, si així
pot dir-se, sembla (aproximadament des de Lluís X V ) optar definitivament pel Nord. És a dir, contra la Llatinitat. Llavors que hom s'hauria malfiat a França d'un estranger espanyol o italià, aparegué l'home
dc Ginebra i encisà. "Aquest va renovar ensems la llengua i la sensibiiitat francesa llavors enmmstetda i resseca", escriu el comte de Fels.
A mi em sembla que ni la sensibilitat ni la llengua francesa no patien
d'aquests mals, sinó més aviat d'aquells que, periòdicament, fatiguen la
França: d'un excés de reclusió, d'una lassitud dc moviment centrífug,
de manca d'aire, de contacte violentat amb la Natura, de cansament de
solemnitat parençosa i d'única solemnitat, d'excés d'espiritualitat; en
una paraula, de cortesania. Rousseau fou el boy-scout que envaeix i sedueix una família en la qual hom ha perdut el costum de rentar-se i
danar a respirar l'aire del camp. "Anava al cervell pel camí del cor",
i això és la veritat pura. De llavors ençà, aquelles gents que havien
perdut el contacte amb el camperol—amb cl qual no tenien altra comunicació que la del torsimany d'intendents mig ciutadans i que esguardaven sempre amb incomprensió, quan no era amb odi—acceptaren el
Contracte Social sense reflexionar ni sobre el fons ni sobre les conseqüències de la nova teoria que contenia.
Allò que no havia pogut fer la Reforma, perfoc malaurat que
Lluís X I V amb la seva Uusca Revocació de l'Edicte de Nantes havia
sancionat, un Calví literat i filòsof va aconseguir-ho de cop i volta, en
el moment més inesperat. Si haguéssim romàs addictes a Diderot, que
tenia horror a l'esperit de sistema, hauríem evitat força perills. Fins i
tot Danton, diu el comte de Fels, continuava la gran tradició de l'antic
règim. Joseph de Maistre afirma que el primer moviment de la Revolució fou per a donar a França els seus límits naturals. És a dir, els
que la seva cultura li conferia, la seva llatinitat. El "rousseaunisme" va
venir a violentar-ho tot. En política, com el defineix perfectament el
Comte de Fels, ha donat "cl somni substituint el bon sentit, l'apriorisme, l'experimentació, la deducció, la inducció, la metafísica, la física,
cl sentimentalisme, la realitat". En el domini internacional, el Comte
de Fels creu que el "rousseaunisme", en crear el principi de les nacionalitats, ha anat contra l'ordre europeu. I recorda allò que el fusionisme, la concentració de l'Edat Mitjana, va crear: soldatge aragonèscastellà; fusió de Bretanya, Provença i Alsacià (tot i ésser tan diferents!) en una sola i harmoniosa França; constitució de la santa Rúscia mitjançant nombrosos bocins. El "rousseaunisme" obri la porta a totes les revoltes filials en fer dir a la Constitució de 1793: "Una genctactó no pot subjectar a les seves lleis les generacions futures". A França, l'oblit de la tradició suscità engargussaments admiratius per a totes les nacionalitats estrangeres, un xic exòtics. I hom fou, successivament, "patriota grec, patriota polonès, patriota hongarès, i encara,
per a arrodonir el quadro, patriota prussià contra Àustria i la Confederació germànica!". La mania de les nacionalitats era llançada, interrompuda un moment per la República de 1848, que reprengué la polí-
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tica constructiva europea de la Restauració i de la Monarquia de Juliol,
és a dir, la prossecució d'un equilibri europeu; però rebrotà tot seguit
per anar a raure... allà on som, a les reivindicacions que agiten el món
polític actual. Totes aquestes idees, l'autor les recolza damunt allò que
ell anomena la política experimental, i que ha forjat la seva reputació.
El Comte de Fels voldria que, així com la teologia i la metafísica han
desaparegut, de 1789 ençà, en totes les ciències exactes, comprenent-hi
la medicina ("més exposada a les conjetures j)er raó del seu parentiu
amb la biologia, ciència no acabada"), així mateix hom apliqués el mètode inductiu i experimental a la política i a la sociologia. Hom podria
respondre que, en primer lloc, ha començat a haver-hi un retorn a un
cert hermotisme en les ciències (per exemple, un llibre sobre aquesta
matèria ha fet tantes edicions com una novel·la; d'això tornaré a parlar-ne un altre dia); i després, que, potser precisament esperant un reconeixement per part de qui calgui, allò que hom anomena equivocadament empirisme ha de prendre a les ciències dites exactes, tot el
que roman de somni, de—diguem el mot—poesia, s'ha refugiat en l'art
de dirigir els pobles... Sigui com vulgui, l'autor mescla en el mateix
blasme Auguste Comte i Le Blay, puntals de la superioritat dels anglosaxons, el primer absorbit "per l'anglomania metafísica de Montesquieu
i de Voltaire". A aquestes idees, contràries al geni de França (i, en dir
això, l'autor s'adreça als pobles tributaris o col·laboradors d'aquesta civilització), el Comte de Pels oposa allò que són en realitat avui les forces mestresses del món: la força socialista, revelada al món per la revolució francesa de 1848 i que, després, ha evolucionat contra nosaltres;
la força francmaçònica, esdevinguda antifrancesa; el Judaisme, facilitat i defensat per França, i que sembla que se li tomba d'esquena; la
internacional francesa, creada gairebé per aqueixa generositat del posseïdor francès... i esdevinguda la seva enemiga; el Protestantisme, que
hem sacrificat a Roma, i que ens tracta de suspecta nació catòlica; el
Mahometanisme, del qual ens hem desempallegat en favor del Joves
Turcs.
Aquesta pintura, de la ingratitud de què sofriria una nació que
sembrà tothora la bona llavor, ens obliga a regressar a l'estat interior
de França. Ara bé: l'autor creu en la possibilitat d'un revirament. Sosté que les revolucions no són funció d'un sofriment, o de circumstàncies particularment favorables, sinó simplement de la presència d'un
wonstre. Sense això, com s'explicaria la vida, durant mil anys (més
que la Monarquia francesa, creu l'autor), del Baix-Imperi? Mentre que
a la nostra època, el monstre existeix i és... l'Estat. El Comte de Fels
equipara la f i de l'antic règim (que cedí, segons sembla, a la monstruositat dels bastards de Lluís X I V instal·lats en l'Estat, i , a judici seu,
els 300.000.000 dels d'Orlcans haurien permès al futur Felip Igualtat
de subvencionar la Revolució) a la nostra època en què la monstruositat de l'Estat, que tendeix a apoderar-se de tot, prepara un canvi. Una
de les idees més justes, en tot cas, d'aquest llibre és, evidentment, aquella en què el Comte de Fels diu que ens enganyem à França quan ens
creiem ésser un Estat "fidel al seu principi de conservació, al seu deure
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de defensar a l'interior l'interès general de la coinumtat contra els interessos particulars coUigats i, a l'exterior, de sostenir el puni de vista
nacional contra les forces internacionals mogudes i agitades per l'enemic". Aquesta constatació és la més greu, puix que defineix aqueixa
llei de bolxevisme (que jo anomeno bolxevisme per persuasió) que pateix França, el qual, sense tenir els avantatges d'un govern personal,
té tots els inconvenients d'un govern autocràtic, i és, per afegitó, de
forma plural. N'hi ha prou amb rellegir la Constitució de la República
dels republicans de Bellevile i , a seguit, llegir les declaracions de principi de Karl Marx, per a restar colpit de llur parentiu. Manca ara a
saber si els republicans de França, la qual, gràcies a la seva proverbial
economia, ha pogut renàixer després de la guerra, toleraran que, sota
el pretext del progrés, la República llisqui vers les doctrines d'Engels,
ol Rousseau del comunisme.

Però encara hi ha una altra cosa pitjor, i és que la República ni assegura la llibertat. Aquesta greu acusació ha estat feta per un home considerable: M . Halcvy. En un dels seus darrers discursos, José Ortega
y Gassct afirmava que França, República de statu quo, no tardaria a
ressentir "la marca dels problemes actuals". Serà veritat? He volgut
apreciar el pensament d'un escriptor francès ])araHel a Ortega, menys
polític en el sentit de participació efectiva en la vida legislativa, però
no menys polític en el sentit de doctrinari i de metge de la res publica,
vull dir M . Halevy. Reaccionarà o no França davant els problemes que
acaben de perfilar-se a l'horitzó com una esquadra sorgida enfront d'un
port que fins ara hom creia protegit com en una illa paradisíaca? Monsieur Halevy pertany a l'escola d'escriptors que, com a armes de lluita,
fan el balanç de les forces actives del país. A propòsit d'això, recordo
l'anècdota d'un saragossà que, acompanyat d'un francès, havia emprès un viatge a Itàlia. Acabats d'arribar a Nàpols, vençuts per la fatiga de vint-i-quatre hores de viatge i per la flaire massa violenta, a
desgrat del Vesubi, l'espanyol només va pensar a reposar. El francès, en
canvi, abans d'instaHar-se a una cambra, va demanar-ne el preu. Això
mateix fa M . Halevy: abans d'escollir el mitjà de resoldre els problemes de demà, estudia en quin estat es troba la llibertat del seu país.
Vaig pujar els cinc pisos del seu estudi, situat, com el d'Antoine,
del Teatre Lliure, a l'Illa de la Cité, des d'on es dominen els molls del
Sena. L'estança modesta, jíerò d'un gust refinat, era deserta. Vaig haver de traslladar-me a la Biblioteca Nacional, per poder trobar l'estrateg de la política francesa de demà. Era a la secció d'impresos, consultant els diaris d'aquests darrers anys, més bruts que els documents
del segle x v i . A manera de resposta, M . Halevy va parlar-me de la
"decadència de la llibertat".
—Sí, estimat col·lega, som en una època de decadència de llil)ertat.
(Em cal afegir que M . Halevy no té res de "francès reaccionari".) No
tinc cap inconvenient a repetir-vos el que he dit o publicat a Suïssa.
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Des de Felip August, fins a Napoleon, diguem fins a Thiers, França
ha estat un país governat, França ha tingut sempre cabdills. I heus
ací el que manca tot d'una. Amb els reis han desaparegut els caps que
els servien de sosteniment. La crònica republicana a França, en 1879
1 1880, es resumeix en funcionaris desposseïts, en religiosos expulsats,
convents tancats, escoles prohibides i arbitrarietat administrativa.—
En preguntar-li jo el per què d'aquesta pèrdua de llibertat, d'aquest
final de sobirania nacional, M . Halevy m'explica com la negligència
dels elements "conservadors", que refusaven el poder, i les tropes dels
quals no acudien als comicis, tingué la culpa d'aquesta orientació envers
''esquerra de la jove República francesa. EI desinterès per la cosa pública i)ermeté una nova guerra. Ocupat a defensar les seves ideologies
reaccionàries, el poble no es donà compte que aprovava, amb la seva
absència a les Corts, les expedicions colonials. Ja manava únicament el
Govern. S'anava establint una mena d'oligarquia d'una minoria podelosa que comanà la nació.
Una vegada hagué desaparegut Gambetta, restà un buit que entrà
decididament a l'era de l'anonimat.
— I la reacció del famós general Boulanger ?
—Els republicans francesos governen malament; però, segons digué Anatole France. es defensen bé. (No cal recordar la timidesa d'aqueix militar, al qual tot Paris estava disposat a lliurar el poder i que
fugi per amor a una dona. També Pere I I d'Aragó perdé la batalla de
Muret, i amb ella el domini de la regió de Llenguadoc, per haver dedicat la nit a una musa.) El fet és que els partidaris de Boulanger,
anomenats "revisionistes", perderen terreny.—
Halevy em pinta el quadro d'una França que s'acomoda amb la
creació de llocs oficials d'una moral política un xic regular i amb la
creació de feus polítics. Segons ell, la llibertat desaparegué també amb
l'abandonament de les reaccions electorals. Per tal de demostrar-me ben
bé les conseqüències del renunciament a la llibertat, la primera manifestació popular de la qual és d'acceptar o de refusar la guerra, M . Halevy em cita un fet increïble:
—El dia 22 de juliol de 1914 vaig veure arribar el diputat al meu
poble. Jo no pensava sinó en l'ultimàtum austríac. La mateixa nit, vaig
sortir de viatge i vaig trobar totes les estacions del trajecte atapeïdes
ue soldats que gaudien de permís i els quals eren cridats sobtadament
a reincorporar-se en files. E l diputat no havia dit res...—
Vull conèixer, i pel mateix sociòleg, l'explicació d'aquest divorci del
cos electoVal i els seus caps. M . Halevy es limita a fer-me llegir un estudi que ell publicà i segons el qual la política representaria a la República francesa un poder cada dia més gran, cada dia més desitjat per
Us masses, i que podria orientar a la seva manera les reaccions de l'opinió, i gairebé de la sensibilitat nacional. Sembla que el poder d'un
cos, en el seu origen protector, ha estat superior a les seves funcions.
—Cal atorgar tot el seu poder al Govern, si no es vol que sorgeixi
una altra autoritat, completament armada, de les profunditats de la
nació. En alguns països d'Europa, s'ha mort la llibertat. A França,
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encara no hi hem arribat; però, visiblement, la llibertat pateix. La preecupació de diputats i senadors és de conformar-se exactament, amb
submissió inquieta, a les consignes que els han donat els diversos grups,
els sindicats, individus o forces que els han delegat i que els vigilen.
Els nostres parlamentaris estan desconcertats pels problemes i pel poder de les forces que han d'arbitrar.—
En escoltar aquesta explicació de l'imperi creixent de les capelletes
i dels grups sobre la nació, veritat que hom diria que il·lustren el retret
de "república trista" que formulava Gasset?
Però... es tracta de la República francesa.
Voldria saber si aquesta opinió—sobre la decadència de la llibertat
per raó del descoratjament o afebliment de l'esperit civic—podria divulgar-se actualment a Europa.
M. Halevy em contesta:
—Penso publicar-la aviat als obradors de Bernard Grasse, sota
aquest mateix títol: Decadència de la Llibertat.—
ADOLPHE D E F A L G A I R O L L E
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En aquesta secció es faran re
cencions critiques de totes Us
obres que ens siguin trameses en
doble exemplar.

UNA ANIMA D'INFANT. GUIU DE FONTGALLAND (1913-1925). Amb una
lletra-prefaci de S. E. Mons. Cerretti, Nunci Apostòlic, Arquebisbe de Corint, i un retrat de Guiu. - Traducció directa de l'original
francès, per Càndida Daunis. - 84 pàgs. Preu: 1 pesseta. - Llibreria
Casulleras. Barcelona, 1932.
Com a lema, aquest llibret, que de bon grat presentem als nostres lectors,
porta aquells mots del Papa de santa memòria, Pius X : " H i haurà Sants entre
els infants." EI Papa de l'Eucaristia es prometia aquesta collita de Sants entre els
menuts del fet de participar, des de llur més tendra infantesa, així que es despertés
en ellsi l'ús de raó, de l'Apat eucarístic. Les paraules profètiques de Pius X han
tingut acompliment. Guiu de Fontgalland n'és una bella prova. Tal com diu l'autor
del llibret—potser millor diríem Vaulora, puix ens apar endevinar-hi el llenguatge
tendre i amorós de la mare del nin—, "Guiu era un infant, un infant com els altres amb les seves qualitats i els seus defectes... Allò, però, que ha fet que Guiu
deixés d'ésser com els altrai és que, des de la seva Primera Comunió, des del
seu primer encontre amb Aquell que havia dit: " Deixeu que els infants vinguin
a Mi", es dóna tot sencer, obeeix la crida divina, es posa a estimar amb tota la
seva ànima el seu Jesús, accepta, somrient, cl sofriment, després la mort, perquè en les seves comunions, de més en més nombroses, poà la generositat, un
gran esperit de fe i un gran amor..."; i. com remarca Mons. Cerretti, Nunci Apostòlic a França, "hom veu [en Guiu de Fontgalland] l'acció de l'Eucaristia i allò
que pot produir quan Jesús-Hòstia s'ha possessionat d'una animeta que res no ha
perdut del seu esclat baptismal".
Potser la curta vida de Guiu de Fontgalland és més per a ésser admirada que
per a ésser imitada, posat qjie hom veu en l'infant, com recordàvem suara, els defectes
propis de la seva edat. Tanmateix, a la predilecció que el Bon Jesús i la Mare de
Déu sentien per la seva animeta innocent, correspongué l'infant amb tot l'amor de
què era capaç envers el Jesuset, sobretot en l'Eucaristia i "la seva Mamà del
Cel"; amors que, junt amb la tendra estimació al Sant Pare, omplien el seu cor
pur L a santedat, però. de Guiu es manifesta esplendorosa en la seva darrera malaltia, en què s'abraca heroicament amb la ïofrença, amb la qual Nostre Senyor
vol purificar-lo dels seus petits defectes i estalviar-li així el Purgatori en l'altre
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món. Però, deturem-nos; car, si ens deixàvem endur dels sentiments que desperta en nosaltres la lectura del llibret que ressenyem, més que una nota bibliogràfica, escriuríem un estudi sobre Guiu de Fontgalland, i el temps i l'espai ens
manquen per a fer-ho.
La traducció de la senyoreta Càndida Daunis és molt correcta. Potser alguna
vegada s'hi sent un xic el francès; però cal tenir en compte les dificultats que
ofereix la versió d'un llibret escrit en un estil tan íntim i casolà. Trobem un encert la substitució del tractament de IN, corrent a França i que segurament causaria mal efecte als petits lectors del llibret a casa nostra, que empra Guiu quan
parla amb la seva mare. pel de vostè, usual ací; encara que lamentem que no hagi
estat possible d'emprar el de vós. tan noble i tan propi del català, malauradament
desterrat de bon nombre de famílies de la nostra terra, particularment a les ciutats de més importància. La presentació del llibret honora de debò la casa editora.
Déu vulgui que aquest llibret contribueixi a augmentar la devoció i amor dels
infants de Catalunya a Jesús Kucaristia, i a fer crcixexr més la glòria de Guiu
de Fontgalland. l'infant privilegiat, del qual. segons acabem de llegir, s'ha obert
ara mateix a París, el procés de la seva beatificació. Tant de bo que dintre pocs
anys, la corona que li estan teixint la multitud de gràcies de tota mena. espirituals i materials, l'obtenció de les quals hom atribueix a la seva intercessió valuosa, sigui culminada per l'elevació de Guiu de Fontgalland a les honors dels
altars, a major glòria de Déu i profit de les ànimes!—J. GARCIA. Prev.

LA BEATA ANA MARIA TAIGI, pel P. Juan Bautista Juan. S. J . - Luis
Gili, editor. Barcelona.
La Beata Anna Maria Taigi ba estat proposada com un model d? les mares
cristianes dels temps moderns, i no sense fonament, com el lector podrà comprovar-ho llegint les Lletres apostòliques referents a aquesta dona singular i les
novenes que han estat redactades, per tal de promoure i practicar la devoció vers
fila. Tant de bo que la irradiació de les virtuts es tradueixi en un saludable i definitiu influx damunt les dones obligades a acomplir els sagrats deures d'esposa
i de mare!—C. MONTSERRAT, Prev.

LA SUBIDA a í . CALVARIO, pel P. Luis Perroy. S. J . Versió espanyola per
F. Gonzàlez Quintana, S. J. - Librería y Tipografia Catòlica. S. A.
Barcelona, 1931.
EI P. Gonzàlez Quintana ha fet una acurada versió d'aquest llibre, profundament
piadós, que a França ha aconseguit en pocs anys una difusió de què no gaires autors poden envanir-se.
Es tracta d'una sèrie de devotes consideracions sobre la Passió de
nyor, escrites en un to de cordial intimitat, i amarades d'una tendresa
tot adient a la importància del tema descabdellat. L'autor s'erigeix
l'ànima que se sent impulsada a la contemplació dels passos dolorosos
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sió de Jesús, i desvetlla en ella sentiments de commiseració vers el Redemptor,
de confusió pels propis pecats, de penediment, de desgreuge, i, sobretot, d'amor.
Si l'estil és remarcable per la seva elegant sobrietat i per les gales literàries
que l'cxornen, sense que en pateixi gens l'efusió piadosa, no ho són menys els
conceptes vertaderament originals, que l'autor desgrana amb una emoció encomanadissa, entorn als instruments de la Passió, als turments de Jesús i a la seva
Faç augusta.
Les quinze edicions que aquest llibre, ha aconseguit en terres de França ens
dóna dret a augurar-li ac! un falaguer acolliment, en especial per part dels devots
de parla espanyola.—C. MONTSERRAT, Prev.

PANEGÍRICOS Y SERMONES, pel P. Juan Bta. Ferrcrcs, S. J. - Eugenio
Subirana, Editor Pontificio - Portaferrissa, 14, Barcelona.
No ha restringit, el P. Fcrreres, les seves múltiples activitats a l'estudi del
Dret Canònic i de la Moral, on s'ha guanyat una anomenada que el situa amb
tota justiicia entre els més conspicus conreadors d'atiuestes disciplines eclesiàstioues. Una bella prova d'això es troba en el^ dos volums de panegírics i sermons
que suara editava la casa Subirana, encarregada ja fa alguns anys de la publicació de totes les obres escrites per aquest docte jesuïta.
E n totes les peces d'oratòria sagrada incloses en aquests dos volums es remarca una mestria que solament és trobadora en els escriptors que dominen plenament la matèria per ells encetada. A desgrat dc la pluralitat de temes, les expianacions responen totes a un mateix tipus d'estructuració, i en totes elles abunda
una plètora de doctrina que no decau en cap moment i que no admet digressions
balderes ni gales retòriques de pura parenceria.
A i x ò no vol dir que l'entusiasmc deixi de reclamar els seus drets. Hom copsa,
efectivament, en aquestes planes una vibració que s'avé molt bé amb el reposat
descabdellament dels diversos punts de doctrina i amb la unció que mai no pot
mancar en aquesta mena de discursos.—C. MONTSERRAT, Prev.

DISCURSOS PARLAMENTARIOS, i)er Juan Vàsques de Mclla y Fanjul.
Vol. I i I I . Casa Subirana, Portaferrissa, 14, Barcelona.
De totes les obres de l'insigne tribú, cap no desvetllarà tant d'interès com els
volums consagrats als discursos parlamentaris. E n aquests models acabats d'oratòria política. Vàzquez de Mella aboca tota la seva ànima i posa a prova la seva
capacitat de vibració. Amo i coneixedor de tot^ els ressorts que poden servir a
l'orador per emparar-se de l'auditori bo i exercint damunt dell una fascinació
irresistible, Vàzquez de Mella es fa admirar en iots els moments del discurs. Des
que comença fins que acaba, no decau un sol instant. Exordi, narració, argumentació, peroració..., tot és en ell de primera qualitat, literàriament parlant. Des
del punt de vista de la doctrina, incorre en repeticions, sobretot quan enceta temes
relacionats amb la història pàtria, la universal i la de la civilització. Això obeeix
no pas a un increïble afany d'aparèixer erudit, sinó més aviat a la seva innata
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propensió a les sintesis 1 i U ffran facilitat amb tjuí. per associació d'idees, projecta les innúmeres imatges de la seva portentosa fantasia en una visió panoramàtlca, d'harmòni; romunt.
Destre com pocs en <I maneig de la ironia, sap harmonitzar una matèria massa
àrida amb la sal del més legítim humorisme. E n canvi, quan apostrofa o amenaça,
recorda l'accent arborat dels profetes majors i aconsegueix els seus més assenyalats triomfs tribunicis.
Diguem, en honor del gran 'ribú tradicionalista, que, contrastant amb el seu
caràcter d'home condescendent i tolerant, manté tostemps integèrrims els seus principis i les seves creences i es resisteix a fer çualsevulla concessió que, si més no en
aparença, pogués ésser interpretada com un pas enrera, o com un indici de
vacil·lació en les conviccions pròpies. Diguem, encara, que, per damunt de l'orador
polític—carií, jaumi o tradicionalista—. excel·leix sempre el fervorós apologista
de la religió catòlica i l'impugnador estrenu dels errors filosòfics, de les tendències sectàries i de tota politica renyida amb els postulats i els elementals principis del dret natural i del dret de gents.
Molts dels problemes que Vàzquez de Mella estudia en aquests discursos els
veiem plantejats, avui dia. amb l'esfereïdor agreujament que l'iHustre tribú havia
pronosticat, endut del seu geni de vident, que els fets han tingut cura de demostrar que no tenia res de visionari. Els problemes plantejats pel laïcisme i l'estatolatria. e! regionalisme, la Ihbertat d'ensenyament, la pèrdua de les colònies espanyoles, les qüestions econòríriques...: heus ací els temes principals d'aquestes
peces modèliques d'oratòria, que conviden de debò a ésser paladejades com es me-

reixen.—C. MONTSERRAT.

DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN, pel P. Jaime Pons, S. J . - Luis Gili,
editor. Barcelona.
La finalitat d'aquest llibre s'adreça, com el lector ja haurà endevinat, a guanyar cada dia nous adoradors que practiquin i promoguin una devoció tan recomanable i recomanada com la que té per objecte dc retre culte al Cor deïfic de Jesús,
E l llibre consta de tres, parts: en la primera hom exposa la naturalesa. Ics
excel·lències i l'eficàcia de la devoció susdita, a la llum de la més depurada doctrina teològica. I.a segona part tracta dels actes que constitueixen el culte exterior, en conformitat amb els expressos designis del Bon Jesús, segons les revelacions fetes a la seva confident. Santa Marguerida Maria Alacoque. L a tercera part ensenya com cal practicar el culte intern cn honor del Cor de Jesús, o
sigui la manera d'exercitar-se en les virtuts cristianes, a imitació del Cor de
Jesús i en íntima unió amb E l l .
Recomanem aquest llibre com un dels més adients per a difondre aquesta devoció salvadora.—C. MONTSERRAT, Prev.

LES REVISTES
Le» reprodnccions i reduccions
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LLIBERTATS I DEURES POLÍTICS DELS CATÒLICS, SEGONS ELS ENSENYAMENTS PONTIFICIS. Estudi documental, per E . Magnin, Professor
honorari de l'Institut Catòlic de Paris, a "La Vie Cathoüque", número del 16 de gener d'enguany.
{Acaha··ncni)

II.

DEURES

L
a)

POLÍTICS D E L S

CATÒLICS

PRINCII'IS EN QUE ES FONAMENTEN

L'espiritual i el temporal no estan pas separats

I. Ensenyaments de Lleó XIII.—Clarament distints, els dos poders, temporal
i espiritual, no estan, tot amb tot, separats. '"N'hi ha-—escrivia Lleó' XIII—que
tenen el costum, no solament de distingir la política i la religió, ans de desunir-les
completament i de separar-les. de tal manera que volen que no hi hagi res de comú
entre elles i que no creuen que calgui tolerar ni poc ni molt la influència de
l'una en l'altra. Aquests, en veritat, no difereixen gaire dels qui desitgen que
l'Estat sigui constituït i administrat fora del Déu creador i amo de totes les coses,
i llur error és tant més deplorable, que separen aixi, temeràriament, la societat de la deu més fecunda d'avantatges. Car quan és suprimida la religió,
s'esdevé necessàriament que hom veu trontollar l'estabilitat dels principis damunt
dels quals es fonamenta sobretot l'estabilitat pública, els quals prenen de la religió llur força principal, i per mitjà dels quals hom pot, per exemple, manar.

• Escrit aquest estudi de cara a les eleccions legislatives que han de tenir lloc a
França aviat, hem cregut ooortú de reproduir-lo en les pàgines de LA PARAULA CRISTIANA pel seu alt interès, ja que exposa la doctrina de l'Església sobre qüestions
importantissimes per a tots els catòlics, interès que ouja més encara al nostre pa'S.
per l'actualitat d aquestes qüestions aci tractades. L a orimera part d'aquest estudi. Llibertats polititjues dels catïlics. fou donada en el fascicle del mes passat.
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amb justícia i moderació, de sotmetre's, per consciència del deure que hom té
de domtar les seves passions per la virtut, de donar a quiscú el que li pertany, de
no causar dany al bé d'altri"
Altrament Lleó X I I I fa remarcar que la influència de la doctrina cristiana facilita singularment aquesta conciliació de l'autoritat
i de la llibertat, que és, potser, cl gran problema polític modern. "Quant a la
qüestió política per a conciliar la llibertat i el poder, dues coses que molts confonen en teoria i separen ultra mesura en la pràctica, hom pot treure de la doctrina cristiana ensenyaments d'una gran eficàcia. Car, un cop posat aquest principi,
aprovat de tothom, que, qualsevulla que sigui la fornia de govern, cl poder sempre ve de Déu, la raó percep tot seguit, tant el dret legítim de manar en els uns.
com el deure correlatiu d'obeir en els altres, sense que hi hagi, aqui res de contrari a la dignitat humana, perquè és, verament, a Déu, més aviat que als homes,
que hom. en aquest cas, obeeix. Déu, en efecte, reserva els seus judicis més r i gorosos als qui manen, si no el representen per la pràctica del dret i de la justícia. Quant a la llibertat, ella no danyarà així a ningú i s'exercirà en la veritat,
l'equitat i la tranquil·litat pública'"6. A aquesta necessitat de recórrer a la moral,
de què la religió és la inspiradora, per tal d'assegurar l'ordre mateix extern,
s'ajunta cl fet d'haver-hi qüestions mixtes, en què l'Església i l'Estat són simultàniament obligats, ja que regeixen els mateixos individus: " H i ha dos poders—
és sempre el mateix Pontífex que parla—sotmesos un i altre a la llei natural i
eterna, i encarregats de proveir, cadascim pel seu compte (fi'W singulae constdentes),
als interessos englobats en llurs competències i en llurs respectives autoritats. Però
cada cop que es tracta de reglamentar aquesta categoria d'afers que els conserneixen, encara que per raons i segons modalitats diverses, però tanmateix de
faisó concorrent, llur acord és necessari i conforme al bé comú. Quan és absent
aquest acord, en resulta una incertesa i una inestabilitat incompatibles amb la
seguretat de l'Església i de l'Estat. Heus aci perquè, quan convencions entre el
poder eclesiàstic i el poder civil han establert públicament un cert ordre de coses,
tant l'interès públic com l'equitat volen que l'entesa resti entera, car si de les dues
bandes hom es fa així serveis mutus, igualment, de les ducs bandes, hom treu,
d'aital entesa, beneficis segurs" *.
És, però, l'Encíclica Immortalc Dei que tracta amb més d'amplitud de l'entesa necessària de l'Església i l'Estat. Ella ensenya que aquesta entesa resulta, de
bell antuvi, dels deures de la societat envers D é u : "Si la naturalesa i la raó imposen a cadascú l'obligació d'honorar Déu amb un culte sant i sagrat, perquè
depenem del seu poder, i eixits d'Ell, a E l l hem, de tornar, obliguen a la mateixa
llei la societat civil. E l s homes, en efecte, no depenen pas menys de Déu units
pel lligam d'una societat comuna, que presos isoladamcnt; almenys tant com l'individu, la societat ha de donar gràcies a Déu, del qual rep l'existència, la conservació i la multitud innombrable dels seus béns. Per això és que, així cora no és
permès a ningú de negligir els seus deures envers Déu, i que el més gran de tots
els deures és abraçar amb esperit i de cor la religió, no pas aquella que cadascú
prefereix, ans aquella que Déu ha prescrit i que proves certes i indubitables estableixen com l'única vera entre totes; així les societats polítiques tampoc no
Lletra Cum nulla sinl, a l'Episcopat espanyol.
Lletra Praeclara f/ratulationis. 20 de juny de 1894.
Lletra Nobilissinm gallorum gens. 8 de febrer de 18
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poden, sense cometre un crin\ portar-se com si Déu no existis de cap manera,
0 passar-se de la religió, com a estranya o inútil, o admetre'n indiferentment qualsevol, segons llur caprici. Tot honorant la divinitat, han de seguir estrictament les regles i el mode segons els quals el mateix Déu ha declarat que volia ésser honorat.
Els caps d'Estat, doncs, han de tenir com a sant cl nom de Déu i posar entre el
nombre de llurs principals deures el d'afavorir la religió, de protegir-la amb llur
benevolença, de cobrir-la de l'autoritat tutelar de les lleis i de no estatuir o
decidir res que sigui contrari a la seva autoritat". L'Estat deu aixi mateix als
ciutadans de no posar obstacle a la realització del fi suprem de tot home, la salvació eterna, i de facilitar-ne l'obtenció. " I això [afavorir la religió] ells [els caps
d'Estat] ho deuen als ciutadans de què ells són els caps. Tots, en efecte, en tant
que som, som nascuts i educats en vistes d'un bé suprem i final, al qual cal referir-ho tot, ja que està posat als cels, més enllà d'aquesta fràgil i curta existència. Ja que es d'això que depèn la completa i perfecta felicitat dels homes,
és d'interès suprem per a cadascú d'atènyer aquest fi. Per tant. com que la societat civil ha estat establerta per a la utilitat de tothom, tot afavorint la prosperitat pública, ha de procurar el bé dels ciutadans, talment que, no sols no posin cap
obstacle, ans, encara, assegurar totes les facilitats possibles a la recerca
1 a l'adquisició d'aquest bé suprem i immutable, al qual ells aspiren. La primera
de totes consisteix a fer respectar la santa i inviolable observança de la religió,
els deures de la qual uneixen l'home a Déu". Finalment, és un fet que el poder
espiritual i el poder temporal no poden deixar d'entrar en contacte en la consciència dels homes que són, igualment, sotmesos a l'un i a l'altre. "Llur autoritat exercint-se sobre els mateixos subjectes, pot esdevenir-se que una sola i
mateixa cosa, per bé que sota títols diferents, pertanyi clarament a la jurisdicció
d'un i altre. Per tant. Déu, llur autor comú, en la seva Providència suprema,
ha d'harmonitzar, segons la justícia, llurs passes respectives. Si fos altrament,
sovint naixerien causes de funestes conteses i de conflictes, i sovint també l'home
hauria de dubtar, perplex, com en una cruïlla, no sabent què fer, com a conseqüència d'ordres contràries de poders a què ell no pot, en consciència, negar la
seva obediència. Hom no sabria atribuir aquest conflicte a la justícia i a la prudència de Déu, cl qual, en el govern del món físic, d'un ordre, doncs, inferior,
ha equilibrat tan bé entre elles les forces i les causes naturals, i les ha fetes acordar
tan admirablement, que cap d'elles no contraria les altres, i que totes, en un
perfecte conjunt, conspiren als fins de l'Univers"".
/ / . Ensenyaments dels successors de Lleó X I I I . — T o t condemnant la llei de
separació, Piux X resumi els arguments desplegats per Lleó X I I I per a provar la
unió necessària de l'Església i l'Estat: necessitat de recórrer a la religió per a establir les bases de la moral política, deures de la societat envers Déu. subordinació
dels fins temporals de l'home als fins eterns, qüestions mixtes que són alhora
de l'ordre espiritual i de l'ordre temporal '". Condemnà com una forma de modernisme la doctrina que vol que l'Església i l'Estat s'ignorin recíprocament, així com
!a fe i la ciència, i que hi hagi separació entre elles i separació entre el catòlic i el

" Encíclica Immortal* Dei, ien de novembre de if&s.
*" Encíclica Vehementer, 11 de febrer de IQOÓ.
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ciutadà M. Pius X I , tot autoritzant la formació de les associacions diocesanes, ha
mantingut la reprovació de la llei de separació "· Ha recordat algunes de les
raons que s'oposen a l'absència de tota relació entre els dos poders, i particularment el fet que el catòlic plenament conscient de la doctrina catòlica és el millor
Jels ciutadans, lligat a la seva pàtria, sotmès lleialment a l'autoritat civil establerta, sota qualsevol forma de govern"
b)

Drets de l'Església en matèria política

I. Com fa política l'Església i com no en fa.—Essent un dret i també un fet
la interpretació de l'espiritual i del temporal, puix que tot home de bon sentit ha
de reconèixer que, entre les diverses activitats d'un mateix individu, no hi ha
absolutament murs de separació, l'Església no pot restar del tot estranya i indiferent als afers polítics, i àdhuc mancaria al seu deure si hi restava. Però essent
limitada la seva competència i, per tant, la seva autoritat, al domini espiritual, no
podria interessar-se en les coses temporals més que la mateixa mesura en què
-Is interessos espirituals s'hi troben necessàriament lligats. Per això és que, posant-se en un o en l'altre d'aquests punts de vista, hom podrà dir adés que ella
fa política i en fa amb tot dret, i adés que ella no fa política. Per una banda,
Pius X podia fer, amb fonament, en la seva al·locució consistorial del 9 de novembre de 1903, la següent declaració: " Nos no ens ocultarem pas que causarem estranyesa a algunes persones dient que ens ocupem de política. Però qualscvulla que
voldrà emetre un judici equitatiu sobre la situació, veurà prou bé que el Sobirà Pontífex no pot separar de cap manera el terreny dels afers polítics del magisteri de
la fe i dels costums de què ell té l'exercici (a magisterio quod gerit fidei morumque
nequaquam passe politicorum genus disiungerc). Altrament, cap i guia sobirà de
la societat perfecta que és l'Església, societat composta d'homes i establerta entre
els homes, ell no pot altra cosa que voler mantenir les relacions amb els caps d'Estat i els membres del govern, si vol que en tot país i en tota regió hom miri per
la llibertat i per la seguretat dels catòlics." Per altra part, és amb tota justícia
que Pius X I pronunciava, el 19 de setembre de 192S. aquestes paraules: "Hi ha
moments en què apar que Nòs, l'episcopat i la clerecia, ens ocupem de política.
Hom. però, només s'ocupa de la religió i dels interessos religiosos, combatent per
la llibertat religiosa, per la santedat de la família, per la santedat de l'escola,
per la santificació dels dies de Déu. Això no és pas fer política. No ho creiem,
ni ho creurem mai. És la política que toca a la religió, i nosaltres defensem l'altar" M.

/ / / . Raons de les intervencions de l'Església en el terreny poltic.—Pius X i
Pius X I s'acorden perquè persegueixen el mateix designi d'ordre espiritual. Les
raons que invoquen ho proven. E n efecte, es tracta, per ells: ler. De defensar la
llibertat de l'Església i dels catòlics contra certes usurpacions del poder temporal;
aon. D'inculcar els principis de la moral cristiana, que s'imposen tant a l'activitat
Encíclica Pascendi. 8 de setembre de IQ07.
Encíclica Maximam oravissimainque. 18 de gener de 1923Encíclica Rapressentante in terra, sobre l'educacio 31 de desembre de 1929Discurs al Congrés Internacional de la Joventut Catòlica.
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pública com a la vida privada, i no pas d'exercir un domini sobre l'E>tat. Hom
pot afegir alguns altres textos als que acabem de citar. Pius X, en l'Encíclica / /
Itrmo proposifu, de l ' n de juny de 1905, ensenya que les obres catòliques, àdhuc
les que no tenen un caràcter estrictament religiós, "no poden de cap manera concebre's independents del consell i de l'alta direcció de l'autoritat eclesiàstica, en
tant que han de conformar-sc totes als principis de la doctrina i de la moral cristiana". És d'aquests mateixos principis que Pius X I parla de la seva Lletra sobre
Sant Tomàs d'Aquino: "Sant Tomàs dóna regles segures que han de guiar, no
solament l'individu en la seva vida personal, ans també la família i la societat,
objecte de la moral política. I llavors tenim, en la segona part de la Summa Ihcologica, aquests magnífics ensenyaments sobre el govern paternal o domèstic, el
poder legítim en les ciutats o els Estats, el dret natural i cl dret de gents, la
pau i la guerra, la justícia i la propietat, les lleis i llur observança, el deure d'alleujar la misèria privada i de col·laborar a la prosperitat pública, en l'ordre natural i en el sobrenatural. E l dia que, en la vida privada, la vida pública i en les
relacions qiue s'imposen de nació a nació, seran religiosament i inviolablement observades aquestes regles, ja no mancarà res més per a assegurar als homes "aquesta
pau de Crist en el regne del Crist" a la qual tan ardentment aspira tot el món.
És. doncs, cosa de desitjar que hom prengui cada dia més en consideració els ensenyaments de Tomàs d'Aquino. especialment sobre el dret de gents i les lleis
que regulen les relacions internacionals, car hom hi troba les bases de la veritable Societat de Nacions" * Quant al dret de legítima defensa de l'Església, Pius
X I l'ha afirmat també en altres llocs, ultra cl text citat més amunt: " Certament.
l'Església no es reconeix pas el dret d'immiscir-se sense raó en la marxa dels
afers temporals, però la seva intervenció és legítima quan cerca d'evitar que la
societat civil, amb ei pretext de la política, miri de restrènyer d'alguna manera,
qualsevol que sigui, els béns superiors de què depèn la salvació eterna dels homes,
sigui per a moure els interessos espirituals mitjançant lleis i decrets inics, sigui
per a atemptar greument a la divina constitució de l'Església, sigui, en fi, per a trepitjar els drets del mateix Deu en la societat
Alguns diuen: " E l Sant Pare no
s'hauria d'ocupar de política; ens hauria de deixar fer. No tenim pas necessitat d'indicacions." Quan la política s'atansa a l'altar, la religió i l'Església, com també al
Papa que els representa, hom té no solament el dret. sinó també el deure de donar
indicacions i directrius que les ànimes catòliques tenen el dret de demanar i el deule de seguir. L a més gran línia política fou traçada incontestablement pel diví Mestre, quan digué: Date Cacsari quae sunt Caesaris. et Deo quac sunt Dei. i els
Apòstols tocaven les qüestions més greus, quan ensenyaven: OMMW poteslas a
Deo"
~^
Hom remarcarà que Pius X I , en el passatge precedent, parla à'indicacions,
de directrius; que Pius X I , més amunt, imposa una altra direcció, al record dels
principis en nom del magisteri. Aquesteb expressions donen a entendre que, en les
seves intervencions. l'Església no creu entrar en els detalls concrets de la tàctica política, ni en les precisions legislatives que poden variar segons les institu"
20 de
~
"

Lletra Studiorutn ducem. sobre el V l è . Centenari de Sant Tomàs d'Aquino,
juny de 192.?..
Encíclica Ubi arcano. 23 de desembre de 1922.
Discurs a la Joventut italiana, 8 de setembre de 1924.
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cions jurídiques dels diversos països, sense que el principis en pateixin, o que
s'atempti a la llibertat dels catòlics.
I V . Dret de vigilància correlatiu de l'Estat.—Entesa així, és a dir, en el sentit d'una alta i legítima inspiració, la part que l'Església creu que pot prendre en
els afers polítics no pot inspirar inquietuds fonamentades als governs. Si, no res
menys s'inquietessin hom podria advertir-los que, en bona lògica doctrinal,
aquesta influència accidental de l'espiritual sobre el temporal té, com a contrapartida, un cert dret de vigilància de l'Estat sobre els afers religiosos, conseqüència necessària de les relacions inevitables dels dos podersi La Santa Seu l'ha reconegut Ueialment quan, per exemple, ha admès que cl govern francès pugui fer
objeccions d'ordre purament polític als nomenaments episcopals decretats a Roma m. Però. així com l'autoritat religiosa noméa pot intervenir en l'ordre temporal per raons imperioses d'ordre espiritual, aixi també l'Estat només ha d'exercir
el dret de vigilància sobre els afers religiosos en nom dels interessos que exigeix
la ciutat terrena. Aquesta lleialtat recíproca és la que crea la pau.

II.—ELS DEURES EN SI MATEIXOS
a)

Llur actual itnfiortància

Són correlatius als drets d'intervenció de l'espiritual en els afers temporals
un cert nombre de deures dels catòlics. L'acompliment d'aquests deures té justament en els nostres dies un interès i una importància que no tenien pas en altre
temps. Llavors que el poder no emanava manifestament, almenys d'una faísó general, de la col·lectivitat, l'Església s'adreqava sobretot als sobirans i a llurs ministres per salvaguardar la seva llibertat i assegurar el respecte de la moral política cristiana. Avui dia, en què sovint s'esdevé que nosaltres som l'Estat, sense
renunciar a tractar directament amb els governants, més que amb ells, ella compta
amb el poble i els seus representants, dels quals depèn essencialment la vida pública. Això és un homenatge retut al règim democràtic, o si més no, un reconeixement del fet ineludible que ell consisteix. Per això és que ella insisteix, com
mai no ho ha fet, sobre les obligacions religioses dels particulars en l'ordre cívic.

f>) Lleialtat cívica
I. Condemnació de l'abstencioni.une.—La lleialtat envers l'Estat és, altrament,
una de les primeres d'aquestes obligacions que qualifiquem a gratcient de religioses. E n efecte: si els catòlics, talment com l'autoritat eclesiàstica, no poden restar
indiferents a la vida política, no és solament perquè aquesta vida política té interferències ben sovint amb la religió, sinó també perquè la mateixa fe llur els fa un
deure estricte de treballar en bé de la societat temporal. L'obligació que pertoca
a tot ciutadà de treballar pel bè públic es troba com a doblat cn els fills de l'Es"

Memoràndum de la Secretaria d'Estat de Sa Santedat, maig de 1921.-
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glésia per la necessitat que té la societat temporal de la influència cristiana, ensenya
Lleó X I I I : "Generalment, negar-se a prendre alguna part en els afers públics
fóra tan reprensible com no aportar a la utilitat comuna ni interès, ni concurs;
tant més que els catòlics, en virtut, justament, de la doctrina que professen, estan
obligats a acomplir aquest deure en tota integritat i consciència. Altrament, abstenint-se"n, les regnes del governament passaran sense oposició a les mans d'aquells les opinions dels quals no ofereixen, certament, una gran esperança de salvació per a l'Estat. De més a més, això seria perniciós als interessos cristians,
puix que els enemics de l'Església tmdrien tot poder i els seus defensors, cap. És,
doncs, evident que els catòlics tenen justos motius d'abordar la vida pública, car
ho fan i ho han de fer, no per aprovar allò que hi pot haver de blasmable a l'hora
present en Ics institucions polítiques, sinó per treure d'aquestes mateixes institucions, tant com sigui possible, el bé públic sincer i veritable, tot proposant-se d'infondre en totes les venes de l'Eslat. com una saba i una sang reparadora, la força
i la influència de la religió catòlica" M. L a consigna donada per Lleó X I I I roman
en vigor. "Com a ciutadans—diu Pius X I — , hom no pot impedir als catòlics d'usar de llur dret de vot. Més encara, mancarien greument a llur deure si, en la
mesura de llurs mitjans, no contribuïen a dirigir la política de la ciutat, de la
província, de la nació"
Si l'Acció Catòlica no fa política, no se'n segueix pas
que l'abstenció política sigui permesa al catòlic com a ciutadà: el mateix Pontífex ho recorda en un altre lloc: "L'Acció Catòlica, de la qual els homes són una
part tan eminent, s'eleva i es desplega enfora de tot partit polític. Els homes catòlics, tanmateix, han entès i han comprès que això no vol pas dir que un hom
hagi de desinteressar-se de la política, quan política vol dir el conjunt dels béns
comuns, per oposició als béns singulars i particulars" "'.
Els catòlics han de preparar-se curosament per a l'acompliment de llur deure
cívic: " L a política al seu temps—diu Pius X I — , quan cal, perquè cal amb una
preparació completa, religiosa, cultural, econòmica, social, una preparació tant
més bona, que l'Acció Catòlica, sense fer ella mateixa política, vol ensenyar als
catòlics a fer cl millor ús de la política. A aquest ús precisament, tots els bons
ciutadans hi són obligats, i els catòlics d'una faisó especial, perquè la mateixa professió catòlica exigeix d'ells que siguin els millors ciutadans"
"L'Acció Catòlica
no priva als particulars de fer bona política, ans encara els en fa un deure precís,
ds obliga a intervenir en els afers polítics, amb una consciència més clara i més
reflexiva".

/ / . Acceptació del règim establert.—Un dels deures principals que la lleialtat
cívica imposa als catòlics és l'acceptació del règim establert en llur país. Aquesta
acceptació no implica pas una preferència ideològica per tal o tal altre règim; és, simplement, una exigència del bé comú, de la pau i de l'ordre públics. E n la seva cèlebre Encíclica del 16 de febrer de 1892, Au tnilieu dqs sollicitudes, Lleó X I I I ,

" Encíclica Immortale Dei.
" Lletra Peculiari quadam, a l'Arquebisbe de Kovno, 24 de juny de 1928.
", Discurs a la Federació Italiana d'Homes Catòlics. 30 d'octubre de 1926.
" Al·locució als estudiants catòlics italians, 9 de setembre de 1924.
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després d'haver declarat que tothom, "en l'ordre especulatiu, té plena llibertat de
preferir una forma de govern a una altra", desenvolupa les consideracions següents: "L'Església conservarà certament fins a la fi del temps la seva forma
de govern. Quant a les societats humanes, és un fet gravat cent vegades en la
història que el temps, aquest gran transformador de tot el d'ací baix, opera canvis pregons en llurs institucions polítiques... I com cs produeixen aquests canvis
polítics de què parlem? De vegades succeeixen a crisis violentes, massa cruentes,
en mig de les quals els governs preexistents desapareixen de fet: heus ací l'anarquia que domina, ben tost l'ordre públic és capgirat fins en els seus fonaments.
Des de llavors, s'imposa una necessitat social a la nació: sense tardança, ha de
vetllar per ella mateixa. Com no tindria el dret i més encara el deure de defensar-se contra un estat de coses que la pertorba tan pregonament, i de restablir
la pau pública en la tranquil·litat de l'ordre? Mes aquesta necessitat social justifica la creació i l'existència de nous governs, qualsevulla que sigui la forma que
prenguin, puix que en la hipòtesi en què ens trobem aquests nous governs son
necessàriament demanats per l'ordre públic, tot ordre públic éssent impossible sense un govern. D'això se segueix que en semblants avinenteses, tota la novetat cs
limita a la forma política dels poders civils, o a llur mode de transmissió; de cap
manera no afecta el poder considerat en si mateix. Aquest continua essent immutable i digne de respecte, car mirat en la seva naturalesa, és constituït i s'imposa per proveir al bé comú, finalitat suprema que dóna el seu origen a la societat
humana. E n altres termes, en tota hipòtesi, el poder civil considerat com a tal és
de Déu, sempre de Déu: "Car no hi ha autoritat que no sigui de Déu" (Rom..
X J I I , i). Per consegüent, quan els nous governs, que representen aquest poder
immutable, són constituïts, acceptar-los no és solament permès, ans reclamat, millor dit, imposat per la necessitat del bé social que els ha fets i els manté. Tant
més, que la insurrecció atia l'odi entre els ciutadans, provoca les guerres civils i
pot llançar la nació al caos i a l'anarquia. I aquest gran deure de respecte i de
dependència perseverarà tant com les exigències del bé comú ho demanaran, puix
que aquest bé és, després de Déu, en la societat, la primera llei i la darrera".
Més breument i en ço que atany al nostre país, heus ací les raons del raHietnent
recordades pel mateix Pontífex al Cardenal Lecot: "Una prolongada experiència ho havia mostrat clarament a tothom: l'estat del país s'ha talment modificat,
que, en les condicions en què actualment es troba França, no apar possible de
tornar a l'antiga forma de govern sense passar per greus pertorbacions". I a la
consideració de l'ordre públic s'ajunta la de l'interès de la religió: " L a religió
catòlica, que un gran nombre esguarden, per bé que sense cap motiu, com a sostenidora de divisions impertinents, estava cridada a córrer grans riscos, l'Església estava exposada a vexacions de més en més agudes. E r a tan evident aquesta
situació que no podia escapar a ningú" '*. L a Santa Seu, després de Lleó X I I I ,
no ha pas abandonat aquesta doctrina. E n 1919, Benet X V l'ensenyava novament
referint-se a l'Encíclica Au milieu des solliciludes: "L'Església, evidentment, no
pot dependre de les faccions, ni servir els partits polítics; li pertany també de reclamar dels fidels l'obediència al poder establert, qualsevulla que sigui, per altra
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banda, la constitució política. A aquest poder, en efecte, pertoca la cura d'assegurar el bé comú, el qual, certament, és, després de Déu, la suprema llei de la
societat. E l Nostre predecessor Lleó X I I I . de feliç memòria, ho mostrà molt bé
en la seva Lletra Encíclica A u milku des sollicitudes, del 16 de febrer de 1892" "
E l 23 de novembre de 1926, el Cardenal Gasparri afirmava encara el manteniment ininterromput de l'obligació d'una adhesió lleial al poder establert: "Quan el
Papa Pius X, de santa memòria, feia respondre al comte Keller, el 19 de juny
de 1909, que res no li semblava més oportú ni més pràctic que cridar tota la gent
de bé a unir-se en el terreny netament catòlic i religiós, en conformitat a les directrius pontificics, romania en cl sentit de la línia seguida pel seu predecessor,
del qual mantenia les directrius. I de fet, no suggeria enlloc la idea que la defensa de la religió calgués fer-se en un terreny que no fos el de Ics institucions
existents, com Lleó X I I I ho havia declarat j a : acceptar, sense segones intencions, amb aquesta lleialtat perfecta que convé al cristià, el poder civü en la forma en què existeix". Aquestes declaracions no "canonitzen" la República: apliquen un principi general a unes determinades circumstàncies; si les conjuntures
són unes altres, el mateix principi podrà exigir el "raillement" a una monarquia.
/ / / . Deure d'mspirar-se, per a les votacions, en l'interès de la ciutat.—Einalnient. la lleialtat cívica fa als catòlics un deure d'inspirar-se en llurs votacions
en els interessos de la ciutat, com en els de la religió. Hem vist més amunt que
Lleó X I I I recomanava als catòlics que s'esforcessin a aconseguir que els sufragis
elegissin homes que. al compje dels interessos públics, afegissin la legitima
cura de la religió M, i Pius X els imposava de triar com a candidats "els homes
mes aptes per a vetllar pels interessos de la religió i de la pàtria en l'administració
dels afers públics" K.

c)

Lleialtat catòlica

I. No hi ha separació entre el catòlic i el ciutadà.—A la lleialtat envers l'Estat, el catòlic, en la seva mateixa acció política, ha d'ajudar la lleialtat envers
l'Església. Elector, elegit, governant, ell resta catòlic i ho ha de mostrar, i no pot
de cap manera desdoblar la seva personalitat, practicant i professant la religió
com a home privat, restant neutre en la seva activitat cívica. Ja Lleó X I I I condemnava la falsa prudència de certs creients en els afers públics: "N'hi ha. en
efecte, que pensen que no és oportú de resistir cara a cara a la iniquitat potent i
dominadora, de por, diuen, que la lluita exasperi encara més els dolents. Tals homes, són en favor o en contra de l'Església? Hom no sabria dir-ho. Car, d'una
banda, es donen a professar la doctrina catòlica, però ensems voldrien que l'Església deixés lliure el curs; a certes teories que li són contràries. E s planyen de
la pèrdua de la fe i de la perversió dels costums; però no tenen cura d'aportar
a tals mals cap remei, i àdhuc no és cosa rara que n'augmentin la intensitat, sigui

Lletra a l'Episcopat poitugués. 18 de desembre de 1919.
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per una indulgència excessiva, sigui per una perniciosa dissimulació. No permeten a ningú de formular dubtes', sobre llur fidelitat a la Seu Apostòlica, però
tenen sempre algunes censures a formular contra el Pontífex romà"
És, precisament, aquesta vida, en part doble, que Pius X condemnà amb totes les altres
formes del modernisme, en l'Encíclica Pascendi, i de la qual ha exposat la teoria
en els termes següents: "Cal separar TEsglésia de l'Estat, de la mateixa manera
que el catòlic del ciutadà. Tot catòlic, posat que és ensems ciutadà, té el dret i
el deure, tot negligint l'autoritat de l'Església, tot deixant de banda els seus desigs, els seus consells, els seus manaments, tot menyspreant àdhuc els seus blasmes, de perseguir el bé públic en la millor manera que ell cregui. Traçar i prescriure al ciutadà una línia de conducta, sota un pretext qualsevol, és un abús del
poder eclesiàstic, contra el qual cal reaccionar amb totes les forces." Tal desdoblament del catòlic i del ciutadà fou un dels considerants de la condemnació del
Sillon: "Hi ha dos homes en el sillonista: l'individu, que és catòlic; el sillonista,
l'home d'acció, que és neutre" "· Per un singular retorn de les coses, l'Acció
Francesa s'ha vist inculpada del mateix desdoblament lligat al modernisme polític
separatista reprovat per l'Encíclica Pascendi: "Pius X era massa antimodernista
per a no condemnar aquesta mena particular de modernisme politic, doctrinari i
pràctic del qual ens hem d'ocupar" í8. Hom remarcarà la faisó estreta amb què els
textos que acabem de citar fan dependre el deure de la lleialtat catòlica en els
afers polítics del principi general de la no separació de l'espiritual i del temporal, tot amb tot distints.
/ / . Deure de defensar l'Església en el terreny polític.—La primera conseqüència que brolla del deure de romandre catòlic qiuan un hom actua com a ciutadà
és de defensar l'Església en el terreny politic: " E n aquesta guerra tan violenta
i tan pèrfida feta a l'Església—escrivia Lleó X I I I , el 8 de desembre de 1882, a
l'Episcopat espanyol—és absolutament necessari que tots els catòlics apleguin
llurs forces i facin conspirar llurs voluntats al màxirnum per a la resistència."
"Tots—ensenya igualment l'Encíclica Immortale ZW—han d'esforçari-se a 'fer
conspirar llurs disposicions i llur zel a la salvaguarda de la religió i de la cosa
pública." E n la seva Encíclica Sapientiae chrisiianae, del 10 de gener de 1890,
el mateix Pontífex insisteix més llargament Sobre cl deure de defensar l'Església : " E n aquesta part de la política inseparable de les lleis de la moral i dels
deures religiosos, hom ha de considerar, abans que tot, els interessos del Cristianisme. Des que hom els veu amenaçats, ha de cessar tot dissentiment entre els
catòlics, a fi que amb un sol esperit i un sol designi lluitin per la religió i la defensin com el bé general i suprem al qual ha de quedar subordinada tota la
resta..." L'Església no pot ésser indiferent a què tals o tals altres lleis regeixin
els Estats, no en quant aquestes lleis pertanyin a l'ordre civil i politic, sinó en tant
que elles en surtin. L'Església, -encara, ha rebut de Déu el mandat d'oposar-se a
les institucions que danyarien la religió, i de fer esforços continuats per a penetrar de la virtut de l'Evangeli les lleis i les institucions dels pobles... Aquests

Encíclica Sapientiae christianae, 10 de gener de 1800.
Lletra de Pius X a l'Episcopat francès, 25 d'agost de IQIO.
Lletra de Pius X I al Cardenal Andrieu, s de gener de 1927.
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preceptes enclouen la regla a què tot catòlic ha de conformar la seva vida pública. Evidentment, pertot on l'Església permet de prendre part en els afers públics, hom ha de sostenir homes d'una probitat reconeguda i que facin esperançar
de merèixer bé de la causa catòlica, i no fóra permès per cap motiu de preferir
a ells homes hostils a la religió." Tot recomanant el respecte als poders establerts, la Lletra Au milieu des sollicitudes insisteix sobre "la distinció considerable
que hi ha entre poders constituïts i legislació". Quant a Pius X, hom sap amb
quina ardor cridà els catòlics de França a la defensa de llur dret al moment de
la llei de separació. "És a vosaltres que N ó s ens adrecem, catòlics de França...
Vosaltres sabeu el fi que s'han assenyalat les sectes impies que abaixen les vostres testes sota llur jou, car l'han proclamat elles mateixes amb una audàcia cínica: destruir el Catolicisme a França. Volen arrencar dels vostres cors, fins a
la darrera arrel, la fe que ha omplert de glòria els vostres pares, la fe que ha
tornat pròspera i gran entre les nacions la vostra pàtria, la fe que us sosté en la
prova, que manté la tranquil·litat i la pau en la vostra llar i que us obre el camí a
la felicitat eterna. És amb tota la vostra ànima, ho sentiu prou bé, que us cal
defensar aquesta fe" '". Pius X I no es mostra menys insistent que Pius X en les
seves exhortacions. Després d'haver constatat, en la seva Encíclica Quas primes
sobre Crist-Rei, que molts catòlics "no posseeixen en la societat el rang o l'autoritat que pertocarien als apologistes de la veritat", continua així: "Potser cal atribuir aquest desavantatge a la indolència o a la timidesa dels bons; aquests s'abstenen de resistir, o no ho fan més que Manament, i els adversaris de l'Església en
treuen fatalment un escreix de pretensió i audàcia. E l dia, però, que el conjunt
dels fidels comprendran que els cal combatre valentment i sense fluixesa, sota
el; estendards de Crist-Rei, el foc de l'apostolat inflamarà els cors, tots treballaran per reconciliar amb llur Senyor Ica ànimes que el desconeixen o que l'han
abandonant, tots s'esforçaran a mantenir inviolats els seus drets" ,°. Altrament,
per ardent que hagi d'ésser la defensa de la '.'cligió, no pot fer oblidar les regles
de la prudència. Lleó X I I I ho recordava en altre temps a l'Episcopat belga:
"Tanmateix, tots els catòlics, si volen emprar-se útilment en el bé cumú, han
de tenir davant dels ulls i imitar fidelment la prudent conducta que la mateixa
Església segueix en els afers d'aquesta mena; ella manté i defensa en tota llur
integritat les doctrines sagrades i els principis del dret, amb una fermesa inviolable, i se serveix de tot el seu poder per regular les institucions i els costums de
l'ordre públic, així com els actes de la vida privada, segons aquests mateixos
principis. Tot amb tot, serva en això la justa mesura de les coses, dels temps i
dels llocs, i com s'esdevé ordinàriament en les coses humanes, és constreta a
tolerar algunes vegades mals que fóra gairebé o del tot impossibles d'impedir sense
exposar-se a calamitats i a pertorbacions encara més funestes" ''.

/ / / . Deure de professar el Catolicisme.—Per tal de defensar eficaçment l'Església en el terreny polític quan els seus interessos s'hi troben amenaçats, cal declarar-se altament catòlic, àdhuc en l'exercici de la vida pública. " E n teoria—
Encíclica Vehementer, n de febrer de 1906.
Encíclica Quas printas, 11 de desembre de 1925.
Lletra Licet multa, 3 d'agost de 1881.
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ensenya l'Enciclica Immortale Dei—és necessari de mantenir-se amb una adhesió increbantable a tot allò que els Pontifexs romans han ensenyat o ensenyaran, i, totes les vegades, que les circumstàncies ho exigiran, de fer-ne professió
pública." És en aquest mateix sentit que Pius X demanava al ver catòlic "que es
recordés, ans que tot, d'ésser en tota circumstància i de mostrar-se verament
catòlic", car, àdhuc en les obres que no són d'un caràcter estrictament espiritual,
"els catòlics porten sempre la senyera del Crist, i per això mateix porten sempre
la senyera de l'Església"
Però com que Ics matèries mixtes, en què l'esperitual
i el temporal s'interfereixen, són lluny de cobrir tot el domini de la política, hi
ha nombroses qüestions en què, per exemple, un parlamentari catòlic no tindrà
obligació de fer professió de la seva fe. E n barrejant la religió en les discussions
en què ella no té res a veure, s'exposaran àdhuc a comprometre-la inútilment
i a atraure-li una hostilitat que, en realitat, només hauria de tenir-se per opinions
enterament estranyes a la seva doctrina. No és necessari ni oportú de recitar el
Credo a propòsit de tots els capítols del pressupost.

d)

Esperit catòlic de caritat

I. Deure de cristianitzar les institucions i les lleis.—Les llibertats que reclama l'Església, només les exigeix per acomplir la seva missió, que és de fer regnar
l'esperit de l'Evangeli. Resulta d'ací que no n'hi ha prou amb combatre a favor
d'aquestes llibertats, si hom no es preocupa ensems de la seva irradiació espiritual en la societat i en les ànimes, de les quals no són altra cosa que ei mitjà. Un
••atolicísme polític de pura reivindicació no és un catolicisme integral. E l gran
deure politic dels catòlics és cristianitzar le^ institucions i les lleis. E s tracta
d'" infondre a totes les venes de l'Estat, com una saba i una sang reparadora, la
virtut i la influència de la religió catòlica", "de menar tota constitució pública a
la forma cristiana" * ensenya Lleó X I I I . E l principi inspirador, proclama Pius
X , és que "la societat civil no pot prosperar, ni durar llarg temps quan hom no hi
assenyala un lloc a la religió, regla suprema i mestressa sobirana quan es tracta de
salvaguardar els drets de l'home i d'assegurar l'acompliment dels seus deures" ".
/ / . Caritat social i internacioml.—Quant a les exigències essencials de l'esperit cristià, del qual tots els cristians han d'esforçar-se a penetrar la vida pública,
poden resumir-se aixi: "Pau entre les classes socials, pau entre les nacions per la
caritat". "Com que el principi engendrador de la societat cristiana ha estat l'amor
d'aquest Cor diví—deia Lleó XIII—cal també que aquest mateix amor en sigui
el restaurador. És un sentiment que N ó s hem expressat ja altres vegades: la salvació desitjada ha d'ésser principalment el fruit d'una gran efusió de caritat,
d'aquesta caritat cristiana que és la sbtttpi de l'Evangeli i l'antídot més segur contra l'egoisme del nostre segle. Aquesta caritat té la seva deu en el cor diví del
Redemptor, d'on ella brolla per a la salvació del món"
És la caritat únicament

Lletra // formo proposito, a l'Episcopat italià, n dc juny de 1905.
Encíclica Immortale Dei.
Encíclica Vehementer.
Discurs als socis de l'Apostolat de l'Oració, n d'octubre de 180.I-
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que pot remeiar eficaçment les lluites de les classes socials, ensenya el mateix
Pontífex: " Si cerquem seriosament les causes dels mals presents, veurem que
brollen del fet que la caritat dels homes entre ella s"ha alentit ensems que es refredava llur amor a Déu. Han oblidat que són fills de Déu i germans de Jesucrist;
només es preocupen de llurs interessos personals; quant als afers d'altri, no solament els negligeixen, ans sovint els ataquen i s'apoderen dels béns del pròxim.
D'aci, pertorbacions i conflictes freqüents entre les diverses classes de ciutadans:
l'arrogància, la duresa i cl frau en els poderosos; en els petits, la misèria, l'enveja, les divisions. Vanament cercarà hom de posar remei a aquests mals per lleis
previsores, per la temença del càstig i els consells de la prudència humana.
Cal, com hem recordat més d'un cop i més llargament, preocupar-se i esforçar-se
a obtenir que les diverses classes de ciutadans, per un canvi mutu de bons oficis,
contractin entre elles una unió de la qual Déu sigui el principi, i que produeixin
obres plenes de l'esperit fratern... Per bé que, en veritat, hom hagi de fer observar totes les prescripcions de la justícia en les relacions en les diverses classes de
ciutadans, és sobretot amb el socors i les temperances de la caritat que hom podrà
obtenir realment la realització i el manteniment en la societat humana d'aqueixa
igualtat aconsellada per Sant Pau (// Cor., V I I I , 14)"
Pius X, amb la vehe;nència d'accent que el caracteritzava, repetia la mateixa exhortació adreçant-se
als patrons del Nord, el 8 d<: febrer de 1904: "Vosaltres ho heu dit justament:
s:, és sols la religió que és capaç d'inculcar aquesta moralitat sense la qual els
reglaments més ben concebuts no serveixen de res; si, és sols la religió que assegura el respecte de tots els drets i l'acompliment de tots els deures, substituint
el desinterès a l'egoisme, !a resignació a l'enveja, l'amor a l'odi." Pius X I no
parla pas altrament que Pius X : "Només l'Església frueix sempre del poder eficaç d'extirpar de la vida pública, dc la família i de la societat civil la plaga del
materialisme que hi ha obrat tants estralls..., d'obrar l'atansament de totes les
classes de ciutadans i d'unir tot el poble pels sentiments d'una pregona benvolença i per una certera fraternitat (SANT AGUSTÍ, Dc moribus Ecclesiae catholicae,
I, 30), de defensar la dignitat humana i d'elevar-la fins a D é u "
L'Església no anhela menys la pau entre els pobles que la pau entre les classes socials, i proclama altament que cal la pràctica dels ensenyaments de l'Evangeli per assegurar-los: "Repudiats els principis cristians—constatava tristament
Lleó X I I I a la fi del seu llarg pontificat—, aquests principis que són tan poderosament eficaços per a segellar la fraternitat dels pobles i per a ajuntar la humanitat tota entera en una mena de gran família, ha prevalgut, a poc a poc, en l'ordre
internacional, un sistema d'egoisme gelós, pel qual, com a conseqüència, les nacions s'esguarden mútuament, si no sempre amb odi, almenys, certament, amb
la desconfiança que anima els rivals. Heus aci per què, en llurs empreses, són
menades fàcilment a deixar en l'oblit els grans principis de la moralitat i de la
justícia i la protecció dels febles i dels opresos. E n el desig que les agullona d'augmentar indefinidament la riquesa nacional, les nacions només esguarden l'oportunitat de les circumstàncies, la utilitat de l'èxit i la temptadora fortuna dels fet5
acomplerts, segures que llavors ningú no les inquietarà en nom del dret i del
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respecte que li és degut. Principis funestos que han consagrat la força material
com la llei suprema del món i als quals hom ha d'imputar aquest acreixement progressiu i sense mesura dels preparatius militars, o aquesta pau armada comparable als efectes més desastrosos de la guerra, almenys sota molts aspectes" ™.
Hom sap amb quina insistència Benet X V i Pius X I han tornat a fer sentir aquests
ensenyaments. Citem solament a tall d'exemple algunes paraules d'aquest darrer:
" E l dia que els Estats i governs es faran un deure de regular-se en llur vida
política, endins i enfora, pels ensenyaments i els preceptes de Jcsucrist, llavors,
únicament llavors, fruiran a l'interior d'una pau profitosa, mantindran relacions
de mútua confiança, i resoldran pacíficament els conflictes que puguin seguir"
"Aquestes reunions oficials [le.f conferències internacionals] que se succeeixen
sense cap interrupció no produiran, certament, gairebé cap resultat, àdhuc causeran una desil·lusió perillosa als pobles en llur espera comuna, mentre els caps
dels governs no es resoldran a conciliar les exigències de la justícia amb les
prescripcions de la caritat, ço que, en definitiva, tornarà cn profit dels vencedors i dels vençuts" *;
/ / / . Caritat en les polèmiques.—Per a fer irradiar un esperit, cal de primer
viure'n un mateix. Si els catòlics no practiquen la caritat en la via pública com
en la vida privada, seran incapaços d'impregnar-ne les lleis i les institucions. És
per això que els Pontífexs de la nostra època els han recomanat tot sovint d'evitar les violències de paraula ! d'acció en l'exercici de llur activitat política. E n coratjant la formació d'associacions catòliques. Lleó X I I I escrivia en altre temps
a l'Episcopat espanyol: " Cal que aquestes menes d'associacions facin resplendir
la caritat mútua que ha d'ésser la companya de tot el que hom fa de bo, la marca
i el senyal distintiu de tots els subjectes a la disciplina cristiana". Aquesta llei
s'imposa als periodistes i als escriptors en general, com també a les associacions,
continua dient el mateix Pontífex: "Els consells que hem donat a les associacions,
els donem també als escriptors, a fi que descartant, en un esperit de dolcesa i de
mansuetud, els temes de disputa, mantinguin entre ells i en el públic la unió
dels esperits, car els escriptors poden molt en bé i en mal. Com que no hi ha
res de més contrari a la concòrdia que un llenguatge dur, els judicis temeraris,
les calúmnies, cal evitar i detestar tot allò que s'hi assembli. Per a la defensa dels
drets sagrats de l'Església i de la doctrina catòliques, allò que cal, 110 són pas
les polèmiques litigioses, ans una discussió moderada i temperada, en què el pes
dels arguments, més que la violència i la duresa de l'estil, dóni raó a l'escriptor" 8'. Les injúries rebudes i les injustícies sofertes no són tampoc excuses per
a aquests excessos: Si en el passat—és sempre Lleó X I I I qui parla—han ocorregut alguns dissentiments, cal sepultar-los en un oblit sincer; si ha estat comesa
alguna temeritat, alguna injustícia, qualsevulla que sigui el culpable, cal que una
mútua caritat realitzi una compensació recíproca i estreta, tot donant el primer
lloc a una comuna obediència a la Seu Apostòlica" 8S.

lAttra. Parvenu à la 25 année, 19 de març de 1902.
Encíclica Ubi arcano, 23 de desembre de 1922.
Al·locució Vehementer (fratum. Consistori de l ' u de desembre de 1922.
Lletra Cum multa sint, a l'Episcopat espanyol, 8 de desembre de 18882.
Encíclica Immortale Dei.
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L a caritat no ha de regnar solament entre els catòlics, ans encara s'ha d'estendre a tothom: "És propi de la caritat—ensenya encara el mateix Papa—d'estendre's igualment a tothom, car com diu l'Apòstol, no hi ha distinció entre jueu
i grec: tots tenim el mateix Senyor, ric envers tots aquells qui l'invoquen {Rom., X,
12)" sa. Pius X insisteix sobre aquesta extensió universal de la caritat que ha
d'exercir-se àdhuc amb els esgarriats, amb els dolents: " E n va hom esperaria
atreure les ànimes a Déu per un apostolat impregnat d'amarguesa: blasmar les
errors amb un to massa dur i reprendre els vicis amb massa vehemència és ben
sovint més perillós que útil... "Som maleïts—deia Sant Pau—, i beneïm; perseguits, i ho suportem; difamats, i preguem (/ Cor., I V , 12 ss.)": Potser semblen
pitjors que no són. Llurs freqüentacions, els prejudicis, els consells i els exemples rebuts, el respecte humà i les seves funestes suggestions els han allistats al
partit de la impietat, però llur voluntat no és tan depravada com ells voldrien
fer-ho creure, i Per què no esperar que la flama de la caritat dissiparà les tenebres de llurs ànimes i aportarà ensems la llum de Déu i la pau?"
"Demostrar i defensar la veritat, la justícia, el bé, rebutjar i abatre l'error, la injustícia, el mal, és una
regla sagrada del Pontificat romà; però n'és una altra no menys sagrada la
d'escampar damunt els pecadors tresors de misericòrdia i de perdó, a semblança
del seu fundador, que pregà pels transgressors" *. Finalment, Pius X I , donant
com a model als escriptors catòlics Sant Francesc de Sales, els deia: "L'exemple
del sant Doctor els traça clarament llur línia de conducta...: és a saber, quan
s'imposa un atac, refutar les errors i oposar-se a la malícia dels obrers del mal,
de manera, però, que hom mostri que hom és animat de rectes intencions i que
hom actua, ans que tot, en un sentiment de caritat" *

I V . Cantat en l'acció.—La violència és encara més blasmable en els actes
que en les paraules. És per això que Lleó X I I I condemnà "el pla de campanya"
i el boicot, a Irlanda K, Pius X rebutja el "radicalisme nacional" de certs polonesos del qual havien resultat "crims horribles de què s'avergonyirien les mateixes nacions bàrbares" i cl carnatge dels jueus "reprovat i condemnat per la
llei evangèlica" M, i al moment de la Separació, dóna als catòlics francesos els
consells següents: "Que els homes catòlics de França, si volen testimoniar-nos
verament llur submissió i llur abnegació, lluiten per l'Església d'acord amb les
advertències que els hem donat ja, és a dir, amb perseverància i energia, sense
actuar, però, d'una faisó sediciosa i violenta (nihil tamen seditione znolenterque
faciendo). No és per la violència, sinó per la constància (non vi sed constantia)
que arribaran, tancant-se en llur bon dret, com en una ciutadella, a rompre l'obstinació de llurs enemics" S8. I és en el mateix esperit que Pius X I deplora que
l'egoisme del partit porti tota mena d'excessos: " insídies, bandolerismes contra

Lletra del 20 d'agost de 1901.
Encíclica B suprimí apostolatus, a l'Episcopat universal.
Al·locució al Consiatori al 9 de novembre de 1903.
Encíclica Rerum omnium, 26 de gener de 1023.
Saepe Nos. 24 de juny de 1888.
Lletra del 3 de desembre de 1905.
Encíclica Gravissimo, 10 d'agost de 1906.
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els ciutadans i els mateixos funcionaris públics, terrorisme i amenaces, revoltes
declarades" •
e)

Disciplina catòlica

J. Deure d'unió.—No n'hi ha prou amb voler defensar l'Església i expandir
el seu esperit àdhuc en l'ordre de la política; cal, encara, usar-ne pràcticament
els mitjans. Allò, doncs, que s'imposa de primer antuvi en el terreny de la pràctica és una acció comuna i concertada, car en la vida pública els esforçosi isolats
són ineficaços.. Lleó X I I I , parlant en l'Encíclica Sapienliae, d'aquesta vida pública, fa remarcar "quant gran és l'obligació de mantenir l'acord entre els catòlics, sobretot en un temps en què el Cristianisme és combatut pels seus enemics
amb tanta d'habilitat", i un xic més lluny, en el mateix document, insinua que
"les dissensions intestines dels catòlics han afavorit el nou esitat dc coses". Invitant, en particular, els catòlics de França a lluitar, no contra els poders constituïts, sino contra la legislació hostil a l'Església, deia el mateix Pontifex: "Heus
ací, precisament el terreny en què, deixant dc banda tot dissentiment politic,
la gent de bé han d'unir-se com un sol home per combatre per tots els mitjans
legals i honestos aquests abusos progressius de la legislació"
Constatant l'oposició feta a les seves directrius, l'autor de l'Enciclica Au milieu des solliciludes.
insistia de nou, pocs mesos després, sobre la necessitat de la unió: "Heus ací
allò que ens ha determinat, per iniciativa enterament nostra i amb ple coneixement de causa, a elevar, cada vegada que ho creurem oportú, amb l'esperança
que la veritat finirà per fressar-sc un cami fins en els cors que li fan resistència, potser amb una resta de bona fe. I com que el mal que N ó s assenyalem,
lluny de limitar-se als catòlics, ateny tots els homes de sentiment i rectes, és
també a ells que N ó s adreçàrem la nostra Encíclica A u milieu des sollicitudes, per
tal que s'aprespin a deturar la França en la davallada que la mena als abismes.
Aquests esforços, però, esdevindran radicalnxmt eixorcs, si mancava a Ics forces
conservadores la unitat i la concòrdia en la prossecució de l'objecliu final, és a dir,
la conservació de la religió"
Pius X no parlà altrament que Lleó X I I I : "No
us hi enganyeu: foren inútils trebaHs i esforços, si intentàveu de repel·lir els
assalts que hom us lliurarà sense estar estretament units. Abdiqueu, doncs, tots
els gèrmens de desunió, si cap n'hi liavia entre vosaltres. I féu el necessari perquè, en el pensament i en l'acció, la vostra unió sigui tan ferma com cal que ho
sigui entre homes que combaten per la mateixa causa, sobretot quan aquesta
causa és d'aquelles al triomf de la qual quiscú ha de sacrificar, si cal, alguna
cosa de les seves opinions personals" M. Cal creure que la unió és difícil de realitzar, car Pius X I és encara contret a inculcar-ne l'obligació: "No hi ha cap avantatge en el fet que els nostres caríssims fills de França estiguin més temps dividits i sense concòrdia entre ells per motius polítics: més ben dit, ni l'Estat, ni
l'Església no hi tenen res a guanyar. Ben al contrari, tots es beneficiaran enormement i de tota manera de trobar-se tots units fermament en el terreny reli-

Encíclica Ubi arrano.
Encíclica Au milieu des sollicitudes, 10 de febrer de 1802.
Lletra als Cardenals francesos.
Encíclica Vehementer, 11 de febrer de 1906.
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giós, és a dir, per a defensar els drets divins de l'Església, el matrimoni cristià,
la família, l'educació dels infants i dels joves, en un mot, totes les llibertat* sagrades que formen la base dels Estats; llur unió es traduirà en manifestacions
populars cada dia més nombroses i més imposants, en la difusió de la sana doctrina religiosa i moral, en l'apostolat de la caritat; així, vulgaritzaran la noció
d'aquestes diverses llibertats de què acabem de parlar; excitaran en el poble
un desig cada dia més viu de posseir-les; els ciutadans, esdevinguts plenament
conscients dc llurs drets, acabaran un dia per reivindicar-los eficaçment i conquerir-los" *.
I I . Sacrificis que exigeix la unió: llurs limits.—La unió exigeix sacrificis.
Així és que els catòlics han de renunciar tots a fer passar l'interès de llur partit
davant del de la religió, àdhuc a esperar-ho tot, per a aquesta, del triomf de llurs
opinions particulars. "Els homes que ho subordinarien tot el previ triomf de llur
partit, ni que això fos sota el pretext que els sembla el més apte per a la defensa religiosa, serien llavors mateix, convictes de fer passar de fet, per un funest
capgirament de les idees, la política que divideix davant la religió que uneix"
I hem vist més amunt, en allò que pertoca al règim establert, que cal acceptarlo sense segones intencions en l'ordre pràctic, per més que hom pugui servar les
seves preferències teòriques per una altra forma dc govern.
Però, ben establert això, hi ha encara que els catòlics resten lliures en tot
el domini de la política pura. Enlloc els Sobirans Pontífexs recents no els ordenen de realitzar llur unió votant tots, en cada circumscripció electoral, el mateix
candidat, pertanyent tots al mateix partit o al mateix bloc de partits. Quan ells
defineixen els camins i els mitjans de la unió, no diuen res d'aqucít gènere. Quan,
per exemple, Pius X I , en la seva al·locució de 1926, que acabem de citar, invita
els catòlics dc França a unir-se i els indica com ho han de fer, no parla més que
d'una acció concertada a influir sobre l'opinió pública per a la conquesta de les
llibertats religioses. I si cal, quan els catòlics es concerten per a la defensa de la
religió, "fer callar momentàniament les opinions diverses en matèria política",
s'ha d'entendre també, escrivia en altres temps el Cardenal Ran polla, que "els és
permès de defensar llurs opinions en temps oportú, honest:,mcnt i legítima" •
I no és pas per una tàctica d'ordre purament polític que cal realitzar la unió,
per bé que aquesta unió apunti a resultats a obtenir en el terreny mateix de la
política, car, com remarcava Lleó X I I I en la seva Lletra als Cardenals francesos,
del 3 de maig de 1893, la política divideix, mentre que la religió uneix.
/ / / . Deure de subordinació a la Jerarquia.—És en gran part per la subordinació a la Jerarcpiia catòlica, a la Santa Seu i a l'Episcopat que serà assegurada
la unió així definida. "S'esdevé sovint—escrivia Lleó X I I I a l'Episcopat espanyol—
que l'autoritat dels Bisbes té menys crèdit del que caldria entre els qui discuteixen sobre els mitjans millors que convé d'adoptar per a la defensa dels interessos religiosos. Més encara, si alguna vegada un Bisbe dóna un consell, si, en

Al·locució consistorial del 26 de desembre de 1926.
Lletra de LLEÓ X I I I als Cardenals francesos, 3 de maig de 1802.
Lletra al Arquebisbe de Bogofià sobre l'ordre de Lleó X I I I .
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virtut de la seva autoritat, ha donat algun precepte, no manquen persones que s'hi
avenen de tnal grat o blasmen obertament aqueixa manera de procedir, pretenent
que el Bisbe ha volugut afavorir els uns i perjudicar els altres. I aquesta actitud ve d'aquell error, que consisteix, no solament a distingir la política de la religió, ans encara a separar-les, de guisa que hom no vulgui res de comú entre
elles i que hom no pensi que convé que aquesta tingui alguna influència damunt
aquella". E l mateix Pontífex precisà que cl deure de submissió a les autoritats
eclesiàstiques, en allò en què la política toca la religió, s'imposa especialment als
periodistes: "Aqiuest deure, si pertoca a tots generalment, pertoca d'una manera
més rigorosa als periodistes, que, si no estaven animats d'aquest esperit de docilitat i submissió tan necessari a tot catòlic, contribuïren a expandir i agreujar
l'inconvenient que Nós assenyalem. Pertany a ells, en tot allò que toca a la religió i a l'acció de l'Església en la societat, de sometre's, com tots els altres fidels,
d'enteniment i de voluntat, a llurs propis Bisbes i al Sant Pare; d'obeir a llurs
prescripcions i de fer-les conèixer, d'adherir-se de tot cor a llurs iniciatives, de
respectar i de fer respectar llurs decrets"
I ja hem vist abans que Pius X
condemnà el modernisme polític, que consisteix a no tenir gens en compte els
desigs, consells, manaments o renys de l'autoritat eclesiàstica en matèria política,
i que Pius X I ha inculpat i convençut l'Acció Francesa d'aquest modernisme polític.
I V . Naturalesa i limils d'aquesta subordinació.—De quina faisó i dintre quins
límits s'ha d'efectuar la subordinació dels catòlics a les autoritats eclesiàstiques
en aquesta part de la política, en què els interessos de la religió tota sencera,
institució i esperit es troben lligats? És al gran principi que justifica i imposa
l'acció de l'espiritual damunt el temporal que cal recórrer per a precisar-la.
Pius X definí aquest principi en els termes següents. "Faci el que vulgui, àdhuc
en l'ordre de les coses temporals, el cristià no té el dret de negligir els lligams
que són per damunt de la naturalesa; més encara, les lleis de la prudència cristiana l'obliguen a dirigir-ho tot al bé sobirà, com al fi darrer; tots els nostres
acte^, doncs, en tant que moralment bons o dolents, és a dir, en tant que conformes
o contraris al dret natural i al dret divi, cauen sota el judici i la direcció de
l'Església"
D'aquest principi se segueix que els detentors de l'autoritat eclesiàstica podran i hauran d'intervenir en l'ordre temporal, no com a caps polítics
manifestos o ocults, ans com a jutge-, de la fe i de les seves conseqüències pràctiques. Caldrà, de vegades, que precisin Ics incidències locals d'aquests corol·laris
pràctics, però, per altra part, hauran de tenir en compte les reaccions d'una opinió animada sovint d'una confiança gairebé malaltissa davant de les "ingerències
clericals". Llur acció haurà com a finalitat, no de reglamentar els afers temporals
com a tals, sinó de determinar les condicions religioses i morals de l'activitat social i política dels catòlics. Diran als lectors: àdhuc com a cristians, teniu el
deure de votar i de volar ciutadans aptes a la bona gestió de la cosa pública;
us és interdit, sota qualsevulla pretext que sigui, de donar els vostres vots a
. Lletra Epístola tua, al Cardenal Guibert, Arquebisbe de París, 17 de juny
Je 1885,.
Encíclica Singulari quadam. a l'Episcopat alemany sobre les Associacions
Jbreres catòliques mixtes. 24 de setembre de 1912.
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un enemic de l'Església, i la política del pitjor serà la pitjor raó de fer-ho
teniu, encara, l'obligació positiva de donar els vostres vots a homes decidits a
defensar la llibertat de l'Església i animats de l'esperit catòlic en l'ordre social,
nacional i internacional, de la voluntat sincera i activa de traduir aquest esperit
en els fets, o almenys d'atorgar els vostres sufragis entre els candidats que
tinguin alguna probabilitat d'ésser elegits entre aquells qui s'allunyen menys d'aquest ideal". Als parlamentaris i als governants catòlics, els hauran de recordar,
arribat el cas, els deures de la lleialtat cristiana descrits més amunt, tot deixant
a llur experiència i a llur competència especials la tria de les modalitats de llurs
iniciatives en favor de la institució i de la idea catòliques.

CONCLUSIÓ
E n suma, què demana l'Església als seus fidels en l'ordre temporal? Tot concedint llur part lliure a les contingències i a les variacions del temps, els demana
que no oblidin l'eternitat, que és llur últim terme i llur fi suprem. Tal és la seva
exigència, tal és també la seva pregària: que enmig de les vicissituds d'aquest món,
els nostres cors restin units a la pàtria de les joies vertaderes (ja que són duradores) : Ut inter mundanes l'arielates ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt
gaudia I

89 "Hom ha de sostenir homes d'una probitat reconeguda i que donin esperances de merèixer bé de la causa catòlica, i no serà permès per cap motiu de
preferir a el·ls homes hostils a la religió" (LLEÓ X I I I , Enciclica Sajrienliae christianael
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VIDA RELIGIOSA I MORAL
EL MISSATGE RADIOFÒNIC DEL SANT PARE EN EL DESÈ ANIVERSARI DE
LA SEVA CORONACIÓ.—El dia 12 de febrer passat, amb motiu de celebrar-se
el desè aniversari de la seva coronació, el Sant Pare va adreçar a tot
el món un breu missatge radiofònic. Diu que sap que molts fills de la
gran família catòlica desitgen sentir la seva veu: "La Verge Immaculada ens ha inspirat de satisfer aquest piadós desig invitant-nos tots, el qui
són a prop i els qui són lluny, a adreçar-se, per mitjà de l'oració, a Déu,
Criador, Senyor i suprem Governant del món i de les nacions, recordant i deplorant, amb esperit de penitència, els nostres pecats que armen
la justícia divina, mostrant les nostres tribulacions a la seva infinita
misericòrdia, demanant a Ell i a les seves inspiracions la pau i els mitjans d'obtenir-la, que sembla que els homes són impotents per a trobar.
Us invitem a fer-ho amb les mateixes paraules que, en la sagrada
litúrgia, la Santa Església, mestressa incomparable d'oració, ens posa
als llavis i al cor i ens recomana de meditar.
Preguem, doncs, en perfecta unió d'esperits i de cors—aquesta és la
primera pau i la més necessària—preguem. Oremus."—M. R.
DISCURS DEL SANT PARE ALS PREDICADORS QUARESMALS DE ROMA.—
El dia 8 de febrer, en l'acostumada audiència que atorga el Sant Pare
als rectors i als predicadors quaresmals de Roma, els adreçà un parlament sobre la necessitat del retorn a Déu en les greus circumstàncies actuals. Féu remarcar la coincidència d'aquella recepció amb el desè aniversari del seu pontificat i amb el començament de la Visita Apostòlica
de la Ciutat. A més, l'acte es celebrava entre dues Conferències internacionals : l'una, la de Lausana, ajornada sine die, l'altra, la de Ginebra,
de resultats encara molt problemàtics. Però, si aquest conjunt de necessitats, esperances i temors no deixa esperar gran cosa dels homes, cal
esperar-ne moltes de la mà omnipotent de Déu. Tots estem en mans de
Déu: però aquesta veritat és oblidada sovint en els llocs on es discu-teixen els destins dels pobles, i el poble, dissortadament, segueix aquest
mal exemple que l i donen els de dalt; pertoca, doncs, als predicadors de
desvetllar aquesta idea de Déu. Parla després dels esforços fets per
donar pa i treball als desvalguts, però aquests són tan nombrosos que,
sense l'ajut de la divina Providència, la generositat humana no podrà
arribar a tot arreu. Un dels avantatges que reporta als pobles el pensament de Déu és aquest: que la confiança en la Providència i el record d'interessos d'ordre més elevat alleuja moltes inevitables creus
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de la vida. Les misèries dels nostres dies suggereixen encara una altra
consideració: anava escampant-se la idea que per a gaudir de la vida i per
a prevaler n'hi havia prou amb els diners, amb guanys ràpids. I heus aci
que els pobles són castigats justament en aquesta desviació llur, i senten
més la pena com més han oblidat els principis de moderació i de sacrifici inculcats per la doctrina catòlica. En mig de tantes dificultats
"cal tenir confiança. Hom sap que l'optimisme ha esdevingut per a
molts difícil i gairebé impossible. Per a Nós, no. Per a tots els qui tenen fe hi ha un optimisme imprescindible i necessari amb necessitat de
mitjà, i és l'esperança cristiana. L'esperança no és una virtut cardinal,
és una virtut teologal que, amb la fe i la caritat, és la base i una condició primària de tota la vida espiritual".—M. R.
CONDEMNACIÓ D'UNA ALTRA OBRA DE DAUDET.—El Sant Ofici, per
decret de 20 de febrer passat, ha prohibit la novel·la de Lleó Daudet
Les Baccltantes. El motiu de la prohibició, com indica el mateix decret,
és el caràcter extraordinari obscè de l'obra. E!s capdavanters d'Acció Francesa continuen acreditant-se.
Amb aquesta ocasió, l'Assemblea de Cardenals i Arquebisbes de
França, reunida a París a darrers de febrer, va publicar la declaració
següent: "L'Assemblea de Cardenals i Arquebisbes, reunida a París,
rep amb vivissim i respectuós reconeixement la condemnació fulminada
pel Sant Ofici contra el llibre, excepcionalment obscè, de Lleó Daudet
titulat Les Baccltantes, i insisteix a cridar l'atenció dels fidels sobre les
expressions irreverents, calumnioses i hostils que, en aquests darrers
temps, empren amb singular acrimònia Maurras i el diari L'Action Française. Aquesta conducta demostra que eren ben fonamentades les resolucions anteriors de la Santa Seu condemnant l'Acció Francesa, i que
cal que tothom les consideri en ple vigor i sense cap modificació. Convé
remarcar, finalment, com és deplorable la condició dels qui, tot i proclamant-se catòlics, s'obstinen a seguir semblants mestres d'immoralitat i d'incredulitat. Els Cardenals i Arquebisbes preguen a Déu per
aquests dissortats, i esperen que tornaran a l'obediència."
Pocs dies després, l'Arquebisbe de París publicava un decret en què
promulgava la condemnació de Les Bacchantes i prohibia una col·lecció
de fulletons titulada Vérités, el diari Draite, i la revista Les Cahiers de
l'Ordre i el seu suplement Nouvelles Critiques d'Ordre que, amb el
pretext de combatre la francmaçoneria i descobrir els seus secrets, propagaven dissimuladament les idees i doctrines d'Acció Francesa i havien sorprès la bona fe de certs elements catòlics de casa nostra.—M. R.
L'INSTITUT CATÒLIC DE PARÍS I LES NOCES D'ARGENT DEL SEU RECTOR, MONS BAUDRILLART.—El dia 7 de març, diada de Sant Tomàs
d'Aquino, s'ha celebrat a l'Institut Catòlic de París el vinticinquè aniversari del seu Rector Mons. Baudrillart. Consistí la festa en una mo-
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desta funció religiosa a la històrica església dels Carmelites, anexa a
l'Institut, a la qual assistiren el Cardenal Verdier, alguns bisbes, el claustre de professors i representants del Parlament, del Consell municipal
i de l'Acadèmia francesa. Després de la Missa, el Cardenal Verdier
llegí els telegrames tramesos pel Cardenal Pacelli en nom del Papa
i pel Cardenal Bisletti, Prefecte de la Congregació de Seminaris i Universitats; després féu l'elogi de l'homenatjat i de la seva obra. La cerimònia va acabar amb el cant del Te Deum. A la tarda es va celebrar
una recepció a la sala d'actes.
Amb aquesta ocasió, la premsa catòlica fa remarcar les crítiques
circumstàncies en què Mons. Baudrillart prengué possessió del càrrec.
Era als primers anys del règim de separació, quan els anticlericals, que
ocu[)aven el poder, havien presentat al Senat un projecte de llei suprimint la llibertat d'ensenyament superior atorgada l'any 1875; l'Institut
Catòlic, que en 1880 havia perdut el títol d'Universitat, estava amenaçat de mort; mentrestant foren confiscats els seus béns, i l'església dels
Carmelites, teatre de les matances de sacerdots pel setembre de 1792,
era tancada. Les dificultats econòmiques eren greus, puix que, en els
primers anys de la separació, cada bisbe tenia prou feina en la seva
diòcesi i no podia contribuir a les despeses d'aquell centre d'alta cultura. Per si fos poc, cal recordar que, justament aquells dies, havia arribat al seu punt culminant la tempesta del Modernisme, que feia estralls
entre els intel·lectuals catòlics.
El primer acte del nou Rector fou anar a Roma per exposar al Cap
de l'Església les dificultats polítiques, financieres i doctrinals en què
es trobava; Pius X adreçà als Bisbes protectors una lletra en què declarava que, malgrat llurs dificultats econòmiques, la Universitat Catòlica era una obra respecte de la qual no es podien fer economies. Els
documents pontificis publicats el mateix any definiren clarament els
errors modernistes i facilitaren la tasca doctrinal dels professors i investigadors catòlics.
Pel maig de 1907, en comptes d'acceptar un programa de restriccions, va fundar tres noves càtedres: la d'història de les religions, la
d'origens del Cristianisme i la d'història política i religiosa de la Revolució Francesa. No sols va oposar-se a la supressió de la Facultat de
Dret, sinó que, en 1909, va restaurar la de Lletres i va afegir noves
càtedres a la de Filosofia i a l'escola de Ciències; va donar nou impuls a l'Escola de llengües orientals, agregada a la Facultat de Teologia,
i, en 1913, va incorporar a l'Institut l'Escola de ciències econòmiques i
comercials fundada pels Jesuïtes a la nte des Postes.
El mateix any, d'acord amb el Cardenal Verdier, aleshores superior
del Seminari dels Carmelites, es va realitzar un projecte que ha contribuït molt a la formació intel·lectual de la clerecia francesa. El Séfninaire des Camies, anex a l'Institut, servia d'estatge als sacerdots
que anaven a París per fer estudis superiors; des d'aquell moment s'hi
admeteren també seminaristes que, sota la direcció dels Sulpicians, es
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preparaven per rebre les Ordres ensems que seguien els cursos de les
Facultats de Filosofia i Teologia.
Vingué la guerra, que fou una nova prova per al Rector, que sabé
continuar els ensenyaments malgrat la penúria de professors i deixebles i de mitjans econòmics. Ell mateix, per mitjà de la fundació d'un
Comitè Catòlic d'interessos francesos a l'estranger i de nombroses missions, estenia el prestigi de la França catòlica i el de l'Institut Catòlic
de Paris i preparava la post-guerra.
La pau va iniciar un nou periode: la pau religiosa, encara que no
completa, començava a obtenir-se a l'interior; la França reprenia les
relacions diplomàtiques amb la Santa Seu i el Rector de l'Institut Catòlic era premiat amb el títol de bisbe d'Imeria i després amb el d'arquebisbe de Mclitenc; també entrava a l'Acadèmia francesa i era nomenat Cavaller de la Legió d'Honor.
El prestigi del Rector ha contribuït al desenvolupament de l'Institut que progressa de dia en dia. El nombre de professors, que al curs
1913-1914 era de 57, arriba avui a 118. Els alumnes matriculats l'any
1914 eren 691, avui són prop de 2.500, entre els quals són representades 18 nacions.
Aquest augment extraordinari plantejava un nou problema: la insuficiència dels locals. Es construí, doncs, un nou edifici on s'estatgen
la Secretaria, la Facultat de Teologia, l'Escola superior de ciències econòmiques i comercials, l'Institut d'estudis socials, els laboratoris de psicologia i de col·leccions d'Història natural.
Tal és, en resum, la tasca realitzada per Mons. Beaudjllart en
vint-i-cinc anys de rectorat.—M. R.

CULTURA GENERAL
UNA UNIVERSITAT MAHOMETANA.—La nostra col·laboradora Asunción
de Falgairolle ha tingut poc ha la idea d'aprofitar un viatge per l'Egipte
per a fer una enquesta sobre la cultura religiosa dels àrabs, fixant-se sobretot en el primer dels seus establiments d'ensenyança, la Universitat
E l Azhar del Caire. Amb una gentilesa que no agrairem mai prou, ens
Ita afavorit trametent-nos el resultat del seu treball interessantíssim, que
inserim volenters, confiant que els nostres lectors, a qui cap aspecte de
la vida humana no és indiferent, ens acompanyaran en la reconeixença
envers la nostra benvolguda compatr'tcia, ara parisenca per enllaç.
La Universitat d'El A^har (El-Djameh El-Azhar) és l'establiment
més gran d'instrucció religiosa musulmana. Gaudeix d'una fama tan uní-
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versal, que és freqüentada per una multitud d'estudiants de tots els països musulmans de l'Orient i de l'Occident.
D'ençà de molts segles l'Azhar acompleix la missió de formar els homes de religió. El temps l i ha donat un gran prestigi, i el seu nom ha esdevingut un símbol per a la religió, per a les ciències religioses i per als
homes religiosos, puix que cap altra institució. Universitat (Djameh) o escola no li és comparable.
L'Azhar és la primera Universitat que fou construïda al Caire per ordre del Caid Gauhar de Sicília, virrei del Califa El-Moezz-Lidin-Ellah
íAbou-Temim-Moad). Es començà la seva construcció el dissabte, 24 Gamad-Awal 359 de l'Hègira (970), i fou acabada el 9 del mes de Ramadan
de l'any 361 de l'era musulmana (972). La primera pregària de! Divendres
dita en l'Azhar tingué lloc el 7 del mes de Ramadan de l'any 361 de l'Hègira.
Multitud de Califes, de Prínceps i de reis ordenaren successivament
la creació de diversos establiments religiosos anexos a la Universitat
d'El-Azhar i hi introduïren nombroses modificacions que l i donaren
l'amplitud que té actualment.
La Mesquita de l'Azhar fou construïda per a l'acompliment de les
cerimònies religioses i per a l'ensenyament. Els estudis hi seguien els
programes de les altres mesquites, tal com la mesquita d'Amrou IbnEl-Ass.
E l Cadí A l i Ibn El-Nbmàna fou el primer de donar-hi cursos, en
365 de l'Hègira. H i dictà el Resum de l'obra del seu pare sobre el dret
musulmà (el Figh) transmès pels membres de la família del Profeta.
Aquest Resum és conegut amb el nom d"'El-Iktissar". Els oients eren
molt nombrosos, i llurs noms quedaren emegistrats. En 380 de l'Hègira foren nomenats professors assalariats per a donar cursos a l'Azhar.
El sistema de l'ensenyamient a l'Azhar era el sistema del dictat: El
professor s'asseia en mig dels seus deixebles i els dictava el seu curs.
Aquest mètode fou seguit fins que les obres escrites pels autors esdevingueren nombroses. Llavors hom es posà a estudiar els llibres i a dissertar sobre els objectius dels autors. Hom s'esmerçà activament a examinar-los, acompanyant-los de sengles comentaris i cites pertinents. Aquest
sistema continuà fins a l'època moderna. Lleis i reglaments, llavors, vingueren a millorar aquest mÉtode per a adaptar-lo a l'esperit del temps,
sense, però, fer desaparèixer el segell característic de l'Azhar, ja sigui
en les matèries ensenyades, ja sigui en les tradicions.
El Xeic (EJ Rector) de l'Azhar és el Cap suprem de tots els homes
de religió d'Egipte. El nomenament del Xeic depèn i emana exclusivament del Sobirà. El Rector és escollit al si de l'Areòpag dels grans
Ulemes. Cal que tingui una reputació d'home de ciència, de religió i de
pietat; i frueix de la benevolença i de la sol·licitud del Sobirà.
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* **
Cap llei no reglamentava l'ensenyament en l'Azhar. Els estudis depenien de les inclinacions del mateix estudiant; era ell qui escollia el seu
cursos i el seu professor. Freqüentava El-Azhar tot el temps que volia,
fins que es considerava capaç d'ensenyar. Llavors, amb el permís del seu
Xeic, s'asseia en mig d'un cercle d'estudiants, de condeixebles i d'Ulcmes, i els llegia els seus cursos. Si el comprenien i en treien profit, continuaven seguint-lo i se'ls ajuntaven, oi més, d'altres estudiants. L'afluència de deixebles als seus cursos testimoniava que hom li atorgava la categoria d'Ulema. Si, contràriament, els estudiants no freqüentaven els
seus cursos, reprenia els seus estudis per tal d'acimar-ne Ics llacunes.
La primera llei de l'Azhar fou elaborada pe! Xeic Mohamed ElAbassi, Rector de la Universitat, i va ésser promulgada per ordenament
Kedivial el 23 Zilkadé 1288 (3 de febrer de 1872), sota el regnat del
Khedive Ismail Baixà. La disposició més important d'aquella llei instituïa el diploma d'Ulema, cl qual era lliurat al candidat després d'haver
sofert un examen davant un comitè d'Ulemes triats pel Rector. Els candidats acceptats eren dividits en tres classes d'Ulemes (primera, segona i
tercera); i el diploma era sancionat per rescripte. Les matèries previstes per l'esmestada llei per als exàmens, eren: el Dret musulmà (Fikh),
els principis del Dret musulmà (Ussul), el Monoteisme (Tavvhid), la
Tradició profètica (Hadith), l'Exègesi (Tafsir), Gramàtica (Nahn), Morfologia (Sarf), Retòrica (Baiana, Màaniet Badi), Lògica (Mantiq); hom
hi estudiava, a més a més, d'altres ciències, com, per exemple, l'àlgebra,
la geometria, l'aritmètica i l'astronomia.
Fins a 1329 (1911) foren elaborats, successivament, diferents reglaments i lleis per a l'Azhar. Però cap llei ni cap reglament no modificà
l'essència mateixa del programa. Aqueixa legislació organitzava únicament certes qüestions interiors, tals com la matriculació dels estudiants,
el pagament de pensions, l'atorgament de pellisses d'honor pel Sobirà,
el nomenament de professors per a ensenyar l'aritmètica, l'àlgebra, la
geometria, la geografia, la cal·ligrafia, la lògica, etc.
La llei número 10 és considerada com una de les més importants
per tal com he reglamentat l'ensenyament. Ha dividit l'ensenyament en
etapes, establert per a cada etapa una organització i matèries especials,
introduït noves matèries, definit les atribucions del Rector, instituït sota
la seva presidència un Consell amb el nom de "Consell Superior d'ElAzhar", i creat l'Areòpag dels Grans Ulemes, donant-li una organització especial. La llei ha creat, també, un Consell de direcció per a cada establiment religiós i reglamentat el nomenament, la promoció i l'acomiadament dels funcionaris. Ha establert les condicions d'admissió dels estudiants, determinat les sancions disciplinàries i organitzat els exàmens
i els certificats d'estudis. Ha previst el nomenament d'un Xeic per a
cada un dels quatre ritus ensenyats. L'Azhar ha romàs regit per aquesta
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llei, a la qual s'ha introduït modificacions sota el regnat de Sa Majestat
el Rei Fuad I , la més important de les quals preveia la creació de la secció d'especialització.
Més tard, el Rei ha ordenat la revisió de la llei i dels jeglaments,
per tal de permetre als estudiants d'adquirir una més gran cultura general, sense que això fos incompatible amb el caràcter religiós i àrab, a
l'objecte de fer-los aptes per a vetllar i procurar la conservació del dret
musulmà i dels seus principis, per a aprendre a fons la llengua àrab i
propagar-la d'una manera profitosa per a la nació, "bo i conduint-la en
el camí de la benança". Aquesta organització era destinada, d'altra
banda, a preparar els estudiants per a ensenyar aquestes matèries en els
establiments religiosos, les escoles governamentals i , encara, per a assumir els càrrecs religiosos. La voluntat de Sa Majestat, realitzada amb la
promulgació de la llei número 49, de 1930, ha dividit l'ensenyament a
la Universitat de l'Azhar en quatre etapes:
I . L a secció primària, d'una durada de quatre anys. Les matèries
són:
El dret musulmà (Figh), la moral religiosa, la recitació de l'Alcorà
(Istizkar) i l'art del salmejar (Tagwid), el ntonoteisme, la vida del Profeta, lectura i fragments antològics, composició, gramàtica, morfologia,
dictat, cal·ligrafia, història, geografia, aritmètica, geometria pràctica, elements de ciència, higiene i dibuix.
I I . JLo secció secundària, d'una durada de cinc anys. Les matèries
ensenyades són:
El dret musulmà, l'exègesi, la tradició profètica, el monoteisme, la
recitació de l'Alcorà, gramàtica, morfologia, retòrica, prosòdia i rima,
lectura i fragments escollits, composició, literatura àrab, matemàtiques
(aritmètica, geometria i àlgebra), ciències (física, química i història natural), lògica, història natural, moral i instrucció cívica.
I I I . L a secció superior, d'una durada de quatre anys. Aquesta secció es divideix en tres facultats:
a)

La Facultat de Llengua àrab.

Les matèries que hom hi ensenya són:
La gramàtica, la formació dels mots (Wadae), la morfologia, la lògica, la retòrica, la literatura àrab abans de l'Islam i la història de les
parles musulmanes, l'exègesi, la tradició profètica, els principis de dret
musulmà, la composició i l'etimologia.
b)

La Facultat de Dret musulmà.

Les matèries que hom hi ensenya són:
L'exègesi, la tradició profètica, els textos, els autors i la terminologia
(Matn, Rigal, Mustala), els principis del dret musulmà, història de la
jurisdicció de l'Islam, el dret musulmà amb estudi comparat dels ritus.
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així com també els motius de les lleis (Hikmet el-Tachri), la literatura
àrab, la retòrica i la lògica.
c)

La Facultat de Ciències religioses.

Hom hi ensenya les següents matèries:
El monoteisme acompanyat del sistema d'argumentació i de la refutació dels dubtes i objeccions, sobretot d'aquells actualment més difosos,
la lògica i l'art de la discussió, la filosofia juntament amb la refutació
d'allò que conté d'antireligiós, la moral, l'exègesi, la tradició del Profeta, la literatura àrab i la història de la literatura, la història de l'Islam,
la psicologia i la retòrica.
IV.

L'especialització.

L'especialització és de dues menes: Una especialització segons la
professió i una especialització segons la matèria que cal estudiar.
L'objectiu de l'especialització segons la professió és de formar Ulemes predicadors.
L'objectiu de l'especialització segons la matèria és de formar Ulemes que hagin fet estudis aprofundits sobre les matèries principals de
cada una de les tres Facultats. S'estableix una llei especial per a l'especialització, la qual en fixarà la durada i organitzarà els estudis en cada
una de les dues seccions.
L a Direcció de les Institucions Religioses en prepara actualment el
projecte per a presentar-lo al Parlament en el decurs d'aquesta sessió.
A més a més, hi ha seccions públiques en les quals són admesos els
estudiants que no reuneixen totes les condicions requerides per a l'admissió en les seccions regulars. Aquesta llei número 49, de 1930, ha introduït modificacions importants a la llei número 10, de 1911, a propòsit dels funcionaris i dels estudiants, del pressupost general, de l'administració de l'Azhar i de la magistratura i de l'ensenyament.
Els certificats de fi d'estudis són:
I . Certificat d'estudis primaris, que és lliurat a tots els qui han
terminat els estudis de la secció primària i han sofert amb èxit els exàmens de fi d'estudis. Aquest certificat dóna dret al seu titular a ésser
admès a la secció secundària, primera part.
I I . E l certificat d'estudis secundaris, primera part. És lliurat a
tots els qui han finit els estudis dels tres primers anys de la secció secundària i s'han examinat amb èxit a la fi dels estudis. El seu titular
té dret a ésser admès a la secció secundària, segona part.
I I I . E l certificat d'estudis secundaris, segona part. És lliurat a tots
els qui han acabat llurs estudis als quart i cinquè anys de la secció secundària.
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IV. E l certificat superior, lliurat als qui han terminat llurs estudis
a una de les Facultats de la secció superior.
Els posseïdors d'aquest certificat podran ésser admesos per a exercir
les funcions de dependent, ja sigui a la Universitat de l'Azhar i als establiments religiosos, ja sigui als Mehkemehs (Tribunals Xarei), als Meglis Hasbis i als Wakfs, ja sigui, en fi, de professors en les mesquites,
com també poden ésser nomenats predicadors, imams (directors de pregàries públiques), i maazuns (notari encarregat de redactar actes de
matrimoni i de divorci).
V. E l diploma d'U lemes, lliurat als qui han finit llurs estudis d'especialització en la professió de professor, magistrat xarei, predicador o
director espiritual. Els titulars d'aquest diploma de la secció d'especialització per a l'ensenyança poden ésser nomenats per a les funcions de
professors als establiment religiosos i a les escoles del Govern. Els t i tulars del diploma d'Ulema de la secció d'especialització en matèria de
dret musulmà poden ésser nomenats per a les funcions de Cadis en els
Mehkemehs, de muftis. Poden exercir, també, la professió d'advocats en
els Mehkemehs i els Meglis Hasbis. Els titulars del diploma d'Ulema de
la secció d'especialització en predicació i direcció espiritual poden ésser
nomenats per a les funcions de predicadors i directors espirituals.
V I . E l diploma d'Ulema amb el títol d"'Oustaz" (Mestre), lliurat
als qui s'hagin especialitzat en una de les matèries ensenyades. Els t i tulars d'aquest diploma poden ésser nomenats per a les funcions de professors a les Facultats i a les seccions d'especialització.
El Rector de la Universitat El-Azhar és l'executor efectiu general de
totes les lleis, reglaments i decisions concernents a la Universitat de
l'Azhar i els altres establiments religiosos. Un cos anomenat "'Consell
Superior de l'Azhar" exerceix el control i vigilància de la Universitat.
La presidència d'aquest Consell pertany al Rector, o, en defecte d'aquest,
al vice-Rector.
El Consell Superior de l'Azhar es compon dels membres següents:
1) El Rector de la Universitat de l'Azhar.
2) El vice-Rector de la Universitat de l'Azhar i dels establiments
religiosos.
3) El Gran Mufti d'Egipte.
4) Els Xeics de Facultats.
5) EI sots-Secretari d'Estat al Ministeri de Justícia.
6) El sots-Secretari al Ministeri dels [Wakfs, és a dir, de les fundacions piadoses.
7) El sots-Secretari d'Estat al Ministeri d'Instrucció Pública.
8) El sots-Secretari d'Estat al Ministeri de Finances.
9) Dos membres de l'Aeròpag dels Grans Ulemes, els quals seran
nomenats per a dos anys, per rescripte.
10) Dos membres, la presència dels quals al si del Consell serà re-
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coneguda útil per a la instrucció a ia Universitat de l'Azhar i als establiments religiosos, i que seran nomenats per a dos anys, per rescripte.
En la llei, la denominació " E l Djameh El-Azhar" (Universitat de
l'Azhar) s'estén a les .Facultats d'ensenyament superior i secció d'especialització, mentre que l'apeHació "Establiments Religiosos" designa els
establiments d'instrucció religiosa musulmana en els quals l'ensenyament és dedicat a desenvolupar la cultura dels estudiants en matèria de
religió i de llengua àrab i a preparar-los per tal de fer-se admetre a la
Universitat de l'Azhar.
En aquests establiments, l'ensenyament és primari o primari i secundari.
Els establiments religiosos són:
1) L'Establiment de l'Azhar, que té la seva seu al Caire. (Primari i
secundari).
2) Establiment d'Alexandria (a Alexandria). (Primari i secundari).
3) Establiment de Tanta. (Primari i secundari).
4) Establiment de Zagazig. (Primari i secundari).
5) Establiment d'Assint. (Primari i secundari).
6) Establiment de Dessuk. (Primari).
7) Establiment de Damieta. (Primari).
Els estudiants de la Universitat de l'Ashar i dels Establiments religiosos són de nacionalitat egípcia o estrangers que van a poar la ciència
í. l'Azhar, la bona reputació de la qual ha irradiat per tots els països musulmans. L'Azhar posseeix estudiants procedent de Síria, del Marroc,
de l'Irac, de Turquia, de Ytmen, de les IndieS; del Sudan, d'Abissínia,
d'Afganistan, d'Hedjaz, de la Xina, del Japó, de Iugoslàvia, d'Amèrica,
de Rússia i de Polònia.
La nova llei preveu que la Universitat de l'Azhar, els Establiments
religiosos i les seccions públiques són obertes per a tots els estudiants
musulmans de totes les nacionalitats.
L'Estadística següent indica el nombre d'estudiants a la Universitat
de l'Azhar i als Establiments religiosos, en cada una de les etapes:
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Nombre d'estudiants
Seccions primàries
secundàries
Secció superior
Facultat de Xarei. (Dret musulmà)
de Ciències religioses
de Llengua àrab
Seccions d'especialització
Secció provisòria

4544
2159
652
258
153
92
232
1113
440 egipcis.
673 estrangers.
9203

Estadística dels estudiants estrangers a la Universitat de l'Ashar
Nombre

142
130
107
73
40
21
i?
10
6
4

11

Sirians
Maghrebins "(marroquins, algerins, tunisencs i tripolitans)
Javanesos
Turcs
de Yemen
Indians
Kurdesos
Afganesos (Salmani)
Xinesos
Baghadans
Hedjazians

* **
Alguns estudiants són allotjats en habitacions anexes a la Universitat
de l'Azhar i designades amb el nom de Riwaks.
El rei El-Aziz Billa Negar, fill del rei El-Moezz Lidinillah, fou el
primer de proporcionar hostalatges als estudiants de l'Azhar. Prínceps,
grans personalitats i gent acabalada han seguit l'exemple del rei fent
construir allotjaments per als estudiants estrangers que mancaven d'habitació. Així el nombre de Riwaks ha ascendit als 29. La residència a
aquestes habitacions és sotmesa a determinades condicions.
L'Azhar era i és sempre l'objecte preferent de la sol·licitud dels sobirans, dels reis, dels prínceps i dels homes caritatius. No pocs d'entre ells
han constituït en wakf una part de llurs béns a favor de la Universitat
de l'Azhar. El pressupost de l'Azhar és constituït per les rendes dels béns
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wakfs i per les sumes abonades pel Ministeri de finances i el Ministeri
dels Wakfs, així com també per altres aportacions.
Aquestes rendes es reparteixen con segueix, en lliures egípcies:
36.880 rendes dels wakfs.
2x4.772 abonaments pels Ministeris de Finances i dels Wakfs,
46.600 altres rendes.
298.252

* **
La Universitat de l'Azhar posseeix una gran col·lecció de llibres repartits entre els diferents Riwaks i en diversos indrets anexos a l'Azhar.
Una Biblioteca pública que porta el nom de "Gran Biblioteca Pública
de l'Azhar" fou construïda en 1897. Conté quaranta mil obres, quinze
mil de les quals són manuscrits; hi ha força obres rares i de gran valor.
Aquesta Biblioteca està a la disposició, no solament dels Azharistes, sinó
de tots els homes de ciència i de lletres que la freqüenten i treuen profit
d'aquestes obres i manuscrits científics i de la diversitat de matèries que
hi són tractades.
H i ha així mateix, en alguns Riwaks, biblioteques especials que contenen més de vint mil obres sobre diverses matèries, i entre les quals
abunden els llibres rars.

* **
La llei número 49 de 1930 és considerada com un introit d'una nova
era per a l'Azhar, puix que introdueix modificacions i reformes en totes
les qüestions que interessen l'Azhar.
Els principals avantatges són els següents:
1) La creació de tres Facultats i el poder de crear-ne d'altres en cas
de convenir.
2) La institució del Consell Superior de l'Azhar, compost de membres escollits entre els Ulemes Arharistes, de grans personalitats que s'ocupen de la instrucció i de les altes funcions i de l'experiència i parer
de les quals hom pot treure profit.
3) L'elaboració d'un nou reglament per a la secció d'especialització
conforme amb l'organització de les Facultats.
4) La introducció d'algunes modificacions sobre l'organització de
r"Areòpag dels Grans Ulemes".
5) La menció de deixar als musulmans de totes les nacionalitats lliure accés als establiments religiosos.
6) La creació de seccions de cursos públics per a ensenyar al públic la religió i les ciències filològiques àrabs i permetre als estudiants de
tots els països que no reuneixen les condicions d'admissió a les seccions
regulars, d'aprendre-hi la ciència.
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7) Reservar als Ulemes les funcions judicials als Mehkemehs, aixi
com els llocs de professor als Establiments Religiosos i a les Escoles governamentals.
Si l'Azhar no ha estat privat en cap època de la benvolença i predilecció de reis i de prínceps, el rei actual d'Egipte, Fuard I , ha volgut
prestar-li una atenció molt especial i l'ha carfit de les seves bondats, collocant-lo així a la categoria de les Grans Universitats quant a la disciplina i a l'ensenyament, però conservant-li el seu caràcter religiós i les
seves tradicions.
Cal assenyalar, entre altres benifets del Rei, la creació de funcions
de predicació i d'edificació espiritual acomplerts contínuament per cinquanta Ulemes de l'Azhar que visiten les ciutats i pobles per tal d'ensenyar al poble la religió, educar-lo, i fer desaparèixer les enemistats, la
qual cosa ha donat el millor resultat.
Sota el regnat de Fuard I el pressupost de l'Azhar passà de 70.647
en 1917, a 298.252 lliures en 1931.
Es així com les subvencions dels Ulemes han augmentat i com la vida
dels estudiants ha millorat.
Han estat construïts i amoblats nous establiments segons els estils
més moderns. Les reformes han estat generalitzades en totes le parts
de TAzhar.

* **
Al moment en què a Europa hom parla tant i en tan diversos sentits, d'unió o de col·laboració de les Esglésies, m'és grat d'aportar en
aquestes pàgines una documentació inèdita sobre la formació dels esperits musulmans. Com hom pot veure, a Orient no existeix l'esquinçament herètic que divideix els esperits. Ara, que el lector jutgi...
ASUNCIÓN DE FALGAIROLLE
EUROPA VISTA DES DE NORDAMERICA.—En una revista nordamericana, The Commonweal, trobem la següent visió de l'Europa actual que
oferim a la meditació dels nostres homes dirigents.
"Una batalla s'està lliurant a Europa d'ençà de la guerra amb les
forces de dissolució que l'assetgen. La supremacia mundial que posseïa
Europa en el segle darrer ja no és sinó una cosa del passat. Avui lluita
per la seva mateixa existència. I no és sols perquè l'Europa hagi perdut
el seu monopoli econòmic i financier sobre els mercats de l'Univers, ni
perquè la supremacia política d'Europa topi amb el redreçament del
nacionalisme oriental. El més greu és la desaparició del prestigi exercit
fins ara per la civilització occidental i el refús d'admetre en endavant
la seva escala de valors intel·lectuals i espirituals. La superioritat de la
civilització europea ens apareix com un prejudici de l'era victoriana
(segona meitat del segle xix). Els intel·lectuals europeus són els primers
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a dubtar d'ells mateixos: es pregunten si la civilització europea val la
pena d'ésser defensada. Els posen a adorar altres déus. Arriba a semblar que la major part no se senten capaços sinó d'ajaure's per morir.
Des del punt de vista material, la situació és encara brillant. L'Europa occidental, si estigués unida, seria encara la societat més poderosa,
la més rica, la més civilitzada, i àdhuc, exceptuant la Xina, la més
populosa del món. Ella és la que camina al cap de la humanitat per la
ciència, l'art i el progrés material. Els Estats Units mateixos, amb totes
llurs riqueses i llur prosperitat, reconeixen llur estreta dependència en
relació a Europa, i hom es pregunta si un esfondrament europeu no
arrossegaria Nordamèrica a l'abisme.
Què manca, doncs, a l'Europa?
L i manca senzillament la unitat. Des de molts segles, no té unitat
política, i malauradament, ha perdut la unitat espiritual que havia sobreviscut a la unitat política. Actualment, no solament les nacions europees estan dividides per conflictes d'ordre material, per rancúnies,
incomprensions, desigs de venjança o malfiances que creen entre elles
un estat constant de malestar i mantenen una atmosfera de mortal incertitud per a l'endemà; no solament existeix a l'interior de cada Estat
una lluita de classes que acaba de pertorbar l'harmonia i la unitat individual, ans encara l'esperit mateix d'Europa és trossejat en creences diverses i oposades. Els pitjors enemics de l'Europa són aquells mateixos que haurien de complir una missió de guiatge: els seus intel·lectuals,
els qui dirigeixen els corrents d'opinió, filòsofs i savis, publicistes de
tota mena.
Tot atac dirigit contra el prestigi d'Europa pot estar segur de trobar
a Europa mateix els seus apologistes. L'Europa és constantment traïda
pels seus. I és traïda, no tant per traïdors de professió, homes menyspreables, sinó per entusiastes, per convençuts, per apòstols en cert sentit, que no tenen cap idea clara del mal que fan, que es creuen encara
assenyalar la ruta del progrés.
Fixeu-vos en l'Espanya actual. Una minoria d'ateus i de revolucionaris socials no hi podria fer tan grans estralls, si no fruís de la complicitat passiva del capdavanters de l'opinió pública, més atents a edificar castells democràtics que a preservar les bases de l'ordre social.
Igualment, la Gran Bretanya és menys posada en perill per la vella
enemistat russa, que continua sota el bolxevisme, o pel nacionalisme indi,
o fins per la competència dels seus rivals econòmics, que pel fals idealisme dels seus caps polítics i intel·lectuals.
Quan fou rompuda la unitat religiosa d'Europa el segle x v i , la furor de les controvèrsies teològiques brollades de la revolució protestant afavorí l'esclatar d'un estat d'esperit hostil a tota religió, o almenys
disposat a posar totes les religions en un mateix pla. La cristiandat—
que no era sinó una paraula—fou rosegada interiorment pel lliberalisim,
anomenat entre nosaltres laïcisme, radicalisme, racionalisme, lliure pensament, i que, per una filiació innegable i perfectament lògica, ha derivat fins al marxisme socialista o comunista. Els homes d'Estat im-
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buïts de la ideologia d'esquerra, no paren gaire atenció en els perills que
amenacen la civilització occidental. Tota llur ideologia està absorbida
per la lluita contra allò que ells anomenen capitalisme, imperialisme,
militarisme, clericalisme... L'antiga fórmula dels homes d'ordre: Reliffió, Família, Propietat, ha esdevingut llur mal-somni. La veuen lligada al que ells anomenen "obscurantisme religiós" i a la moral tradicional.
En un mot, els espanta menys l'experiència bolxevista que i'antic
ideal de la civilització cristiana. Si els havíem de creure, tots els nostres
mals vénen del capitalisme, protegit per les antigues religions, i especialment pel Catolicisme. Abatre el capitalisme d'una part, exorcitzar
cl fantasma de la guerra, gràcies al desarmament d'altra part: heus ací
per a ells la salvació.
Ara bé: tot això no és més que utopia per al conservador que resta
adherit als fonaments reconeguts de l'ordre social. Però les dues opinions es topen amb una violència constant, sense que cap dels dos
camps pensi modificar les seves idees: el conservador, perquè té a
favor seu la claror enlluernant del passat, i el lliberal (radical-socialista
o socialista) perquè la seva imaginació reconstrueix el món al seu
albir, i no reconeix que es pugui escolar un error en el seu raonament.
Ja fa segles que això dura. L'esperit lliberal, en efecte, remunta a
la fi del segle xvu. No ha parat mai de progressar i ha arribat a esdevenir amenaçador, brandint contra la societat actual dues armes diferents: la papereta del vot del socialista, o el coltell sangonent del bolxevista. Quina distància de Voltaire a Lenin! I tanmateix, es podria
traçar fàcilment una línia lògica i contínua de! lema d'aquell "Esclafeu l'infame!" al de Marx, reprès per Lenin: "La religió és l'opi del
poble."
És molt probable que aquell que parlava d"'ensenyar el darrer dels
reis amb les entranyes del darrer dels capellans" no mostraria gaire
simpatia pel que passa actualment a Rússia. I tot amb tot, són ell i
els seus semblants els qui van engegar l'Europa pel camí en què ha
trobat el bolxevisme.
El lliberalisme, certament, no ha volgut això. Sempre s'ha presentat com una doctrina humanitària. Aquest tret està tan profundament
ancorat en la seva natura, que hom el retroba fins en el seu fill legítim,
però rebel: el bolxevisme rus. L'humanitarisme ha acabat, doncs, per
contradir-se ell mateix, car és en nom de la humanitat i dels seus drets
que el bolxevisme calciga la humanitat mateixa. Actualment tenim senyals innegables de reacció antihumanitària. El terrorisme polític, la
persecució religiosa, la mata-degolla i la intimidació de les minories són
alguns d'aquests senyals, igual com l'abús quotidià del revòlver en els
drames de família 0 en el desplegament del banditisme professional.
Hom ha abolit la tortura. Però no és pas tan absent com es creuria
dels mètodes policíacs en ús en ambdós móns. A Rússia, una part important de la població ha estat reduïda a un estat que no es distingeix
sinó molt difícilment de l'antiga esclavitut. Es dirà: "Però això s'esdevé
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fora dels centres de la civilització occidental." Sí, però no és menys
significatiu que el prestigi d'aquesta civilització vagi tan enrera en vastes contrades on abans estava implantada. I després, caldria gratar gaire
el nostre vernís exterior, o remuntar-se gaire lluny en la història dels
pobles més satisfets d'ells mateixos per a trobar fets i fins èpoques
en què el bolxevisme ha pogut inspirar-se? i No s'anomena ell mateix
fill de la Revolució Francesa i àdhuc de la Comuna de París de 1871 ?
Sortim d'Europa. Escolteu el que en diuen a Rússia, a la Xina, a
les índies, és a dir, en països la població dels quals és més de la meitat
del llinatge humà. Ja no hi desperta admiració per les institucions humanes o per un Uiberalisme envejable. A l contrari, l i retreuen la seva
tirania i la seva crueltat. Els cinemes russos mostren francesos ocupats
a rostir negres, i anglesos conduint coolís a fuetades. El bolxevisme es
presenta com la veritable pàtria de l'humanitarisme. Es considera cent
vegades superior moralment a l'ideal de civilització que sobreviu penosament a l'Occident, soscavat per la seva propaganda i àdhuc per la
traïció burgesa. Mireu com tracta Rússia els seus kttlaks. Quan els publicistes occidentals protesten contra la liquidació de milions de pagesos russos (kulaks), els escriptors russos repliquen amb un to d'innocència escandalitzada que el capitalisme occidental es mostra infinitament més cruel i més inexorable envers el seu proletariat. I és molt
possible que aquests escriptors ho creguin tal com ho diuen, des del
moment que el capitalisme ha esdevingut per a ells la iniquitat de les
iniquitats des del punt de vista social. Sens dubte, no es concep que un
govern capitalista tracti els seus obrers sense feina com el govern comunista ha tractat els seus kulaks. Però aquest govern té una rèplica
a punt:—La liquidació dels pagesos és una etapa necessària envers
1 ordre nou que posarà fi a l'explotació de l'home per l'home. Ara bé:
com tothom sap, aquesta explotació és el fons mateix del règim capitalista. Un obrer occidental que guanya un bon salari i treballa en bones
condicions no per això deixa d'ésser un esclau i una víctima. Però el
kulak, arrencat amb la seva dona i els seus fills del seu poble i trasportat als aiguamolls i als boscos del nord per tal d'ésser-hi constret
als treballs forçats, no és un explotat, sinó un explotador reformat.
Això és el que fa comprendre ben bé el príncep Mirski, recentment
convertit al bolxevisme, quan diu en el seu nou llibre sobre Lenin que
"l'única norma de la conducta humana és saber el que contribueix o
s'oposa a l'adveniment del marxisme". Però amb tot això, i què s'ha
fet de l'antic ideal humanitari del radicalisme? Si una classe sencera
d'homes pot ésser sacrificada únicament perquè fa nosa per a l'èxit del
pla quinquennal, que és el que impedirà que la majoria i tot sigui tractada d'igual manera quan les necessitats del sistema econòmic ho demanin ?
1 després de tot, i.no és ja això el que succeeix, i tota la Rússia no està
esclavitzada al somni insensat d'alguns idealistes maniàtics?
Així recaiem en el món de les idees orientals, en virtut de les quals
els sofriments i els sacrificis individuals no són res en esguard de les
forces inhumanes i impersonals que governen el món i l'Estat.
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Aquestes idees es realitzaren antigament sota la fornia de la monarquia oriental, dominada per un rei-déu. També el bolxevisme és la
dictadura impersonal d'una divinitat col·lectiva: cl partit comunista. I
som a cent llegües de l'ideal cristià i occidental de la valor de l'individu
i dels drets absoluts de la moral. H i ha, doncs, un retrocés ben marcat
de l'Europa davant l'Asia. L'Europa no avança més que per l'esforç
dels seus missioners en països pagans; però, darrera d'aquests missioners, el radicalisme rosega i renega el mateix ideal que ells van a prol·agar pertot amb perill de llur vida! Suposeu encara una guerra com
la que es desfermà fa quinze anys. Col·loqueu Rússia, Alemanya i Itàlia
cn un camp: França, Polònia i Iugoslàvia en l'altre. Una guerra així
consumaria la ruïna d'Europa. Formidable perill. Però no és l'únic, percuè l'adveniment del bolxevisme pot, d'avui a demà, enfonsar en la guerra civil i fer rodolar a l'abisme l'una o l'altra de les nacions més pròsperes de l'Europa occidental.
Els governats, ara com ara, sembla que no es refien sinó de la força. Tenen confiança en llur policia en l'interior, en llur exèrcit en l'exterior. I mentrestant, deixen el camp enterament lliure a les forces dissolvents. Nacionalisme i internacionalisme semblen ésser els dos pols
de la lluita. Ni l'un ni l'altre dels dos camps no cerca d'apregonar en
l'estudi de l'objecte del debat. Tots dos parlen com a convençuts que
els fins materials són els únics que interessen als homes d'Estat. Capitalistes i socialistes tenen un principi comú: que el Paradís, si n'hi ha,
ha d'ésser construït per la indústria humana. L'un i l'altre resten estrangers a l'ideal de civilització que fa consistir el progrés en l'ordre
moral, és a dir, en la fraternitat de les classes, en la unió en el si de la
família, en la dignitat moral de l'individu, tot això posat sota l'ègida
de l'autoritat divina.
Nacionalisme i internacionalisme són igualment orbs respecte d'aquest fet, que l'Europa és un tot espiritual que ha estat format per
una fe espiritual i que no podrà retrobar la seva pau sinó retrobant
aquesta fe. L'un i l'altre tendeixen a la guerra civil, car guerra civil és
eminentment la lluita de classe, i la lluita entre dos països europeus ho
és també, comsevulla que se'n pensi. L'Europa és filla del Cristianisme,
com la Xina del Confucianisme, com l'índia del Bramanisme. L'únic
braç d'unitat és cl Cristianisme. Si els homes d'Estat continuen no pesant
sinó interessos, en lloc de recolzar-se en principis. l'Europa i la seva
civilització estan perdudes sense remei. No resta sinó una línia de resistència sòlida: l'Església Catòlica, perquè solament dins ella es roman
fidel a principis raonats, sagrats, intangibles."
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MOVIMENT INTERNACIONAL
EL PENSAMENT CRISTIÀ SOBRE EL PROBLEMA DEL DESARMAMENT. —
Amb ocasió de la Conferència Internacional del Desarmament, inaugurada a Ginebra el dia 2 de febrer, es va celebrar una gran manifestació
catòlica. El diumenge dia 7, Mons. Besson, bisbe de Ginebra, va celebrar de pontifical a l'església de Notre-Dame, davant una nombrosa i
selecta concurrència de polítics i diplomàtics de diverses nacions reunits
per assistir a la Conferència. El dominicà P. Muenning, professor de
la Universitat de Friburg, va pronunciar un notable sermó, del qual
reportarem els principals conceptes.
La benedicció de Déu baixi damunt els que en aquests moments
s'esforcen a resoldre un dels problemes més complexos, més urgents i
més terribles que poden reclamar la nostra atenció. L'home que pensa
i es preocupa de l'esdevenidor i dels destins de la nostra civilització té
'"atenció posada a la Conferència per a la limitació i reducció dels armaments; el món en pes espera ansiós el resultat d'aquestes solemnes
i delicades deliberacions.
No us penseu que em pertoqui de formular aci alguna solució dels
problemes que es presentaran davant la Conferència. Però la doctrina
de l'Església ens mostra un ideal diví, la llum sobrenatural del qual
il·lumina els camins de la humanitat i les relacions entre els individus
i els Estats; un ideal que té les seves rels en la divinitat i que ens mostra el camí vers el fi suprem de tota humana iniciativa i de tota empresa
política: el retorn al nostre principi diví.
La reducció dels armaments ofereix incontestables avantatges polítics i econòmics: la Conferència de Ginebra els examinarà. Però aquí,
en la casa de Déu. prostrats davant la seva majestat, demanant les seves llums, cal que penetrem més endins de les nostres ànimes i ens fixem
en les exigències de la moral i de les nostres conviccions religioses.
Els armaments s'ordenen a la guerra, per a fer-la o per a impedirla. Però, els pacifistes es pregunten el perquè d'aquest infernal horror
que és la guerra. Poden sorgir conflictes entre els Estats com entre els
individus; però les persones humanes conscients de llurs deures i de
llur dignitat no les decideixen per mitjà de la violència, sinó que apeHea
a la justícia i al dret. i Per què, doncs, els pobles i els Estats han d'ésser més brutals, més selvatges, més innobles que les persones que els
componen ?
És fàcil de repetir que és absurd de cancel·lar els danys rebuts fent
als altres un nou dany, que una victòria militar no demostra haver
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tingut raó, que el mateix Evangeli condemna l'ús de la violència per
a la restauració del dret, quan afirma solemnement: Dico vobis non resistere malo. Les paraules de Jesucrist no es refereixen als Estats, es
tracta de moral individual; és absurd d'estendre l'ideal de perfecció
evangèlica, que el Salvador ens mostra en el Sermó de la Muntanya,
a l'actitud que han de prendre els Estats davant el mal.
Quan hom no està obligat a defensar cap dret de justícia superior
es poden renunciar els propis drets, i àdhuc cal estar disposat a fer-ho
per el d'evitar un mal major, mentre no torni en perjudici dels
drets de Déu sobre el llinatge humà. Però el dret de renunciar un dret
no implica el deure de fer-ho, i les paraules de Jesucrist no tenen res
a veure amb la' defensa dels Estats legítimament constituïts.
No exposo aquí una opinió personal, sinó la doctrina de l'Església.
Sant Agustí ha interpretat en aquest sentit la no resistència de l'Evangeli, i Sant Tomàs no deixa cap dubte sobre el seu pensament. I justament en un text de què han abusat molt els pacifistes: Qui no defensa,
diu, els drets que li han estat confiats peca. Pot ésser cosa lloable de
renunciar els propis drets, però no ho és mai d'abandonar els dels
altres, i sobretot el de Déu.
iSerà, doncs, lícit de resistir per mitjà de la violència, tornar mal
per mal. matar, encara que sigui per al triomf de la justícia? i És que
el f i bo justifica els mitjans? No vacil·lo a afirmar que els Estats han
de defensar la justícia amb la força. Entrem en la discussió d'un problema que els filòsofs del dret han tractat amplament, el de les relacions
entre l'eficàcia del dret i la coacció material. Ens limitarem a observar
que el precepte de resistir amb la força a les injustícies és de llei natural i divina.
Però, repliquen, la guerra és absurda, no es pot concebre un mitjà
més inadequat per a la defensa de la justícia. No sols hi perd la nació
perquè generalment cauen els millors, sinó que aquests horribles carnatges no responen a llur f i : la victòria no és una prova del dret sinó
de la força del vencedor, i el més fort pot ésser el qui no té raó.
Potser fins ara ha semblat que havia emprès la defensa de la guerra que jo avorreixo amb tota l'ànima. He procurat més aviat esvair
il·lusions; es absurd i fins pot ésser culpable la supressió radical de la
força armada, ara que la injustícia està tan estesa. L'únic que pot justificar la guerra és la defensa de la justícia, que generalment és bastant
mal defensada per la guerra. És aquest un dels aspectes més tràgics de
la vida dels homes i de les nacions, però és també una urgent invitació
a elevar-se a un nivell superior on l'esperit és il·luminat i l'esperança
fa bategar el cor. i Per què l'horrible guerra? i Per què la més abominable
injustícia? Que regni en les nacions la justícia, i la guerra no serà sinó
el trist record d'una època passada, com els sacrificis humans de Cartago i l'antropofàgia dels caníbals.
És endebades de combatre un símptoma la causa del qual és mantinguda amb tanta obstinació. Qui en té la culpa? Vosaltres, jo, tots
nosaltres. Confonem sovint el patriotisme amb el nacionalisme. El pa-
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triotisme no és sols un sentiment, és un deure, una virtut obligatòria
com la pietat filial: hem d'estimar la pàtria, i per tant, hem de defensar-la i servir-la. Però, per damunt de la pàtria hem d'estimar Déu,
que és la veritat i la justícia. La virtut, diu Sant Agustí, és l'ordre en
l'amor; és, doncs, la jerarquia racional dels valors en el pensament i
en l'acció. Degrada la seva pàtria qui l'estima per damunt de les exigències de la veritat i de la justícia, per damunt de Déu. La reforma de
les nostres ànimes ens portarà a viure més pacíficament, els esperits
han de disciplinar-se en la veritat i en la justícia. H i ha un tribunal internacional que defineix el dret en les qüestions entre Estats: hi ha una
Societat de les Nacions que mostra la solidaritat del llinatge humà. Els
pessimistes no parlen sinó de la impotència i dels fracassos d'aquestes
Institucions, però, encara que llurs temptatives haguessin de fallar sovint,
llur existència ja representa un enorme progrés i una forma d'educació de grandíssim valor.
I ara apareix a l'horitzó una nova força educativa: la limitació i la
reducció dels armaments. De segur que no es realitzaran les fantasies
dels somniadors: encara en tenim per temps de veure els nostres soldats, homes sublims que no vacil·len a sacrificar llur vida per la nostra,
per la pàtria, donant mostres d'un amor que l'Evangeli diu que és el
més gran: donar la vida pels germans. Però, amb la limitació dels armaments, torna amb nova força a les nostres ànimes la idea de la veritat i de la justícia entre les nacions, i el món pujarà almenys un graó
més vers l'ideal diví. Totes les nacions civilitzades de la terra podran
realitzar plegades l'esforç comú de l'amistat per al bé.
Però per damunt d'aquest ideol terrè el Salvador del món ens revela
un esclat de la llum eterna de Déu, per mitjà de la llei sublim de la
caritat sobrenatural. In terra pax hominibus bonae voluntatL·.
Al vespre es va celebrar a la sala Carry una sessió pública per a fer
conèixer el pensament catòlic i els ensenyaments de la Santa Seu sobre la pau. Varen prendre la paraula els representants dels catòlics de
diverses nacions, i pronuncià un notable discurs Mons. Besson, bisbe
de Ginebra.—M. R.
MISSATGE DE LA CONFEDERACIÓ INTERNACIONAL DE SINDICATS CRISTIANS A LA SOCIETAT DE LES NACIONS.—Aquesta entitat ha fet arribar
a la Secretaria general de la Societat dc les Nacions aquest missatge:
"En vista de la Conferència general del desarmament que la Societat
de les Nacions ha convocat, la Confederatim internationale des Syndacats Chrétiens es creu en el deure de formular els més sincers auguris
per al seu bon èxit. Fa constar que al cap de dotze anys de l'acabament
de la guerra, la humanitat no gaudeix encara la vertadera pau i que la
inquietud i la manca de seguretat augmenten d'una manera alarmant.
Els principis cristians que professen i els interessos obrers que defensen els obliguen a treballar tant com poden per impedir la guerra,
flagell de la humanitat. Cal que la força moral del dret substitueixi la
força material de les armes.
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La consolidació i el desenvolupament de la Societat de les Nacions
són necessàries per a garantir la vertadera seguretat internacional, i arribar a una cooperació en els altres camps, polítics, econòmics i socials
on la fan indispensable la interdependència i la solidaritat de les Nacions.
Una de les causes de la crisi econòmica mundial que fa sofrir totes
les Nacions és la manca de confiança entre els Estats. És innegable
que, en aquestes condicions, el fracàs de la Conferència del desarmament podria tenir repercussions desastroses en la vida econòmica. Per
això, la Confederació internacional de Sindicats cristians adreça una
crida a totes les nacions per tal que contribueixin eficaçment a l'èxit
de l'esmentada Conferència, això és, a la immediata i notable reducció
dels armaments de qualsevol mena, i en una proporció tal que el món
ja no se senti amenaçat per una nova guerra".—M. R.
LA XINA ACUT AL SANT PARE DEMANANT LA SEVA PROTECCIÓ.—El
senyor Yen, cap de la delegació xinesa establerta a Ginebra prop la Societat de les Nacions, s'ha adreçat al Sant Pare, demanant-li una paraula tan sols a favor del seu país en les greus circumstàncies presents.
El Cardenal Secretari d'Estat respongué telegràficament que el Sant
Pare en la seva universal paternitat, abastava totes les nacions, que ha
donat al poble xinès repetides i indubitables proves de benvolença, i
que expressava els seus auguris i prometia les seves oracions per tal
que, com més aviat millor, es restableixi la pau entre aquells dos grans
pobles que la divina Providència ha volgut que fossin veïns perquè
gaudissin dels fruits de la pau per avantatge llur i de tot llinatge
humà".—M. R.
LA MORT DE BRIAND.—Dèiem, en el fascicle del mes de febrer, que
l'any 1932 havia vist la f i de la carrera política de Briand. Poc ens pensàvem aleshores—en resumir la seva vida—que unes setmanes després
es faria pública la notícia de la seva mort.
En aquell comentari resumíem la seva accidentada carrera política.
En l'espai de temps que va des de la seva retirada a la seva mort, ha
romàs Briand apartat completament de la cosa pública. No ha fet, ni ha
dit res del nou. Els comentaris que suscità aquella decisió seva són
aplicables íntegrament a la seva mort. L'única diferència radica en què
davant les despulles d'una personalitat abatuda per la mort, l'hostilitat
dels seus adversaris emmudeix. No han guardat el silenci propi d'aquests
casos, únicament, els energúmens de 1'"Acció Française". Això a ',a seva
pàtria. A la resta del món, o se l'ha elogiat ditiràmbicament, o s'ha emü'udit davant el seu cadàver.
L'ex-socialista-revolucionari ha mort plàcidament. L'autor de tantes
lleis contra l'Església—que tàcitament havia rectificat de la Gran Guerra
ençà—, desapareix en un ambient de serenitat. La mateixa Església ha
volgut contribuir-hi. recitant unes absoltes per boca del Cardenal-Arquebisbe de Paris. Els íntims de Briand—coneixedors de les seves darreres
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voluntats—han anunciat el seu enterrament definitiu en el petit cementiri catòlic de Cocherel, on passà la seva infància. El sectarisme de Briand
"avant guerre" havia desaparegut completament, fins a l'extrem de guardar aquesta mostra de delicadesa per a l'hora del traspàs absolut.
Reposi en pau.—L. L . O.
L'ENTESA ECONÒMICA DANUBIANA.—Més modest Tardieu que Briand,
s'ha acontentat amb llançar al públic un memoràndum preconitzant els
avantatges d'una entesa econòmica danubiana, per tal d'apedaçar una mica
el cos nafrat d'Europa. El projecte ve a ésser una limitació per als països que componien l'ex-Imperi austro-hongarès, del fracassat—a hores
d'ara ningú en té cap dubte—intent d'Unió Federal Europea de Briand.
És un fet evident que Austria-Hongria desenrotllava una funció social. Encertadament o no, englobava un seguit de pobles que mútuament
s'ajudaven a viure. Desfeta aquella unió política amb el triomf dels
aliats, els Estats en què es dividí, no poden viure isoladament. Potser
sense les angúnies derivades de l'atur forçós i la crisi mundial, haurien
anat tirant amb penes i treballs cadascun pel seu cantó.
És una realitat que Àustria, i Hongria particularment, travessen per
una crisi econòmica que els abocarà a una catàstrofe immediata, si en
un termini relativament breu no acut tothom a ajudar-les. Principalment
la primera es troba amb el problema de tenir una capitalitat massa crescuda, per l'exigüitat de territori nacional. De totes les nacions sortides
de l'antic Imperi, és la que n'ha pagat més cares les conseqüències. Pensar actualment en una nova unitat estatal és una follia. Acostumades a
una certa llibertat de moviments, cap d'elles no s'hi avindria. Les preferències d'Austria s'encaminen cap a la unió amb Alemanya. L'Anchluss és
el somni de les quatre cinquenes parts d'austríacs. La similitud de raça
els empeny cap a aquesta solució. Però Txecoslovàquia—principalment—
no admet aquesta solució que coaccionaria les seves fronteres, per les de
la Gran Alemanya. Ja no parlem de França, per a la qual és un mal sonuii
qualsevol engrandiment del Reich, entestada a mantenir la vigència dels
tractats de post-guerra. Tenim, encara, el cas d'Hongria, gelosa de la
seva independència, per la qual lluità encara no fa una centúria, desitjosa de consolidar-la sota el coronament del jove arxiduc Ot, fill del malaurat emperador Carles I I , el qual certament no acceptaria cap altra
de les nacions interessades.
La iniciativa del cap del govern francès té per mòbil de cercar un ajut
a aquesta situació. La solució s'ha de diferenciar de les portades a cap
fins ara, en !a seva permanència i per ésser realitzada per elles mateixes.
Els emprèstits internacionals, les moratòries, etc, no han tingut sinó
efectes passatgers, i al cap d'un quant de temps les dificultats econòmiques
d'aquests Estats s'han plantejat amb més violència encara.
El projecte de Tardieu es fonamenta en què únicament ha de concertar acords econòmics, allunyats de tot objectiu polític. Aquest punt
es dirigeix directament a preveure qualsevol temptativa de revisar els
tractats del 1919. Cal, però, esguardar, si aquest projecte té les funcions
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de parallamps. Recelen els polítics francesos que Hitler, més tard o més
aviat, s'ensenyoreixi de la direcció—malgrat l'actual triomf de Hindemburg. No costa gaire d'imaginar-se, en aquesta probabilitat, que el lider dels
' nazis" canalitzaria les seves prometences demagògiques cap a la realització immediata de l'Anchluss, prometensa la més factible d'ésser portada a la pràctica. Hom no pot ni somniar que Hitler sigui prou foll
per a envestir França o Polònia, solament per a donar gust als seus partidaris més exaltats. Normalitzada l'economia austríaca per una federació
danubiana, desapareixerien els factors que ara l'obliguen a esguardar
amorosí volament la unió amb el Reich.
Realitzada la federació danubiana, quedaria en gran part solucionat
el problema de l'Europa Central, i França podria vanar-se d'haver posat la primera fita en el camí de la Unió Federal Europea de Briand.
L'acord entre els cinc Estats afectats: Àustria, Hongria, Txecoslovàquia, Iugoslàvia i Romania, s'ha de portar a cap—doctrina sustentada
pel Quai d'Orsay—mitjançant l'apertura de negociacions directes entre
els Estats afectats. Cal, per a aconseguir resultats positius, que les converses es realitzin en una completa abstracció dels problemes polítics que
s'alcin entre uns Estats i altres. És ben evident que si en una reunió
deriva la conversa cap a la qüestió de le minories per exemple, s'exaltarien les passions i caldria ajornar la tasca per un altre dia. Solament
els factors i les necessitats econòmiques han d'ésser tinguts en compte
en la preparació d'aquesta Entesa danubiana.
Paral·lelament a les gestions dels països afectats, cal que les potències europees, interessades com el qui més en l'obra de consolidació de
l'economia europea, es posin també d'acord per afavorir aquest Zoillverein danubià. Més que comptar amb la benevolència de les potències, cal
que aquestes prestin tot el seu suport moral i material, sense el qual només es perdria el temps llastimosament. França, Alemanya, Itàlia i fins
Anglaterra, que no té fronteres terrestres a Europa, haurien de
prestar el seu ajut monetari a aquesta nova unitat econòmica, que vindria a omplir el buit que deixà el desaparegut Imperi dels Habsburg.
En principi, les nacions afectades han donat la seva conformitat.
Una ajuda, ni que sigui amb interessos, no és negligible per ningú, quan
un es troba amb l'aigua fins al coll. Quant a les potències, passarà el
mateix que ha passat sobre alrtes projectes. Ningú no vol assumir la responsabilitat de torpedinar la iniciativa de Tardieu. Tothom la troba molt
bé, però a continuació es succeeixen les objeccions i les reserves.
La resposta alemanya ve determinada pel seu entusiasme per l'Anchluss. No s'atreveix a oposar-s'hi, però formula tal quantitat de reserves,
que lògicament pressuposen la seva negativa a tota mena de col·laboracionisme. La premsa del Reich no amaga aquesta oposició. I es comprèn.
Ella no té els compromisos i la responsabilitat que fan guardar les formes al canceller de l'Imperi. Objecten que el memoràndum de Tardieu,
té per finalitat d'instaurar una hegemonia francesa en Centre Europa,
cue vindria a reforçar encara la seva actual posició preponderant, fruint
dels seus lligams la Petita Entesa.
Anglaterra, no per ésser potència insular deixa de desentendre's d'a-
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questa regió d'Europa. La seva actitud ve determinada pels emprèstits
que té atorgats a Àustria i Hongria. No deixa, però, de veure amb recel
una unió comercial que, segons com, disminuiria les seves exportacions
manufacturades. Demés, hi ha el grup del magnat de la premsa Rothermere, gran amic d'Hongria, el qual ve propugnant des dels seus rotatius
la revisió de certs tractats de pau, que considera vexatoris per a les seves
racions amigues.
Itàlia, ja no cal dir quina atenció posa en aquest afer. Relacionada
comercialment amb les nacions hongaresa i austríaca, somnia d'estendre
els acords particulars a tota la Federació Danubiana. Únicament Iugoslàvia—la seva enemiga de l'Adriàtic—li fa una mica d'ombra. Altrament,
políticament, té idèntics interessos que França: posar totes les Potències europees en pla d'igualtat en front de les qüestions centre-europees.
Els fa difícil, a l'hora actual, de pronosticar l'èxit o el fracàs de la iniciativa. Negociacions directes han estat entaulades per Tardicu en el curs
dels seus viatges a Ginebra. El més possible és que per ara no passi endavant. Però és innegable que una entesa econòmica entre els Estats danubians, tard o aviat, s'imposarà, d'idèntica manera que ressuscità el
segle passat la unitat alemanya, malgrat l'oposició aferrissada de la diplomàcia francesa i austriaca. Unitat econòmica, separada o no de finalitat política, però que no haurà d'obeir a les suggerències de cap potència determinada, si no vol conquerir-se de bones a primeres l'enuig o la
malfiança de les altres. Només l'Anchluss vindria a impossibilitar una
unió feta possible per la realitat econòmica dels països interessats.— L .
L. O.

EL TRIOMF DE DE VALERA.—Irlanda, com Polònia, té fama per les
seves lluites intestines. en els breus parèntesis de llibertat nacional que
els han deixat les continues ocupacions estrangeres, a tot el llarg de la
seva història. Passats més de deu anys, des de la signatura del tractat amb
Anglaterra—base del statu quo—el panorama polític entra en una
nova fase d'agitació, que portarà a una tivantor de les relacions amb
Londres.
En aquest decenni transcorregut sota el signe Cosgrave, Irlanda ha
reeixit a viure en una relativa normalitat. Però no fou fins després
dels primers anys que seguiren a la consecució de l'autonomia, en els
quals encara perdurà l'esperit combatiu, reminiscència de les lluites
? mort del "sinn feiners" contra les tropes angleses. Els moderats de
Cosgrave han governat tot aquest temps, harmonitzant el màxim de
les aspiracions irlandeses possibles amb la seguretat del Reialme Unit.
Naturalment que una politica de contemporitzacions és impossible que
es mantingui lliure del desgast dels anys. Pocs són els Governs d'Europa—la resta del món no compta—que pot exposar una tan llarga duració ministerial, sense apel·lar a règims de força.
La crisi econòmica mundial no ha fet excepció amb Irlanda. La di-
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recció de Cosgrave, que els factors patriòtics i polítics no aconseguireu
derrotar, l'atur forçós i altres prometences de caràcter econòmic l'han
deixada en minoria.
El joc de pèndol del sistema constitucional ha lliurat el poder a la
fracció extremista acahdillada per De Valera. L'ajut dels irlandesos radicats als Estats Units li permeteren de realitzar una campanya electoral molt superior en mitjans a la dels moderats. En el nou Dail Eirenann compta De Valera amb 70 diputats, Cosgrave amb 54. H i ha, a més,
11 treballistes i 14 agraris i independents. Mitjançant una aliança amb el
grup treballista que li permet d'assolir la majoria al Parlament, De Valera s'ha assegurat la responsabilitat del Govern. La col·laboració dels diputats treballistes inexorablement frenarà les seves vehemències patriòtiques. L'aplicació pura i simple de les seves prometences electorals fatalment produirà un enrariment de l'atmosfera política del país.
El programa electoral dels republicans (addictes a De Valera) se
sintetitzava en aquests punts: supressió de l'atur forçós: anul·lació del
jurament de fidelitat al rei d'Anglaterra; negativa a concórrer a la Conferència Imperial d'Ottawa, i suprimir el pagament anual de tres milions
de lliures esterlines, interessos de l'emprèstit fet fa cinquanta anys pel
Tresor anglès per aplicar la Reforma agrària. Negatius en la seva quasi totalitat, els punts de De Valera deixen alguna porta oberta per on
es puguin trobar les fórmules de concòrdia que eludeixin el rompiment
entre I-ondres i Dublin. La supressió del jurament—a hores d'ara ja decretada per De Valera—ha estat acceptada per l'opinió anglesa sense excessius escarafalls. En altres països—singularment els meridionals—aquesta mesura purament política hauria produït un ambient d'hostilitat. Per
ara, s'ha deixat passar, com si no se n'adonessin. Els aliats parlamentaris de De Valera hi han donat la seva conformitat, malgrat els lligams
que els uneixen amb els seus companys de la metròpolis i l'Ulster.
L'anul·lació del deute amb Anglaterra ja és susceptible de provocar
més enrenou. Quan el Govern anglès preconitza una rigorosa politica
fiscal i d'economies en tots els ministeris, no és fàcil que deixi escaparse aquests milions de lliures esterlines sense intentar d'impedir-ho. Molt
més quan De Valera no es troba suficientment sostingut ]>els seus aliats
en aquest punt. Els laboristes irlandesos no es comprometen i volen que
per damunt la supressió "ab irato" predomini '.'obriment de negociacions
entre les dues parts contractants. D'adoptar-se aquesta solució, el líder
irlandès hauria de justificar-se davant els seus addictes més ardorosos.
excusant-se en la seva feble posició parlamentària que l'obliga a transigir amb els laboristes, molt moderats en les reivindicacions nacionals.
De Valera ha incorregut, durant la campanya electoral, en l'error
de prometre coses que no està en la seva mà de realitzar. Error—millor
dit, abús—per altra banda generalitzat en tots els discursos d'oposició.
Entre aquestes prometences figura la de suprimir totalment l'atur forçós. Havent-se assajat tots els procediments pels governants dels altres
països, es fa difícil de creure que De Valera hagi trobat el truc màgic.
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A Irlanda—com al Japó—el problema dels sense feina ve agreujat per
ésser país d'emigració. La circumstància d'haver els Estats Units prohibit l'entrada dels immigrants planteja la incògnita d'on anirà a raure
el sobrant de població. Afortunadament per al líder irlandès, els observadors de l'economia mundial opinen que la crisi mundial ha arribat al
cim i que ara començarà la davallada. De la mateixa manera que a Irlanda no variarà el percentatge de desocupats, per De Valeras que la
governin, si no canvia el panorama mundial, si al món disminuïssin els
estralls de la crisi econòmica, Irlanda no en restaria tampoc al marge.
De Valera podria beneficiar-se d'aquest ressorgir de l'estel de la prosperitat.
L'Imperi Britànic cerca d'autodefensar-se, davant la crisi general.
Amb aquesta finalitat ha estat convocada la Conferència Imperial d'Ottawa. Consolidat el règim proteccionista a la vella Albió, no costa gens
d'endevinar el propòsit d'estrènyer els actuals lligams entre els Dominis
i la metròpoli. De Valera, davant aquesta Conferència, fa sortir l'estendard separatista i anuncia l'abstenció de la Irlanda per ell presidida. Tot
fa creure que aquesta actitud és purament espectacular, puix convençut
de la necessitat de pactar econòmicament amb Londres, reclama un tractat de comerç per separat. Es fa difícil de creure que amb aquesta actitud De Valera cerqui altra cosa que acontentar els seus partidaris més
exaltats, puix per separat i amb aquests gestos de potència a potència,
no és fàcil que l i facin millors condicions que les que possiblement s'acordaran a Ottawa per a la totalitat dels membres de Commonwealth.
De totes maneres, d'aquí al juliol que es reunirà la Conferència Imperial, poden passar moltes coses, i no seria estrany que mentrestant,
De Valera—posseït de la responsabilitat del governar—rectifiqués la
conducta. Si no ho fa ell, potser els seus aliats parlamentaris, mitjançant un canvi de front, l'obligaran a fer-ho.
En la política interior, els primers actes realitzats ja per De Valera
han anat d'acord amb la seva significació extremista. Ha estat suprimit
el jurament de fidelitat a la corona anglesa, han estat amnistiats els presos polítics i s'anuncia la derogació de !a llei de seguretat nacional decretada pel Parlament de Cosgrave. Els uniformes, dels "sinn feiners"
tornen a manifestar-se pels camps d'Irlanda. Nous aires de violència
planen damunt l'illa. S'anuncien actituds bèl·liques, si Anglatera no tolera l'aplicació del programa de De Valera. Amenacen, en una paraula.
Amenaces que en un altre país farien somriure, però que a Irlanda, on
es visqueren els anys anguniosos després de la guerra europea, i on el
mateix cap del Govern és un ex-condemnat a mort, fan un cert efecte.
Resta a veure la posició que adoptaran els governants anglesos. La
premsa conservadora—i recordi's que la majoria de Westminster té
aquest color—comença a pressionar el Govern. Els que més coneixen les
interioritats de les directrius governamentals diuen que no es farà esperar una rèplica contundent d'algun ministre als actes i manifestacions
de De Valera.—L. L . O.
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LA POLÍTICA RELIGIOSA DE BRIAND.—Sota aquest títol, iPíerre de
Quírielle, a Le Journal des Débats, ha publicat un interessant article,
comentant-ne un altre que, arran de la mort del gran polític francès,
publicà L'Osservatorc Romano. Heus ací els principals paràgrafs de l'esmentat article:
"El Cardenal Arquebisbe de París ha beneït, amb les pregàries litúrgiques de l'Església, al començ de la cerimònia dels funerals nacionals,
les despulles mortals de Briand, per les quals també seran celebrats funerals religiosos a Cochcrel. L'Ossenviore Romano del 9 de març, per
la seva banda, consagrà, a la memòria de l'home d'Estat desaparegut,
un article molt estudiat i significatiu. Hom ha dit si ha estat publicat
després de converses amb altes personalitats de la Ciutat del Vaticà;
més encara, que d'ésser inspirat per elles, dóna la impressió d'haver escrit sota llur dictat.
Aquells qui han seguit aquestes qüestions durant un període agitat
i sotraguejat per totes les ventades de les passions sectàries, recorden
l'efecte produït per l'aparició, en els nostres afers religiosos, d'un home
rou, del qual hom només coneixia el passat, d'ardent revolucionari. Entiat tot just al Parlament, on començava de manifestar les seves qualitats oratòries, fou designat, per una combinació d'atzar, per a reprendre
la llei de Seixiració, posada damunt la taula, després de la ruptura amb
la Santa Seu, pel govern de Combes, el qual feia l'efecte d'una màquina
de guerra contra l'Església catòlica a França i que ho era certament en
l'esperit de bon nombre dels seus partidaris. Ell, d'antuvi, deixava publicar una impressió de les seves idees sobre un objecte del qual no sabia
res que semblés indicar cap tendència gaire asseguradora. Les seves tendències, però, semblava que es modificaven en les deliberacions de la
comissió, en la qual ell no s'avergonyia de posar de manifest els seus
intents liberals. Signava un informe voluminós, en el qual havia tingut,
versemblantment. poca intervenció, informe històrico-jurídic teixit de
tant en tant de trets que feien somriure.
La discussió, després de la caiguda de Combes, s'obria en una atmosfera que havia canviat un xic. El relator hi prenia una figura ines1 erada, desplegant, amb els seus dons excepcionals d'orador, uns recursos, un talent, una agilitat, que el consagraven, de llavors ençà, com a
polític de primer ordre. Aquest home, fins llavors socialista extremista
i violent, almenys en aparença, en veritat molt poc doctrinari i ortodox,
llançat a unes matèries tan difícils i noves per a ell, profundament ignorant de la història, del Dret canònic i dels afers eclesiàstics, que treia
els seus informes de deus molt barrejades i sovint suspectes, féu tot sol
un descobriment que havia de tenir grans conseqüències i que era suficient a crear-li, en el món en què treballava, una originalitat indiscutible.
Ell comprengué que, després de la falta primordial, tan absurda com
ofensiva per a l'Església, d'haver romput unilateralment amb ella quan
bauria calgut conversar sobre l'objecte de l'estatut que hom tenia la pretensió d'imposar-li, calia almenys, si hom volia arribar a una separació
que fos viable, fer-la de tal manera, que l'Església s'hi pogués avenir.
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D'aquí el famós article 4 en la seva redacció modificada, amb la simple i modesta fórmula introduïda a propòsit de la devolució dels béns
a les associacions "conformant-se a les regles d'organització general del
culte del qual elles es proposen d'assegurar l'exercici", que implicava el
reconeixement de la jerarquia. La idea no venia del rapporteur; tenia
el seu origen en una suggestió, que remuntava al Cardenal Lecot, tramesa per mitjanceria d'Alexandre Ribot. Briand se la féu seva, quan li
fou presentada, des que n'hagué conegut l'abast: obrir l'única via possible per on aqueixa llei de Separació, a què ell s'havia lligat com a una
obra personal, pogués entrar en la realitat.
Ell reeixí a fer-la triomfar en mig de les peripècies emocionants de
debats apassionats. Ell no tenia de presentar la qüestió en els seus termes nets i categòrics a aquells que escandalitzava aquesta consagració de
la jerarquia catòlica en una llei de Separació de la qual esperaven l'efecte
contrari, acariciant l'esperança d'introduir per ella a l'Església gèrmens
de cisma i de dissociació. "Heu d'arreglar—els deia en el seu discurs
del 22 d'abril de 1905—els interessos de l'Església catòlica, no tal com
vosaltres podeu desitjar-la, sinó tal com ella existeix... Aquesta Església catòlica... té curats. Bisbes, un Papa. Aquestes paraules poden fervos mossegar els llavis; però no per això deixen de correspondre a fets".
I , en aquest mateix discurs, en què, per primera vegada, s'assenyalava
la política d'apaivagament que havia de practicar més tard, els deia encara: "Vosaltres voleu fer una llei apuntada damunt l'Església com un
revòlver. Haureu avançat força quan haureu fet això. I si l'Església no
accepta la vostra llei? Si ella es revolta contra vosaltres? Què direu?
Què fareu?". Paraules d'advertiment que és interessant d'atansar a la
seva actitud posterior, quan l'Església, a despit de les precaucions tardanes que ell s'esforçà a introduir, no acceptà la llei.
La votació de l'article 4 havia estat alçada, amb l'ajut de aurès i dels
socialistes, contra els radicals recalcitrants, per l'acció del ."rapporteur"
unida a la de Ribot, cap de l'oposició, el qual, per la seva banda, per les
seves intervencions eloqüents i vigilants en el curs de tota aquesta discussió, treballava, de vegades amb èxit, a tornar menys dolenta la llei
que combatia. H i hagué xocs, de retop, en els articles següents, maniobres provocades en part per algunes manifestacions de joia i de triomf
a què. imprudentment, s'havien lliurat alguns catòlics. En aquests confosos debats, sembrats d'emboscades i de trampes, en què es registraren
encara els esforços admirables de Ribot, passaren alguns textos que podia
semblar que minvaven un xic la valor de l'article 4 i de les garanties
que donava. El "rapporteur" sostingué sempre que no hi havia res d'això, com no cessà d'atestar la sinceritat de la seva actitud i la rectitud
de les seves intencions".
Pierre de Quiriclle parla, a seguit, de l'actuació de Briand en la
qüestió de la represa de les relacions amb el Vaticà, i recorda com tallà
la qüestió amb la força de la seva autoritat, enviant Jonnart d'ambaixador al Vaticà, pel maig de 1921; i referint-se a la darrera fase d'aquest
debat d'una importància suma, escriu:
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"Gràcies a ell, semblava definitivament consagrat el restabliment de
les relacions, quan un gest d'Herriot, a l'arribada del Cartel al poder, en
1924, semblà que el tirava per terra. Nova discussió a la Cambra, nova
intervenció de Briand. Malgrat la votació, per part dels diputats, de la
supressió de la nostra ambaixada prop la Santa Seu, n'hi hagué prou
que Briand tornés al Quai d'Orsai per esborrar el gest d'Herriot, sense
que hom en parlés més. Així, gràcies a ell encara, !a qüestió de les relacions entre la República i la Santa Seu apareixia de llavors ençà. sostreta a les conseqüències d'un canvi de majoria política. És aquest un
resultat, el mèrit del qual, en bona part, hom pot atribuir a l'acció de
Briand. com també el d'haver ajudat a l'apaivagament religiós que hom
constata actualment al nostre país".—J. G.

RUBRICA DE L A VIDA D'ESPANYA
La vida política en el mes de març s'ha esllanguit completament. No
hi ha hagut cap acte de ressonància. Diversos polítics han parlat, però
no han dit res de nou. No s'ha produït cap fet susceptible de canviar la
impressió de febrer.
Les Corts han seguit la seva via, dintre una monotonia perfecta. Únicament l'han interrompuda els debats sobre les deportacions a les nostres
possessions d'Africa i la qüestió de la suspensió de periòdics. En ambdós
casos, el govern, valent—se de la seva majoria parlamentària i de la covardia en l'oposició radical, ha imposat el seu criteri. Ni les paraules
agressives dels Barriobcro, Samblancat, Balbotín i corifeus en el primer cas, ni els forts arguments jurídics d'un Gil Robles en el segon, han
pogut res davant la freda resistència del Cap del Govern. Azafia fa purament i simplement la seva voluntat des de l'alt càrrec que ocupa. De
debats polítics—fora d'aquests dos—no se n'han gairebé registrat. Exceptuem els inevitables que es produeixen quan en una ciutat o província
es desenrotllen alteracions d'ordre públic.
La resta de les sessions de Corts s ha dedicat a l'aprovació de pressupostos. El Parlament, amb la docilitat característica, els ha aprovats totalment. Per cert que aquests primers pressupostos de la República, presenten la característica d'augmentar en una formidable xifra de milions
les despeses de l'anterior, malgrat les reduccions sofertes en algunes partides, com és, per exemple, la de Culte i Clergat. Per a cobrir aquest
augment i intentar l'anivellament del dèficit—crònic des de fa molts
anys—, el nünistre de Finances ha decretat augmentar en un 25 per 100
tots els impostos directes i indirectes que graviten sobre el sofert contribuent espanyol. Hom prepara, encara, un emprèstit interior, per a llançar-
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lo al mercat dintre de poques setmanes, a l'objecte de fornir a l'Estat el
numerari que l i urgeix per a fer front als pagaments més immediats.

* **
No podem deixar passar sense comentari l'extraordinària pietat amb
què el poble espanyol ha celebrat la primera Setmana Santa de la República. Les esglésies i a tot arreu on s'han celebrat els actes propis de la
diada, s'han vist concorregudíssimes de fidels. No per la falta de Iota
representació oficial, els solemnes cultes han estat mancats de brillantor.
El temor d'aldarulls públics, ha motivat que en moltes poblacions les festes religioses es limitessin a l'interior dels temples. Allà on els catòlics
han estat més coratjosos i han sortit els tradicionals Via Crucis i processons, els incidents registrats han estat insignificants. Únicament a
Sevilla s'intentà seriosament pertorbar l'ordre de la processó. La reacció del públic fou immediata. Malgrat la desesperada resistència dels
agressors, que es defensaven amb armes de foc, foren detinguts per una
allau humana i lliurats a la policia,
Cal esperar que l'any vinent—desapareguda l'atmosfera de lluita,
que es respira arreu—les festes de Setmana Santa recobraran la brillantor que les feia famoses en tot el món. Suavitzat per la força del temps
el sectarisme oficial, cal esperar que la commemoració pública dels actes
de la Passió de Jesús no toparà amb el "trop de zèle" de certes autoritats
republicanes, que confonen la forma de govern, que el poble s'ha donat,
amb l'anticlericalisme més baix de sostre, desaparegut avui dia de totes
les nacions cultes del món.—L. L . O.

PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem en e! Crist una oració per aquests
germans nostres que ens han precedit en el senyal de la fe i dormen el
son de la pau: Na Gumersinda Cadroy i Sabater, mare del nostre subscriptor Eloi Ferrer i Sabater, Prev., Coadjutor de l'Arxiprestat de V i llarreal; Na Baltasara Trens i Heras, tia de l'administrador de L a Paraula Cristiana, En Joan de la Llera; Na Mercè Juanet i Dustó, esposa
del nostre col·laborador En Pere M . Bordoy-Torrents; i Llorens Miquel,
subscriptor i anunciant.
Tots els mesos. L a Paraula Cristiana fa dir una missa en sufragi
dels seus difunts, amics, subscriptors i afavoridors i llurs propparents.

