LA PAKAULA
CRI5TIANA
JUMARI
Pòrtic ; Lluita triangular

JOSEP MARLET
MIQUEL CAPDEVILA
ABAT JOZEP SALVAT

L a s e t m a n a de q u a r a n t a h o r e s
M o n s e n h o r J u l i de C a r s a l a d e d e
Pont, B i s b e de P e r p i n h a n .

40

ADOLFE DE FALOAIROLLE

L a h i s t ò r i a . S a n t a Joana i J. J
Brousson

48

Les excavacions

0
14

de D j e m l l a

I.LIBRF.S & REVISTES: J u d i c i s d ' o b r e s de Jaume P í y r i , J . Estelrich. Francesc S u n d a i Blanes i J . ï h a r r a t s . per C. Cardó. PrétKÍSS, 54- 55.
i 57> R e p r o d u c c i o n s
i e x t r a c t e s : L e s tendències del judaisme modern, per A . Vicent, de La Vie I n tellcctuellc (58): L a República francesa i la bandera, tret de L ' A m i du clergé (65).
LES IDEES I ELS FETS: V i d a r e l i g i o s a i m o r a l : E l s cursos de rinstitut Pius X I de
Paris sobre els ensenyaments pontífics (76): U n manifest anglicà i|iie propugna la
unió amb Roma (76); L a primera setmana social dels catòlics alemanys (77X; F.l nou
Concordat de Baden (81); E l traspàs de Montsenyor Carsclade du Pont (82). M o v i m e n t s o c i a l ; Una setmana social a N i ç a (85); E I moviment dels treballadors catòlic»
dels P a ï s o s Baixos (86); I,a indústria francesa i la setmana de quaranta hores (88):
I . a J . O . C . i el canonge Cardyn (89). M o v i m e n t i n t e r n a c i o n a l : E l s confictes armats siidamcricans C92). R ú b r i c a de l a v i d a d ' E a p a n y a (04).

(Amb

Any IX

llicencia

eclr^làMIca)

B a r c e l o n a , gener 1933

Redacció i A d m i n i s t r a c i ó : LAIETANA. 30.

N ú m . 97
I.".

LLETRA Q

^arceXona

íí
I

CAMISERIA. CORBATERIA

ESPECIALITAT

ARTICLES

L E S C A M I S E S A MIDA

DE

PUNT

1: l t o i | I U T Í a . 3 8

EN

BABCKI.O^A

ESTEVE RIERA
ConíTter i Pastisser

v

P a de l u x e
RAMBLA DE CAN ALETES 9 I 11.
CARRER DE MALLORCA 307 i 3 0 9 ;
PORTAL D E L ÀNGEL . 18

BARCELONA

LA PARAULA CRISTIANA
ANY NOVÈ
GENER-JUNY 1933

VOLUM XVII

B A R C E L O N A

AMB LLICENCIA ECLESIÀSTICA

LLUITA TRIANGULAR

L

A tendència a les grans síntesis, quan no és visió de genis, sinó
mania de principiants {i n'hi ha que ho són perpètuament), porta
a deformacions de la realitat, no sempre inofensives.
No fa gaire que llegíem que el món està dividit avui en dos grans
corrents: el revolucionari, on són inscrites totes les esquerres occidentals, amb Rússia, i el nacionalista dictatorial i antidemocràtic,
representat a Alemanya pel nacionalsocialisme, a Itàlia pel feixisme, a Portugal per l'integralisme i a França per l'Acció Francesa.
L a persona que va escriure o dir això—molt respectable—tenia la
ment afaiçonada des de petit per aquell wtotllo tradicional de. doble
lòbul, que s'entesta a avançar en el temps de la lluita barrejada
aquella divisió definitiva que farà el Jutge supren al dia del Judici
universal: dreta i esquerra, borns i dolents, colones i harpies. Entremig, cap matís, cap zona temperada, cap esperit generós, que no sigui hipòcrita, barroer i molt pitjor q%€ l'esquerra assimilada als diables.
Aquesta visió del teatre humà contemporani té el noble to cavallerivol de les idees fundades en suggestions teològiques, i per això
mereix tot respecte. Però desinflant-nos de tota tivantor apocalíptica i mirant les coses amb esguard bumil, més aviat d'aprenent que
de mestre, apuntaríem temoregament la sospita que el món humà
dels nostres dies no és dual, SMÓ trienc. No volem dir que això sigui
millor o pitjor que allò, ni que no sigui desitjable que els termes de
la lluita se simplifiquin del joc triangular al paral·lel o divergent. No
fem cap judici de valor, del qual s'encarregarà el lector, si l i lleu.
Constatem un fet, i creiem que, en cas que no ens agradés, seria
inútil i ridícul de plànyer-se que. aquest fet no sigui d'una altra manera, i que seria enormement pertorbador d'esmerçar l'energia a simplificar prèviament la lluita, reservant-se la intervenció en la tasca
reparatriu per a després d'aquesta fase prèvia i contribuint ara com
ara, potser inconscientment, a la victòria dels dolents.
Que la fase actual de la lluita humana no és bifacial, sinó trifa-
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cial, és d'una evidència simplement física. E l s excessos del capitalisme, producte de la combinació de la Revolució Francesa—factor
moral i polític—amb el maquinisme industrial—factor econòmic—
provocaren l'aparició de dos moviments rectificadors: el socialisme,
protesta radicalment innovadora, i el cristianisme social, que no és
més que l'aspiració a reaconseguir aquell estat de justícia social i
política en què es trobaria avui la humanitat si el procés sanament
democratitzant que anava seguint en l'Edat Mitjana no hagués estat interromput pel Renaixement, que en religió significà el lliure
examen de Luter—germen del contracte social de Rousseau—i en
política significà el cesarisme, germen de l'estatolatria, erigida en
dogma per la Revolució Francesa i portada al seu límit pel bolxevisme.
E l s nostres cavallerívols pre-escatològics només veuen el cesarisme i el bolxevisme, i volen que tots els fenòmens humans del nostre segle es polaritzin envers una d'aquestes dues direccions, igualment damnables. Igualment damnables, sí, perquè no s'ha parat
prou l'esment en la coincidència de resultats d'aquests dos extrems,
aparentment tan antagònics. L a gran plutocràcia internacional,
veient les sectes socialistes acarrerades a la conquesta de l'Estat per
fer-ne un d é u (un déu que no hi veu, ni hi sent, només cobra i paga,
però exigeix la consagració de totes les vides personals), l'ha volgut
guanyar per mà i ha instaurat, on ha pogut, l'Estat feixista, amb
iguals pretensions idolàtriques que l'Estat marxista. i Q u i diu que totes les tendències que ara s'anomenen d'esquerra acollen amb Rússia contra el Feix? Esfereeix aquesta manca d'informació, o de perspicàcia, en homes que volen dirigir l'opinió. E l s aliats, actualment,
són Rússia, la Itàlia feixista, el moviment hitlerià d'Alemanya i
Àustria, i els altres grups nacionalistes occidentals, entre els quals
convé no oblidar uns quants petits remolins espanyols que fa poc
hem vist ressenyats en una revista nacionalista portuguesa.
E l procés ideològic, inconscient als actors del drama, ha estat curiós. Uiberalisme econòmic—fillastre del cesarisme, que necessitava
una plutocràcia per dosser—/ Socialisme han decretat la Inexistència o la Indiferència de D é u . Però D é u és necessari. Quan és foragitat el vertader, en brollen tot seguit de falsos. E l déu fals que trobaren lliberals i socialistes fou el mateix: l'Estat. Uns i altres l i han
muntat un cidte, on no manca ni el calendari, ni els ritus, ni els sacrificis. L a persona humana és peucalcigada per la majestat política, que es vol drapejar de blau de cel empiri. E l monarca cesarista
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es fa inventar per teòlegs àulics la teoria jalsíssima del dret diví dels
reis, de marca protestant i gallicana, que després ha estat perfidiosament i porfidiosamcnt atribuïda a l'Església Catòlica, que només ha
parlat de l'origen diví de l'autoritat. L'Estat socialista, esprement el
principi ginehrino-democràtic dc. la sobirania del poble, i reduint el
poble a la classe proletària, als individus productors, proclama l'Estat proletari origen de tot dret i j i suprem de tota vida humana. Ara,
entre dictadura plutocràtica amb prerrogatives divines i dictadura
proletària amb iguals prerrogatives, la diferència no és ni accidenta!, perquè pocs anys d'exercici de Vabsolutisme del poder afaiçonarà en un mateix tipus de tirà els dictadors procedents d'una o altra
classe social, i en un mateix tipus d'oprimit les víctimes procedents
de les classes inverses. E l secret de la simpatia entre Mussolini i Stalin no és cap més que aquest.
Entremig d'aquest dos extrems i com a protesta constructiva
contra tots dos, s'afirma cada dia més puixant cl Cristianisme social. Màxim dogma seu és el respecte a la persona humana, fi de
l'Estat, i no viceversa. Lliberalisme i socialisme, en negar el D é u
personal, i erigir el déu impersonal dc l'Estat, per força han d'ésser
enemics de la persona humana, imatge dc Déu. Per al Cristianisme
social, l'obra màxima de Déu en aquest món, l'última intenció de la
Saviesa creadora, és la persona humana, armada de destinacions eternes. Tant l'amà, que ell mateix va voler prendre'n la natura i la fisonomia, elevant-les c la subsistència divina. Cregut això, l'estatolatria,
on menen les dues sectes extremes, és la màxima heretgia.
Del respecte religiós a la persona humana neix, en l'ordre social,
el dret de propietat privada, però tot seguit la seva limitació i la seva
afectació a finalitats socials; i el dret de tot individu del llinatge al
seu sosteniment físic, pel seu treball, si pot; per la caritat individual
o social—que no és sempre almoina—si no pot. I en l'ordre polític,
neix el dret de tot individu humà capacitat i narmal d'intervenir en
la designació dels qui han de regir l'Estat que li administra interessos
tan vitals, la salvaguàrdia dels quals és més necessària als desarmats
que als armats, als pobres que als rics: neix, en un mot, la democràcia cristiana.
Lluita, doncs, triangular: nacionalisme plutocràtic—socialisme
bolxevic—catolicisme social. Tot el formigucig de partits i sectors es
pot reduir a aquestes tres tendències, entre les quals no hi pot haver
dubte de quina assolirà la victòria definitiva.
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i la crisi econòmica mundial que pateix la humanitat no es deixa
sentir amb la mateixa intensitat a tots els països, podem ben dir,
però, que d'una manera més o menys intensa els afecta tots. El flagell paorós de l'atur forçós que n'és la concreció més definida i la
conseqüència més tràgica, apropa cada dia més els diferents pobles,
agermanant-los amb lligams de misèria i de desesperació. Si en els
moments crítics de la humanitat els homes i els governs han fet esforços per conjurar-los, exercitant l'enginy i la intel·ligència, posant la
tècnica i l'estudi, la riquesa i el benestar, manta vegada al servei de
la destrucció i de l'odi; bé és just que aquesta vegada en què es troba
en una situació angoixosa en termes fins ara inconeguts, no es planyin
energies ni sacrificis per tal de fer possible un arranjament, si no definitiu, que estigui en camí d'ésser-ho; i representi, almenys, de fet,
un alleujament de l'actual situació miseriosa d'una bona part de la
humanitat. Perquè no és una o altra nació, ni és tampoc una part ínfima de la classe treballadora, la que es veu privada del més essencial
dels seus drets i del més imperatiu dels seus deures, sinó que són
en nombre de més de vint-i-cinc milions els obrers que arreu del
món han de restar parats per manca de feina. Dins una massa treballadora mundial de cent milions d'obrers, són més de la quarta part els
qui es veuen privats dels mitjans naturals d'assegurar-se la subsistència. I encara, penseu un moment en la tragèdia interna de tantes llars
desolades, desfetes per la misèria i amb els seus components assetjats
d'una manera constant per la indigència; els infants, abandonats alguns i mancats tots de la cura sol·lícita que ha d'ssegurar-los la formació corporal i moral, sense les quals esdevindran éssers inútils que
la societat abandonarà amb menyspreu com a deixalles parasitàries
que l i obstrueixen el camí, sense ni tan sols recordar-se que ella mateixa els ha produïts.
I tot això, que no són visions inventades per una imaginació exaltada, sinó que segurament es queda pàl·lid encara davant la realitat,
,;no ha d'ésser motiu de preocupació per tots els homes de sentiments
generosos i humanitaris, molt més avui que tants es proclamen els
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seus heralds, i de tots els qui tenen sota llur responsabilitat el governament dels pobles, i de totes aquelles Institucions sorgides amb
l'únic objecte d'assegurar la pau d'ençà de la gran guerra? Perquè
seríem ingenus si volíem assegurar la pau del món, evitant només els
conflictes bèl·lics, sense tenir present aquesta altra guerra que va
consumint la humanitat, guerra sorda i incruenta és veritat, però molt
més inhumana, molt més eficient, molt més destructora, com és la
guerra de la fam.
Certament que ha començat a preocupar els homes aquesta qüestió, i així veiem com de fa un quant de temps s'han llançat jà diverses iniciatives, totes hem de creure que formulades amb bona voluntat, encaminades a resoldre o, si tant no, a aminorar el flagell modern
de l'atur forçós.
De totes elles, però, la que ha semblat més viable, la que ha tingut més acceptació i que en aquestes hores es veu envoltada d'un ressò
més favorable en els medis internacionals, és la que proposa la reducció de la jornada de treball a quaranta hores per setmana.
L'Oficina Internacional del Treball, institució sorgida del Títol
X l I I è . del Tractat de Versalles, per ^ assegurar la pau, fou creada
amb l'únic objecte de resoldre mitjançant lleis generals, aprovades
amb la concurrència de tots els Estats participants de la Societat de
Nacions, i amb membres obrers i patronals, ultra els governamentals,
tots els problemes que anessin apareixent en el camp social, i que
per ésser resolts amb eficàcia i igualtat per tothom, havien d'ésserho amb caràcter internacional; i que, fent-los subjectes a una legislació social internacional, redactada i aprovada de la manera moderna i democràtica que es deriva de la constitució interna amb què està
formada la Conferència Internacional del Treball, era l'única manera possible d'anar assegurant aquesta pau tan cobejada, harmonitzant-la amb les exigències de l'economia moderna i amb les reivindicacions socials justes i necessàries de la classe treballadora. Existint,
doncs, un Organisme d'aquesta mena, amb caràcter internacional i
amb un objectiu tan delimitat, és evident que per a trobar i establir una solució viable, amb garanties d'estabilitat i permanència,
que asseguri alhora la perdurabilitat i aplicació a tots els països, el
camí natural, raonable i àdhuc el més fàcil, era acudir a aquest Organisme, el primer i el més complex de tots els que intervenen en les
qüestions del treball, i el que des de fa tretze anys marca la pauta i
assenyala l'orientació de la legislació social del món. De la mateixa
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manera que en 1919 a Washington es resolia amb un Conveni Internacional la jornada de vuit hores, que, d'altra banda, és molt lluny
encara d'ésser observada amb rigor a tot arreu, correspon ara a la
Conferència Internacional del Treball l'estudi, la discussió, i en tot
cas l'aprovació, d'una mesura de caràcter general com és aquesta de
la reducció de les hores de treball.
Entenent-ho així, i inspirant-se en aquests principis de col·laboració i solidaritat entre les nacions, la reforma que ens ocupa ha estat ja plantejada en el si de l'Oficina per alguns dels membres que
l'integren. Efectivament, en la Conferència reunida en abril de 1932,
els senyors Jouhaux, Mertens i Schurch, presentaven una resolució
sobre les mesures que caldria prendre per remeiar la crisi econòmica
present, entre les quals figurava la introducció legal de la setmana
de quaranta hores en tots els països industrials. Per bé que la proposta
de M . Jouhaux, per manca d'escalf o d'ambient propici, no tingué el
ressò oficial que calia, la idea ja estava llançada i ben prompte n'havien de sorgir nous defensors ardits i entusiastes. Era el mes de juny
passat, que el senador Agnelli, una de les persones més autoritzades
dintre de la indústria italiana, insistia en aquesta idea i l'escampava
amb profusió, tot fent-ne una -decidida defensa, en els medis industrials i obreristes.
La divulgació necessària per a crear un ambient favorable havia
estat iniciada i fou l'organització corporativa italiana la que s'encarregà d'ampliar-la. La representació obrera al Consell de les Corporacions presentà una proposta en aquest sentit, que, després de lleugeres modificacions introduïdes per la representació patronal, es convertí en un acord, que el representant del Govern, M . de Michelis,
tingué cura de fer arribar en forma de proposició al Consell d'Administració de l'O. I . del T. de Ginebra. En la reunió extraordinària
que celebrà dit Consell els dies 21 i 22 de setembre, s'examinà la proposició del senyor M . de Michelis i s'acordà convocar pel 10 de gener proper una Conferència especial per a tractar d'aquest assumpte.
Des d'aquesta data, la qüestió ha pres un caràcter francament
oficial; i així hem vist com a la L X reunió del Consell d'Administració de l'Oficina Internacional del Treball, celebrada darrerament a
Madrid els dies 24 a 29 d'octubre, es discutia àmpliament sobre l'oportunitat d'inscriure-la a l'ordre del dia de la Conferència Internacional del Treball que se celebrarà el dia 31 de maig de 1933, ar""
bant el Consell a decidir per 16 vots contra 6 d'inscriure-hi la qüestió següent: "La reducció de les hores de treball.—Informe de la
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Conferència preparatòria tripartida." El Consell decidi convocar
aquesta Conferència preparatòria tripartida per al dia 10 de gener de
1933 a Ginebra, i a més encarregà per 18 vots i 6 abstencions al D i rector de l'Oficina Internacional del Treball que intentés negociacions
amb els Estats no membres de l'Organització per tal que participessin
en aquesta Conferència. Segons manifestacions del mateix Director de
l'O. I . T., aquesta darrera ha d'ésser solament una conferència tècnica especial amb caràcter consultiu, però en canvi la Conferència
oficial ordinària de 1933, ha d'ésser per a establir acords que obliguin
els diferents Estats que hi concorren.
En aquest moment, salvant possibles alteracions d'informació novíssima que no hagi arribat encara al nostre coneixement, la situació
actual del plantejament d'aquest problema, està precisat en aquests
termes.
No podem, però, deixar de consignar una veu que s'ha deixat sentir entremig del ressò gairebé unànime i universal que la premsa i
l'opinió han format entorn d'aquest debat de tanta transcendència i
d'importància grandíssima per l'esdevenidor, pel benestar, i per la
pau dels homes; postulats dels quals nosaltres, els cristians, no podem
pas desentendre'ns sense detriment de les nostres doctrines; ans al
contrari, els hem d'afavorir i impulsar, treballant amb totes les nostres forces i amb generositat, perquè esdevinguin una realitat sentida i viscuda pels homes i pels pobles. I aquesta veu autoritzadissima,
que dimana del mirador més alt amb què es veu !a humanitat, perquè s'hi contemplen els problemes des d'un punt de vista espiritual,
ha eixit del Vaticà, per bé que oficiosament, en un article aparegut a
les pàgines de L'Osservatore Romano els últims del mes de setembre darrer. I no pot estranyar-nos ni sorprendre'ns que hagi estat
amb to just i ponderat, perquè a la capital del món catòlic és—com
ja s'ha demostrat—on es recullen amb més precisió i justesa els diferents problemes socials que la realitat viva de cada dia va posant a la
consideració i resolució de les parts interessades. En tot cas, és de
doldre que, en general, elements que volen estar enquadrats en el camp
catòlic l'hagin silenciada, per creure que les solucions que advocava,
podien ésser perjudicials a llurs interessos.
Constata que la reglamentació de la jornada de treball ha estat
sempre el centre de la política social; i que després de la tímida legislació sobre el treball de les dones i nens, ha constituït un dels punts
fonamentals de la naixent política social moderna. L'Encíclica Rerum
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Novarum recorda sovint la durada del treball; i els progressos de la
legislació social demostren prou bé la forta i decisiva influència que
exercí en el principi jurídic de la Intervenció de l'Estat en matèria
social. La durada del treball que primer es presentava com afer de
moral i higiene, ara va prenent cada dia més un caire econòmic. La
nova reducció que es planteja després de la ja efectuada de vuit hores i que pretén de repartir el treball a un nombre major d'obrers,
és de justícia elemental. La qüestió ha estat plantejada seriosament
davant els Governs i davant els interessats, fent constar per part de
M . de Michelis, qui féu arribar la iniciativa al Consell d'Administració de l'O. I . T., l'oportunitat de mantenir el mateix salari després de la reducció; per bé que sobre això, encara no s'ha arribat a
una intel·ligència entre els diferents representants. I acaba dient que
és de creure que el projecte de reducció d'hores de treball es convertirà en una solució que, tenint per base un mateix salari, permeti amb
les millors perspectives una represa dels negocis per raó de l'augment de la capacitat de compra.
No pot negar-se que de les manifestacions de l'òrgan oficiós de la
Ciutat del Vaticà es desprèn una tendència francament favorable a
la reforma proposada. No vol dir això que no s'hagi d'atendre a les
informacions dels tècnics especialitzats en qüestions econòmiques i
socials, i el parer dels elements directament interessats, i que és just
de reconèixer-los un coneixement directe i pràctic de la matèria llur.
En tot cas, ha d'ésser precisament després d'estudis seriosos i aprofundits, fets a base de documentació acurada i copiosa que poden
fornir els mateixos interessats, però que indubtablement les oficines
magnífiques i complexes que té l'O. I . T . a Ginebra tindran cura d'aplegar i sistematitaar, com a primer element bàsic que són per a recollir les dades pertinents per a aquesta classe d'estudis, que hom podrà decidir-se per una solució o altra. Solament llavors, quan s'haurà
vist el resultat que la faci possible, podrà anar-se a la implantació estable d'aquesta innovació, amb la relativa seguretat que no ha de produir trastorns difícils, ni provocar problemes nous que podrien minvar o pervertir la seva eficàcia. I per contra, amb la garantia segura que, després d'haver fet tot el possible, s'haurà aplicat un remei
eficient a la situació angoixosa i desesperant d'una bona part de germans nostres que viuen mancats dels mitjans necessaris per a poder
subsistir dignament.
I aquesta tendència favorable que constatem en el diari susdit,
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per la disminució, previs els estudis adequats, de la jornada de treball, és ja un ambient general que pot fàcilment recollir-se en els medis internacionals, tan bon punt se suscita la qüestió dels possibles
remeis per conjurar les conseqüències funestes d'aquesta paorosa crisi econòmica que flagel·la la humanitat. I això ha pogut constatar-se
clarament en la reunió darrera que celebrà l'O. I . T. a Madrid, i sobretot en la votació dels seus membres, que decidí estudiar aquest
assumpte en la propera Conferència. En realitat, no són solament les
representacions obreres que advoquen decididament per la seva implantació, ans també ho són en gran nombre les governamentals, i
àdhuc les patronals. Mentre M . Jouhaux, representant del grup obrer
francès, és un dels primers i més entusiastes defensors, M . Lambert
Ribot, delegat patronal també francès, pot dir-se que porta l'avantguarda de l'oposició, certament reduïda, a aquest projecte. I cal consignar, encara, el desig de les organitzacions obreres que la reducció
es faci assegurant restabilitat del mateix salari.
Evidentment que un canvi d'aquesta mena, amb la complexitat
de factors que giren entorn seu, que intervenen en l'assoliment o hi
contribueixen, d'un resultat positiu, o que simplement en surten afectats, ha de tenir unes repercussions realment incalculables en diversos ordres de la vida, però preferentment en l'aspecte econòmicosocial; les conseqüències de les quals serien indubtablement d'una
transcendència significativa, que podrien influir decisivament en l'esdevenidor de les generacions futures. Per prevenir aquestes contingències i evitar possibles dissorts, és necessari abans, l'estudi tècnic, acurat, científic, totalitari, dels especialistes a què abans ens referíem.
I és que, per bé que a primera vista aparegui com una cosa sumament senzilla, per poc que hi reflexionem, ens adonarem de seguida
de la multitud de factors que entren en joc, i que fan que aquest problema ultrapassi de molt els termes simplistes amb què podíem creure'l concebut Sembla natural que si, degut a un excés de producció,
hi ha una gran massa de treballadors en vaga forçosa, reduint les
hores de treball, podrà donar-se ocupació a aquests obrers, alhora
que s'augmentarà la capacitat de consum. Però de seguida ens trobem
plantejat un altre problema. Si per a realitzar un treball determinat
ocupem un major nombre d'obrers, o bé s'han de rebaixar els salaris, o bé s'ha d'augmentar el preu de producció. És clar que encara
queda un altre recurs, que consisteix a reduir els guanys del capital.

JOSEP M A R L E T

Rebaixar els salaris no seria cap solució, perquè empitjoraria encara
la situació de moltes llars obreres, sense millorar de gaire la dels que
no tenen treball. I augmentar els preus tampoc no ho seria, perquè
minvant la capacitat adquisitiva de la massa obrera restringiria el
consum, i , en darrer terme, tornaríem a una super-producció, que
tard o d'hora ens portaria a una situació tan crítica, igual o pitjor
que la d'ara. Queda, per tant, com a més viable de rebaixar els guanys
del capital; i aquest creiem que era el sentit de L'Osservatore Romono quan advocava per a la no reducció de salaris. Naturalment que
això tindrà l'oposició més o menys declarada de bona part de la classe patronal, que es resisteix a perdre una posició còmoda que la inèrcia i els interessos han creat a favor seu; però bé cal que algun dia es
posin a la pràctica les teories que tothom reputa admirables, i que
els Sants Pares no formularen pas perquè restessin lletra morta en
un tros de paper, sinó perquè en el moment oportú—que ho és sempre—s'apliquessin estrictament i conformement al dret i la justícia.
No és pas pretendre d'arruinar la indústria i l'economia, com algú
podria suposar ben ingènuament; car és sabut que una reforma que
cerqués això, laboraria alhora la pròpia ruina dels qui pretén defensar.
Al costat mateix d'aquest doble problema econòmic í social que
es planteja, la importància del qual no cal pas ponderar, sorgirà també i amb no menys intensitat el problema moral que representaria
el fet de tenir els obrers unes hores més de lleure o d'esplai, que tant
podrien ésser dedicades a la dignificació, a la cultura, com a la depravació i a l'enviliment. Aquest és un altre dels punts a estudiar
amb tota la consideració que es mereix per la seva importància. En
aquest aspecte, els Governs tindrien un paper assenyaladíssim, que,
en cas d'ésser resolt satisfactòriament, marcaria sens dubte una ruta
progressiva de major cultura popular, de pau i de benestar a les nacions; i que possiblement operaria un acostament de les classes socials
que, per dissort, es miren de lluny, si no amb odi, el qual podria representar una treva en les Uuites socials tan enverinades dels nostres
dies. Que les hores de lleure dels obrers fossin aprofitades per al bé,
depèn en gran manera de l'acció dels Governs, que els posessin a l'abast les institucions i els mitjans necessaris per a emprendre eficaçment l'obra de cultura, d'enlairament i de sanejament espiritual que
alguns ja anhelen i que d'altra banda és tan necessària.
Com hem vist, aquest problema actual i greu de l'atur forçós, " ï t à
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posat en el millor camí possible per atènyer una solució. Ara, el que
cal, és que tots els qui intervenen en el seu arranjament, prescindint
d individualismes perniciosos i de prejudicis poc o molt arrelats, ancestrals o esporàdics, sàpiguen col·laborar amb llur bona voluntat, intel·ligència i treball, en aquesta obra de positiu valor humanitari, que
no té altre objectiu, que el major benestar de la humanitat, mitjançant una ordenació més justa i equitativa de l'actual societat i del seu
règim econòmic.
JOSEP M A R L E T

LES EXCAVACIONS DE DJEMILA
L A HISTORIA D'UNES R U Ï N E S

E

L món romà dóna sorpreses. De tant en tant, ens assabentem de
troballes que els arqueòlegs, enduts per la febre de l'excavació—una de les característiques dels nostres dies—tenen la sort de
fer, en contrades avui desertes, on Roma havia escampat "colònies'
i 'municipis", com a fites de la seva puixança i com a salvaguarda
de la seva civilització contra les inquietuds i rebel·lies dels pobles
bàrbars.
D'aquestes descobertes n'hi ha alguna d'importància excepcional
que no revela als ulls astorats de l'estudiós i del turista un temple, una font o bé una estàtua, sinó que desenterra a la llum del sol
una gran ciutat conjunt de meravelles.
Tal és el cas de Djemila.
Les excavacions d'aquesta ciutat romana de l'Algèria han estat
una de les principals revelacions del nostre segle.
Durant l'anterior, els arqueòlegs francesos havien consagrat, principalment, llurs estudis i les subvencions que podien arrencar del
Ministeri de les Colònies i del Govemadorat d'Algèria a la resurecció de Tímgad i Lambesa.
La importància de les primeres troballes a Timgad que sorprengueren per llur magnitud i perfecció els artistes adscrits a la colonització d'Algèria, la silueta imposant del Pretorium de Lambesa que
prometia altres obres proporcionals enterrades als seus peus; el trobar-se les dues ciutats prop de Batna, que, a més d'estació de ferrocarril i residència de gran nombre de tropes, és la clau de les comunicacions de la muntanya de l'Aurés, foren causes que hom negligís
força els treballs per a fer reviure Djemila.
No trigarem molt i el nom d'aquesta ciutat renaixent serà tan
conegut com els de Timgad i Pompeia, però avui no ho és gaire.
L'antiga Cuicul no era, és clar, ciutat desconeguda del tot.
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En ple segle XVIII, quan els planells de Setif i Ics terres dominades per la serralada de Babor depenien del Bei de Constantina, v i sitaren el lloc on treien el cap les ruïnes de Ctticul i'anglèa Tomàs
Shaw i el francès Charles de Peyssonnel.
Una vegada començada la conquesta de l'Algèria, les trope» franceses l'ocuparen en 1838, després de la presa de Constantina, el 13
d'octubre de 1837.
L ' n de desembre l'exèrcit expedicionari que anava cap a Setif
hi deixà mig batalló d'infanteria i una secció d'artilleria. Aquesta
petita guarnició fou atacada diverses vegades pels cabilenys, en especial la nit del 15 de desembre, però va poder resistir.
En tornar de Setif, la columna deixà a Djemila un batalló d'infanteria lleugera, pujant llavors la guarniesó a 670 soldats. E l dia
18, quan l'exèrcit expedicionari ja era lluny, més de 3.000 cabilenys
assetjaren la posició, arribant fins a la paret de pedra que havia estat el mur de defensa dels romans... Els francesos resistiren, però la
manca d'aigua era més terrible que les bales de les espingardes i els
colps de les gumies. Va ocórrer exactament el mateix cas de MontArruït l'any 1921, en què els espanyols, cercats pels moros, enduraren terriblement la manca d'aigua.
Alexandre Dumas, que visità Djemila al cap de 10 anys, explica
episodis curiosos del setge, entre els quals el cop d'eaginy d'un sanitari que lligava una esponja damunt el nas d'ua gos i l'aviava, a la
nit, cap a beure al torrent, d'on tornava amb l'esponja xopa d'aigua
que servia per a temperar la set febrosa dels ferits.
El dia 23, els assetjats, ja gairebé retuts per la desesperació, varen ésser alliberats per un regiment en cooperació amb un caid de
la rodalia, essent duts a Constantina i abandonada la posició. L'any
següent, el 15 de maig, Djemila tornà a ésser ocupada pels francesos, aquesta vegada sense esforç. E l Duc d'Orleans hi passà el 19
d'octubre, durant la cèlebre expedició de les Portes de Ferro, en què
va aconseguir d'anar de Constantina a Alger, passant pel congost
d'aquell nom. Enamorat de l'Arc de Triomf que domina les ruïnes,
el féu dibuixar, va gravar-hi la seva xifra en un dels pilars interiors
i concebé la idea de desmuntar-lo i dur-lo a París.
El monument va salvar-se per l'enormitat dels carreus i el mal
estat dels camins. Si no és per això, ara seria al jardí de les Tulleries, prop de la Plaça de la Concòrdia, ja que el rei Lluís Felip va
aprovar la idea i fou designat el lloc d'emplaçament.
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La situació de Djemila. en un promontori més baix que els costers escalonats a la seva espatlla, havia permès que la terra arrossegada per les pluges anés cobrint les ruïnes abandonades en un veritable desert enlairat a 900 metres damunt el nivell del mar.
Però el que emergia de les terres d'aluvió, permetia d'imaginar el
que s'amagava sota les capes sobrevingudes, i això mogué a fer-hi
algunes obres de consolidació en 1887 i 1901, esperant l'hora d'emprendre l'excavació definitiva de la ciutat.
Els treballs amb pla complet i consignació important no començaren fins l'any 1909. dirigits per Albert Ballu, Arquitecte Cap dels
Monuments històrics de l'Algèria, el qual ja dirigia les obres per a
consolidar i fer reviure els monuments de Timgad i Tebessa.
Després de Ballu, dirigí les excavacions Cressolles. ajudat de la
seva muller, la qual, mort el seu marit, fou nomenada directora.
Avui, les ruïnes de Djemila són encara poc visitades, i això per
diverses causes.
El principal interès arqueològic dels que viatgen per l'Algèria,
segueix dirigit a Lambesa i Timgad, pels motius que esmentava de
la seva situació.
Lambesa, Timgad i Tebesa formen un conjunt arqueològic al peu
de la muntanya de l'Aurés, la qual, d'inaccessible i perillosa, s'ha
convertit després de la revolta de 1916 i el terrible escarment immediat, en una atracció turística.
EI massís de l'Aurés resulta un castell feèric que dóna relleu al
mur Uarguíssim que és la cordillera de l'Atlas. Puja fins als 2.327
metres; pel cantó nord senyoreja una gran extensió dels Alts Planells que allí tenen més de 1.000 metres sobre el nivell del mar i pel
cantó del migdia cau a pic damunt del Sàhara, el qual comença amb
una alçada sobre el nivell del mar que no arriba a 150 meetres. A
la imponderable bellesa de l'Aurés s'ajunta la curiositat que desperta la vida dels seus cabilenys, modalitat de la raça bereber mig nòmda i mig sedentària, que construïa en llocs inaccessibles les seves
guelaa, graner i fortalesa alhora, per emmagatzemar l'excedent de
les collites i refugiar-s'hi en casos d'invasió. També n'és gran l'interès històric, ja que a l'Aurés, la Kahcna, famosa reina jueva de la
tribu dels Djerana, va establir el centre de la seva llegendària resistència contra la invasió aràbiga i el darrer bei de Constantina,
Ahmed, s'hi refugià en 1837, hostilitzant els francesos fins al 1848.
Els molts viatgers que van cada hivern a fruir de les grandio-
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sitats d'AIcàntara, de les dolceses de Biskra i de les suggestions del
desert, no han de fer més que desviar-se una mica del seu fàcil itinerari per a pagar un tribut d'admiració a la històrica muntanya i
a les ciutats que en nom de Roma en dominaven els passos estratègics.
En canvi, Djemila resta isolada a 60 quilòmetres de Setif, en una
contrada trista i deserta, com correspon a un terreny enlairat i abrupte on sojorna l'Islam.
L'hivern, època del turisme a Nordafrica, és allí tan fred, que
els viatgers no tenen ganes de romandre per aquelles altures i filen
dret cap a Biska o cap a Tunis, sense gairebé deturar-se a Constantina. Per això, Djemila ni tan sols està inclosa en cap dels autocircuits nordafricans de la Cie. Gle. Trasatlantique.

E L VIATGE A D J E M I L A
A nosaltres, malgrat els inconvenients, ens hauria semblat absurd
de viatjar per Algèria i no visitar l'antiga Cuicul.
Baixàrem del tren a Setif, punt culminant de la línia Alger-Tunis, on els francesos, a 1074 metres del nivell del mar, han edificat
damunt les restes dels romans i bizantins, una ciutat cada dia més
pròspera, i llogàrem un auto per a fer els 60 quilòmetres que hi ha
de Setif a Djemila.
Encara som prop de la ciutat, i per les planures de rostolls veiem
caravanes que, tot pasturant, tiren avall cap al Sàhara, on passaran
l'hivern. El xòfer, un homenet en qui la dolçor del gest aràbic contrasta amb la fesomia turca, ens parla dels beduïns, amb l'aversió
que l'aclimatat a la civilització experimenta per als qui resten en !a
vida nòmada.
Abans de mig camí, trobem en una fondalada una font en què
les refeccions modernes no han esborrat el caràcter de l'Orient. Encís de l'aigua en la contrada deserta rajant sota l'arc de ferradura,
damunt del qual un arbre estén el seu brancatge prestigiós! Espectacle de les noies, algunes encara sense el vel, arribades amb l'àmfora al coll des de les cabanes perdudes en la soledat i des de les
tendes negroses plantades per un dia, a l'atzar de les pastures!
A un hora del meu poble, també hi ha una font aràbiga com
aquesta i , abans que el Canal d'Urgell vestís els camps del vellut
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multicolor de la vida, les Rebeques, de les quals porto sang, hi anaven amb el càntir al coll a buscar l'aigua fresca, única medecina per
a les soleiades que recremaven els gorets, turmentaven els homes i
enfollien les bèsties.
Més enllà, seguint el camí estret construït pels francesos a f i
de poder anar de Setif a les ruïnes, tallem planures de rostolls esclariats, on no apar ànima vivent i tossalets on les roques arrestellades guaiten entre la terra infecunda gratada per les pluges.
De sobte, allà baix, en mig d'una conca formada per turons negrencs, Djemila blanqueja al sol, com l'esquelet d'un dinosaure fabulós, allargassat damunt d'una llengua de terra que s'inclina i estreny, fins a finir en punta, en la conjunció de dues torrenteres.
Contemplem les ruïnes des de l'altura. Per ací baixava l'aigua
copiosa de les fonts i les termes; per allà venien els vàndals i els
musulmans amb fúria competidora dels cataclismes; per ací s'escorria el llot quan les pluges que havien ajudat els terratrèmols i els
homes a destruir la ciutat, salvaren les ruïnes, cobrint-les de terra.
I pertot arreu la soledat, la soledat propícia a la supervivència
de les ciutats mortes, car res no les destrueix tant com el formar-se
prop d'elles ciutats novelles amb les naturals necessitats d'edificis i
la comoditat de trobar les pedres treballades en les parets que no
són de ningú.

E L QUE FOU CUICUL
Els romans, a les terres llunyanes de la Metròpolis, fundaven "colònies", això és, ciutats on els habitants tenien els mateixos drets i
deures que els ciutadans de Roma i constituïen un tros de la capital
radicat a qualsevol lloc de l'Imperi.
Aquestes ciutats acostumaven a néixer ja formades, com Minerva
del front de Júpiter.
Hom triava un lloc convenient prop d'una deu d'aigua i voltat de
bones terres de conreu, fàcil de defensar i avinent per a vigilar algun massís muntanyós les afraus del qual haguessin estat ciutadella
de resistència o teatre de revoltes sempre susceptibles de renovació,
o, simplement, al veïnatge d'alguna tribu generosa que s'hagués resignat difícilment a deixar-se junyir al carro apoteòsic de la grandesa de Roma.
Un enginyer militar dibuixava el plànol més o menys a imitació
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del quadriculat dels campaments—Torino, Aquileia, Tingad són models ben visibles d'aquesta faisó de projectar ciutats que l'arquitecte
Cetdà reproduí a Barcelona—i la Legió construïa els edificis amb els
elements que posseïa per a dur l'obra a terme ràpidament.
Construïda la ciutat amb tots els seus elements essencials: cases,
temple, fòrum, termes, etc, el Legat o general de la Legió reunia un
nombre de veterans indígenes, o bé originaris d'altres províncies de
l'Imperi—de romans n'hi havia poquíssims a les Legions acantonades
a les llunyanies de Roma—, els quals per haver servit a la Legió durant vint 0 vint-i-cinc anys, havien donat proves de fidelitat a la Metròpolis, adquirint el títol cobejat de ciutadà romà i els repartia les
cases i les terres que circumdaven la nova colònia.
D'aquesta manera, la Legió establia en llocs estratègics una mena
de guarnicions auxiliars que no havia de sostenir, car els nous pagesos conservaven les armes i no perdien l'habitud de militars, ni els
lligams amb la Legió.
De dia en dia la colònia de veterans anava creixent i esdevenia
un centre prestigiós de moviment comercial i agrícola on els fills i els
néts dels soldats constituïen una classe prestigiosa, s'hi formaven fortunes, s'endolcien els costums i , finalment, l'antic campament de pedra s'eixamplava amb carrers de cases més grans i còmodes, tornantse un lloc de luxe i plaers que freqüentaven i ajudaven a subsistir els
agricultors i pastors de la rodalia, així com els comerciants de terres
llunyanes.
Els rics, emulant els poders públics i cercant la manera d'ésser
grats als representants de l'Emperador, embellien la ciutat dotant-la
d'edificis i serveis que perpetuaven els noms dels donadors.
La romanitat i el prestigi de Roma eren tan forts i vius en aquestes colònies llunyanes que, àdhuc caiguda la Metròpolis en la decadència i en l'oblit de la seva missió, elles l i servaven fidelitat i amor
absolutes, com un enamorat llunyà serva l'encís i la devoció envers
l'amada que té lluny, sense adonar-se que el temps passa i ella ha
descendit en la decrepitud i en l'oblit.
Djemila va néixer, probablement, a la fi del segle primer del Cristianisme sota l'imperi de Trajà, com Timgad, oferint una mostra més
de la puixança d'aquest Emperador que, per totes les províncies del
món romà deixà signes monumentals de força militar i d'empenta
civil.
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Llavors, la I I I Legió Augusta a la qual era confiada l'acció colonial de Roma a l'Africa devia tenir el seu camp central a Lambesa,
on, com he dit, resta la mole imponent que hom suposa residència
del Legat.
No asseguro el fet, perquè no és coneguda exactament la data de
la fundació de Djemila, com no consta l'any en què la Legió s'establí
a Lambesa.
Destruïda Cartago, Roma inicià una política diversa, que consistia a colonitzar el Nord de l'Africa escorrent-se cada dia vers l'occident, cap a la Numídia (sensiblement l'actual província de Constantina), cap a la Mauritània Cesariana (la resta de l'actual Argèlia) i
la Mauritània Tingitana (Marroc) i simultàniament establint destacaments militars i colònies que es transformaven en ciutats a les
costes de l'Africa Proconsular (sensiblement les actuals Tunísia i
Tripolitània) sense cuidar-se de l'interior perquè les terres pobres no
pagaven les despeses ni servien gaire l'objectiu militar. Però, conjuntament, desenrotllava una política enèrgica per a impedir el ressorgiment de Cartago. La frase de Cató "Delenda est Carthago" tenia
una continuació en la politica del Sonat, entossudit a evitar que s'aixequés una altra ciutat al golf de Tunis—aquesta ciutat no és sinó
la continuació de Cartago, prova de la vitalitat del lloc, que sempre
demanarà una ciutat que el presideixi—, perquè temia una segona
edició de les Guerres Púniques.
Cèsar i August canviaren d'opinió, adonant-se que amb la despesa d'aquesta política de por seria possible d'edificar una nova ciutat amb elements completament romans, la qual, en conseqüència,
fos un centre irradiador del domini de Roma.
Les ruïnes magnificents que ara es van descobrint a Cartago pertanyen totes a aquesta població romana, o bé a la bizantina subsegüent a les destruccions dels vàndals, car de la púnica no se salvaren
sinó algunes tombes i encara perquè eren enfonsades sota terra.
El campament central de la I I I Legió Augusta era al principi a
Ammaedara (les ruïnes s'aixequen al lloc ara anomenat Haïdra, vora
la frontera algero-tunisenca, 35 quilòmetres més enllà de la darrera
estació de la línia de Tunis a Kalaa Djerda). Començat el darrer quart
del segle 1 després de Jesucrist, la Legació deixà Ammaedara, que
es convertí en colònia de veterans i s'establí a Tebesa, on restà poc,
car a primeries del segle 11 es traslladà a Lambesa, restant-hi definitivament.
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Com que Djemila va ésser fundada al llarg de l'imperi de Trajà,
el qual comença l'any 98 i fineix el 117 després de Jesucrist, la Legió I I I Augusta de la qual sortiren els veterans fundadors, igualment
podia restar acampada a Tebesa que habitar ja Lambesa on fou construït el campament definitiu.
En el segon cas, tenien molt més prop l'autoritat superior de tota

Carrer enllosat de TimRad. semblant al "Cardo Maximus" de Djemila. que demostra l'unitat de pensament en la construcció de les colònies romanes

l'Africa, el general de la Legió, el qual també exercia el poder judicial i administratiu com a Legat propretor tan sols dependent de
l'Emperador, al qual, personalment, havia de donar compte de l'exercici dels seus càrrecs suprems, militar, civil i judicial.
Les colònies romanes de l'Africa no eren gaire populoses, encara
que en algun lloc la població era densa. Tal ocorria a la part occidental de la Tunisià d'avui, on els corrents d'aigua afluents a la dreta
del riu Medjerda i a la vall del Miliana, especialment entorn de Thugga, el veïnatge del mar i la projecció de Cartago rediviva constituïen
un gros nucli de ciutats que competí amb la cadena de poblacions
que circumvalava tot el golf cartaginès.
Però cap d'elles, exceptuant Cartago que en poques dècades va
arribar als 100.000 habitants—confirmació de la necessitat d'una gran
vila al Golf de Tunis—no excedia de 25.000 habitants.

23

MIQUEL CAPDEVILA

Segons Eugeni Albertini, perfecte coneixedor de l'Africa romana, tenien per terme mig uns 10.000 habitants.
En canvi, Djemila, colònia isolada en mig de camps de negra
terra fecunda, probablement arribà als 30.000 habitants, com Timgad, també relativament isolada en bona terra—el veïnatge de Lambesa no l i devia fer ombra, car, per ésser campament central de la
Legió, conservà sempre el caràcter militar, podent viure més fàcilment del tracte amb l'exèrcit que no pas de l'Agricultura. La seva
creixença fou ràpida, perquè va atènyer el màxim d'esplendor regnant la dinastia dels Antonins, sota la qual havia nascut.
Des de l'altura on aboca la pista construïda per l'administració
francesa, hom veu el camí seguit per Djemila.
Reduïda primitivament al promontori que forma la confluència
de l'ued Guerguer i l'ued Betane, dues barrancades fondes de 115
metres sota el nivell de la casa-museu, anà creixent cap amunt, on
pogué destinar grans espais a les termes i edificis públics i construí
alguna casa particular de proporcions insòlites. Més tard, establert
el Cristianisme a l'Africa i desencadenades les persecucions i lluites
religioses que tant contribuïren a relaxar els lligams del romanisme
davant l'empenta dels vàndals, fou construït el barri cristià pròpiament dit, com també a Timgad, ben enfora del nucli primitiu.
Mirada d'ací dalt, la ciutat de pedres blanques—a Djemila abunda el marbre de fina albura anomenat pels francesos Brècke ajricaine, procedent de les pedreres d'Ain Smara—sembla el cementiri abandonat d'un poble d'artistes, flagel·lat per tots els vents i totes les pluges d'una contrada deserta a 900 metres damunt cl nivell del mar.
L'espectacle és trist, però bell amb la bellesa inefable de la vida
passada pel sedàs de la Història.

LA VISITA A LES R U Ï N E S
Entrem respectuosos al recinte. Saludem la Directora de les excavacions Mme. de Cresolles, ànima excepcional i volenterosa, la
qual, en morir el seu marit, es posà al seu lloc, resignada a la sbledat absoluta i al fred i la calor excessius, maldant per fer treballar
el grup d'indígenes que treuen la terra acumulada.
No és pas sense emoció que parlem amb aquesta dona de ciència
i d'art, magnífica mostra de fidelitat coratjosa, car és l'únic europeu
que resideix a Djemila.
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Recordem les dones de l'Asia cruel i absurda consagrades a la
mort en morir el marit, amo i senyor de les vides a ell lligades, igualment que de les coses posseïdes amb la propietat més despòtica. Sentim el veïnatge d'aquestes dones de l'Africa musulmana, fetes de renunciament i de dolor sense esperança, les quals en morir el marit,
es senten encara més caigudes en l'abúlia i esdevenen destorb en la
llar formada per elles mateixes.
En canvi, l'aliança del Cristianisme i la civilització moderna han
donat la dona lliure i conscient de la seva personalitat que treballa
i subsisteix, sense por a les contingències de la vida, fent possible,
quan s'ajunten el talent, l'estudi i abnegació, casos com el de Mme.
de Cressoles, Directora de les excavacions de Djemila, a 60 quilòmetres de població civilitzada, i fent treballar contínuament i metòdica 80 moros tan refractaris, per naturalesa, com els altres al mètode i a l'ordre.
Passegem pel "Cardo Màximus", el Carrer Major, l'enllosat del
qual tapa la claveguera que servia la perfecta urbanització de la ciutat i contemplem les columnes d'una sola peça de pedra blanca i
fina que sostenien les porxades, formant el passeig millor per a una
ciutat de clima dur. Seguim els carrers que van de Nord a Sud anomenats cardines i els que s'orienten d'Est a Oest, o decumani.
Entrem a les cases i demanem a les pedres mudes la revelació de
la vida íntima dels habitants. Són petites i modestes i gairebé totes
de planta baixa. Un vestíbul i un parell de cambres sense finestres
formen el clos suficient per a una família i els déus familiars. E l veterà que ha passat els millors anys de la vida als campaments centrals
de Tebesa i Lambesa o bé als destacaments escampats per la Mauritània, la Numídia i l'Africa proconsular, una vegada entrat a la
vida civil d'una "colònia", per a fer de pagès, ja estava emmotllat
a les estretors de la milícia i no necessitava moltes comoditats.
La senzillesa de les cases contrasta amb els refinaments del carrer: Una font que omplia la doble missió utilitària i decorativa, una
columna votiva esculpida meticulosament, unes comunes públiques
amb aigua corrent que semblen construïdes per a les exigències d'avui dia, tot indica que en la colònia romana la vida particular era
subordinada completament a la vida pública.
A més que de vida particular gairebé no se'n feia. El romà, i en
això s'assemblaven tots els habitants de l'Imperi, no era al seu domicili més que per a menjar i dormir i , àdhuc, sovint, menjava fora
de casa.
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EL F Ò R U M VELL. EVOCACIÓ D E ROMA
Entrem al Fòrum i restem estupefactes, malgrat la preparació.
Som a la frontera de la Numídia, a 900 metres damunt del nivell del
mar, país accidentat i fred, o som a Roma, a la vall sagrada que presideix el Capitoli, migparteix la Via Sacra i tanca el Coliseum?
Per què aqui tot és igual que a Roma, tot és idèntic al Fòrum
Romà. Tot idèntic?

F ò r u m Nord o plaça antiRa. A l fons, el Temple de la família Sèptima i l ' A r c de
Caracalla. que dominen cl F ò r u m Nou. M é s ençà i al mig cl Temple de l a T e r r a
Germinatriu

Caminem a poc a poc, examinem pedres, admirem detalls, reconstruïm mentalment edificis, imaginem el conjunt.
Pugem la majestuosa graonada del Temple, que domina el Fòrum i la ciutat, i ens asseiem al vestíbul.
Hem demanat a Mme. de Cresolles que el seu majordom o capataç dels equips ocupats en les excavacions, el qual segons el Reglament ha d'acompanyar-nos per les ruïnes, no ens digui res ni ens
doni explicacions. Ell, ben diferent dels guies de llocs monumentals
d'Europa, sap callar i resta darrera nostre, observador hieràtic, atent
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i silenciós, amb aquella actitud d'indiferència i cortesia que és el
secret dels musulmans.
Fem un esforç per oblidar el món actual i fugir de nosaltres mateixos.
Meditem.
Evoquem les passejades pel Fòrum Romà, quan, saturats d'Història i embriagats d'humanisme, excitàvem la pensa i movíem la sensibilitat en un hiperèstesic desig de comprendre o, almenys, entrellucar el secret de Roma, el misteri de l'eclosió imperial que donà al
món un segell d'unitat que no ha tingut ni tindrà mai més.
Aquí també som a Roma.
Aquí tot és igual i tot és diferent que al cor de la ciutat del Tíber.
Dins del Fòrum Romà, centre de la Metròpolis segura del seu domini del món, admira la grandesa i subjuga la força, però també encisa la gràcia. Aquí, ciutat llunyana d'una província imperial, això
és, sotmesa al règim militar que presideix el Legat propretor o Cap
de la Legió, només s'hi fa sentir la força i tota gràcia n'és absent.
Oh Casa de les Vestals que al peu del Palatí, entre tantes evocacions de la grandesa romana, ens ofereixes—sobretot ara que el geni
endevinador de Giacomo Boni t'ha ornat amb les flors que més escauen a les teves evocadores ruïnes— la silueta de l'art depurat a
què hom arriba, només, quan, rebutjada tota concupiscència de vanitat i de profit, és cercat l'art pur i la humil utilització per a la vida
normal i renunciadora!
La Urbs, que tot ho té, dóna amb les Vestals l'espectacle del renunciament—única forma de posseir-ho tot que, després, arriba a la
màxima sublimitat amb el Cristianisme—i el poètic recolliment de
les Vestals sublimades en el silenci i la feblesa, al mig del Fòrum on
es debatien totes les passions i s'imposaven totes les forces, era el
gra de sal que servava de la corrupció tanta grandesa, el somriure
que humanitzava tanta força i la gràcia que espiritualitzava tant de
domini.
Per desgràcia. Roma no sabé projectar a les colònies i municipis més que les formes de la seva força, i no hi pogué transfondre
la gràcia misteriosa que també tenia; ben al revés de Grècia, que
creà lluny de les repúbliques metropolitanes, a Sicília i a Itàlia, els
temples de Girgenti, Selinonte i Pestum, rivals en forma i esperit
dels d'Atenes i Esparta, traducianisme sortós, qui sap si premi de
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la pura cobejança de la glòria que, segons Horaci, feia tenir als
grecs enginy i llengua elegants.
Però en la rigidesa de les línies sense gràcia del Fòrum de Djémila, en la buidor de la plaça sense esperit, en la solitud glacial de
les pedres mortes, hi ha quelcom que fa perdonar tota deficiència;
hi ha quelcom que sublima tota pobresa: hi ha amor, hi ha gratitud,
hi ha admiració.
Aquí. en un país tan divers i tan llunyà de Roma, els vetterans
que, àdhuc sense haver estat mai a la Urbs, l i havien ofert llurs v i des i llurs serveis, els colons i comerciants, llurs descendents que operaven el gran desenrotllament de la vida, jeien vida romana: adoraven els déus de Roma, servien les autoritats de Roma, treballaven
pels interessos de Roma, tot evocant com en somnis la riquesa, l'esplendor i la puixança de la Urbs que regia llurs destins.
Així, ara, dalt dels poblets que amaguen la seva industriosa tenacitat en els replecs de les cabilies, com a la tenda que s'aclofa en
la planura, aixoplugant sota el burell llistat d'ocre i negre tota la
vida i tots els béns del nòmada ociós; als jardins edènics dels caids
que usufructuen l'autoritat i la riquesa dels oasis, com als horribles
carrerons de les ciutats on la misèria, la incúria i la malaltia sobreïxen de les casetes sense aire, ni aigua, ni llum, el nom de París
és la paraula màgica que sintetitza les suggestions dels contes que
els joglars esparracats perpetuen de duar en duar, de placeta en placeta: una anticipació del cúmul de riqueses i de plaers que Mahoma
promet als bons fills de l'Islam.
Cap Ciceró no va parlar a la Tribuna de les Arengues del Fòrum de Djemila, que ara s'arrecona ferida per la mà del temps, esperant que les sargantanes pugin a beure a les cavitats de les pedres
l'aigua de la pluja que el vent i el sol no han eixugat encara. EJlst
oradors que parlaven al Fòrum de Djemila eren uns lamentables sofistes colonials que s'esforçaven a servir les decisions del general de
la Legió, el qual, des de Lambesa imposava a tota la Numídia i fins
a tota l'Africa romana les ordres que l i dictaven els interessos de
Roma, el profit de l'Emperador i la pròpia concupiscència.
Cap Sèneca no pujà la graonada majestuosa del temple i , assegut al vestíbul, com ara jo m'assec, explicà doctrines humanitzadores que immortalitzen el lloc on són revelades. Si algun Sèneca hagués nascut a Djemila, també, com el nascut a Còrdova, hauria deixat la seva ciutat i se n'hauria anat a Roma, atret per l'imant irre-

L E S E X C A V A C I O N S DE DJBMJLA

27

sistible de la urbs que dominava les altres "com el xiprer domina
els joncs".
Cap Horaci no desgranà poemes florits en estrofes de miraculosa harmonia tot deambulant pel gran pòrtic fronterer del Temple,
a l'ombra dels treballats capitells corintis que, si formaren part d'un
conjunt de línies massa fortes, ara, isolats sota el cel i damunt de
les grans lloses desunides, tenen la rara bellesa de l'elegia que no
dirà ningú.
Si algún Horaci hagués passejat pel Fòrum de Djemila, l'admirador indiscret que ell temia tant — "la sangonera que se us arrapa
i no us deixa fins que està xopa de sang" — l'hauria fastiguejat encara més que al Fòrum de Roma amb les oficiositats de provincià
caigut dels núvols.
Però, si en els àmbits del Fòrum de Djemila no subsisteix el record de cap Ciceró, Sèneca ni Horaci, persisteix l'esperit d'uns homes que haurien fet possible l'existència a la ciutat d'oradors, filòsofs i poetes.
Els Mecenes locals, admiradors de Roma i devots de la grandesa imperial, els Cosinius, els Asinus Nica, els Castorius, si no podien ajudar pensadors i artistes de la colònia perquè no en tenia,
meditaven les construccions a estil de Roma que havien de constituir en la frontera de Numídia una gran ciutat romana.

L ' E I X A M P L I . E L FÒRUM N O U
Sortim del Fòrum vell i passem a l'Eixampli, el barri construït
costa amunt, a mesura que la ciutat creixia.
Aquí les cases ja són més grans, i algunes tenen proporcions monumentals i construcció més rica. Hom veu que els constructors de
l'Eixampli no eren pas aquells veterans avesats a les estretors de la
milícia. Les comoditats i el luxe devien regnar en moltes d'aquestes
cases.
1

El propietari d'una d'elles es revela com un enamorat dels jocs
d'aigua. Havia donat al safareig del seu atri tota l'amplada que permetien les dimensions del pati, les quals no eren petites. Amb el
gran nínxol que dominava la pica i el safareig semicircular, disposat
a continuació, posseïa tres sostres per a fer jugar l'aigua i procurar,
durant l'estiu, una agradosa frescor als habitants de la casa.
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El propietari d'una altra, "Castorius", devia ésser un d'aquells
rics proveïdors del blat que la Metròpolis necessitava, perquè es
construí un palau bell i espaiós. Comprèn un pòrtic, quatre vestíbols, dos atris, un pati, vint-i-set habitacions i dos banys. Obrint
porta al Cardo Màximus, hi ha una altra domus que ccupa un terreny de 54 metres de llargada per 25 d'amplada. De sobte entrem

Temple de Tellus Genitrix. A l fons apareixen, a la dreta. l'Arc de Caracalla que
dóna entrada al F ò r u m Nou. i a l'esquerra, el Temple dedicat a la família Sèptima
que nresideix el mateix F ò r u m

al Fòrum Nou, voltat de pòrtics, on flameja la gràcia de bons capitells corintis. Les columnates que subsisteixen, que són les de les
cares Oest i Nord, tenen 53 metres l'una i 34'5o l'altra.
Aquest Fòrum tenia una entrada monumental, que és l'Arc de
Triomf, ric i formós, dedicat l'any 216 a Caracalla i als seus pares
Septimi Sever i Júlia Domina.
Avatars de les persones col·locades en les altures! Caracalla, a
Roma presenta una figura miserable tacada d'abjeccions, crims i
demències; lluny de la Metròpolis, per haver concedit a tots els habitants de l'Imperi el dret de ciutadania—fàcil magnanimitat qu'.-
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ell sabia font d'ingressos colossals, en sotmetre tots els ciutadans
a l'impost del 20 per 100 de les herències—suscità l'agraïment dels
vanitosos, dels aprofitats i dels inconscients, de què són mostra, pel
que fa a Numídia, els Arcs de Triomf que l i són dedicats a Djemila i Tebesa.
El Fòrum Nou era voltat per un castell d'aigua, del qual resten
elements: un mercat de roba, la Tribuna de les Arengues, VÀlbum
dels magistrats o quadro de guix, on eren escrits els decrets municipals per a llur promulgació; la doble portalada, que donava accés
al Teatre, i , sobretot, el Temple de Septimi Sever, enlairat damunt
d'una plataforma de grans carreus, les columnes i parets que encara avui semblen una suggestió per a la pregària a la força, que era
una oració ben pròpia dels romans.
La gràcia d'aquest petit temple ha fet recordar el d'Atenes, dedicat a la Victòria Aptera. Pujo l'ampla graonada, guaito poc a poc
les belles columnes corinties, entro al recinte sagrat, procurant comprendre l'estat d'esperit dels ciutadans de Djemila, que tanta devoció tenien pels emperadors que els governaven.
Després, plantat com una columna més de l'atri del Temple, contemplo el Fòrum i la ciutat, que va sortint de sota la terra, colgada
per les pluges.
Quin contrast entre les pedres blanques que han estat enterrades
segles i segles i l'amfiteatre de costers i muntanyes que tenen aquell
color roig brut de les terres bones sense cultiu!

EL TEATRE, EL MERCAT I LES TERMES
Anem al Teatre, majestuós i ben conservat, on cabien 2.500 espectadors, ben acomodats en 23 fileres de seients, als quals una
acústica perfecta feia arribar totes les inflexions i tots els accenU
de la Tragèdia representada.
La "Societat d'Amics de Cartago i de les viles d'or" que presideix el gran escriptor catòlic Lluís Bertrand, valoritzador de la civilització romana a l'Africa, desitjosa de donar a conèixer les ruïnes
de Cuicul, ha organitzat alguna representació en aquest teatre. El
local magnífic ha resultat ben a propòsit; les amples graderies han
presentat un bell cop de vista, car els blancs barnussos dels àrabs
han recordat les majestuoses túniques romanes. Però l'intent no ha

Porta de l a doble arcada, amb l'Arc de Caracalla al fons
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reeixit del tot, car a l'hivern, època de turisme a base del qual podien
pagar-se les despeses de la representació, sovint fa mal temps a
Djemila i els fervents que hi han anat han fet el sacrifici d'aguantar
la pluja i el fred. En canvi, a l'estiu, quan la temperatura és suportable en aquestes altures, no hi ha forasters al Nord de l'Africa i els
francesos rics se'n van cap a la Metròpolis.
Visitem el mercat que duia el nom de Cosinius, perquè al centre
hi havia un edicul de planta exagonal construït per Cosinius Primus, segons han testificat inscripcions trobades en aquell lloc. E l
mercat té pòrtic exterior de sis columnes, i l'interior era un pati de
porxades al fons de les quals s'obrien les botigues amb taules de
pedra. Les mesures públiques de capacitat i de llargada podrien,
encara avui, actuar de repès, si la ciutat fos poblada altre1 cop.
Descansem a les Grans Termes anomenades així per a distingir-les de les Petites Termes i de les Termes del Capitoli que són,
les unes i les altres, a la part primitiva de la ciutat, vora el Fòrum
Vell.
Mereixen el nom "de grans, perquè ocupen una superfície de 2.600
metres quadrats. Resseguim el vestíbul, la sala gran, els vestiaris,
la sala freda amb piscines múltiples, les sales tíbies luxosament decorades amb mosaics i marbreries que el temps i la rapacitat dels
homes han respectat, les sales calentes on pot estudiar-se, encara, el
sistema de calefacció central, les letrines ben higienitzades amb aigua
corrent.
Potser enlloc del món no apareix la grandesa i el prestigi de Roma com en aquestes termes tan meticuloses i tan perfectes. Aquí podem fer-nos la il·lusió de viure a l'època imperial quan les dissensions
i les decadències de la Metròpolis encara no havien arribat a les colònies, on l'esperit dels legionaris i veterans mantenia el culte a Roma,
dominatriu de l'univers i civilitzadora dels homes.
Comprenem que les termes no eren el bany, l'escola, el casino, la
biblioteca, sinó totes aquestes modalitats de la vida de refinament,
enquadrada en un marc sumptuós.

D J E M I L A CRISTIANA
Djemila no fineix la seva història amb el poder de Roma. Precisament a l'hora que la Metròpolis, consumida per les decrepituds i els
crims, es deixava relliscar fins a la destrucció de l'Imperi, les colò-
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nies d'Africa florien esponeroses i seguien trametent a la capital el
blat, el vi i oli que collien abundosament.
Però l'esperit s'anava transformant ràpidament per obra del Cristianisme, introduït dejorn i estès aviat.
Llavors va resplendir un fenomen que indica la puixança de la
nova idea i com estava d'assaonada per a la seva fructificació la terra
africana.
Si durant el Paganisme, l'Africa no havia produït gaires flors d'intel·lectualitat, perquè, si exceptuem Apuleu, no va infantar cap escriptor filòsof ni artista de primera fila, amb el Cristianisme va ocorre el
contrari, car bona part dels grans apologistes de la creença jovenívola
foren africans. TertuHià, Orígenes, Sant Ciprià, Sant Optat, i , per
damunt de tots. Sant Agustí, bisbe d'Hipona, constitueixen grans fars
del pensament romano-cristià que guien des de l'Africa.
La propagació i la florida del Cristianisme a l'Africa va ésser tan
ràpida, tan completa, que per allà al 197 TertuHià escrivia al seu Apologeticum: "Som d'ahir i hem omplert les vostres cases, ciutats, illes,
castells, municipis, conciliàbuls, els mateixos campaments, les tribus,
les decúries, el palau, el senat, el fòrum; només us hem deixat els temples".
El bisbat de Cartago, erigit en Metropolità de l'Africa—com avui
desprès de la restauració del cardenal Lavigerie—, és considerat com
el primer del món cristià, després de Roma, la qual cosa no és estranya perquè tenia dins de la seva jurisdicció un nombre extraordinari
de bisbes. A la fi del segle 11, el metropolità Agripí va celebrar un sínode al qual varen concorre 70 bisbes, tots ells de l'Africa proconsular i de la província de Numídia, í Sant Ciprià, en un altre concili
de Cartago va presidir-ne 83, pertanyents a l'Africa, a la Numídia i
a la Mauritània.
Djemila fou capital de bisbat des de molt antic, però no ha estat
possible de fixar la data aproximada ni tampoc el nom del qui va establir la seva seu a la colònia. A l segle m , en què la ciutat no depenia
ja de la Legió, per formar part de la província de Numídia, apareixen
les primeres citacions de bisbe de Djemila.
Després del decret constantinià d'alliberament de l'Església l'any
313, Djemila, com la resta de l'Africa cristiana, hauria pogut viure
tranquil·la i fruitar encara més en obres de civilització, si no hagués
estat la secta dels donatistes que va estendre pertot arreu les fúries

LES E X C A V A C I O N S

DE

DJEM1LA

33

d'una austeritat i un menyspreu de la vida que no eren humans ni
conformes a les ensenyances de l'Evangeli.
Constantí va provar de reduir la secta amb la força i no va aconseguir-ho; essent reservat a l'eloqüència i a la caritat de Sant Agustí
el deturar la inundació.
Malgrat que la secta ja era ferida de mort, encara tenia molts
adeptes a les darreries de l'episcopat de Sant Agustí, i va donar a
Roma un cop dur. L'any 429—un any abans que morís l'immortal
bisbe d'Hipona, el comte Bonifaci que governava l'Africa a nom de

Temple de Septimi Sever, al F ò r u m

Nord

l'emperador Valentinià o, millor dit, en representació de l'emperadriu
mare Gala Placidia, en perdre la gràcia de la Cort, va cridar els
vàndals, manats per Genseric, disposats a totes les depredacions.
Els donatistes, humiliats per la derrota material infligida pels generals de Constantí i per la humiliació que suposava la resplendor de
les doctrines ortodoxes de Sant Agustí, veieren en els nouvinguts, que
eren arrians, uns aliats contra els catòlics, i els reberen amb els braços oberts, facilitant-los tota mena d'ajuts.
Una de les ciutats que sofriren els efectes del seu pas fou Djemila
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on degueren robar, com en altres ciutats que mogueren llur cobejança
i llur mania de destrucció.
Bonifaci, reconciliat amb Roma i penedit del seu crim, provà de
treure els vàndals de l'Africa, però, vençut, hagué de resignar-se a
l'anihilació del poder romà a les regions del seu Govern.
Un tractat convingut l'any 434, reconegué a Genseric la possessió de les Mauritànies, la Numídia i un tros de l'Africa proconsular,
però ell no es va tenir per satisfet i l'any 439 va conquerir Cartago,
fent-ne la capital del regne vàndal, cada dia més extens
Com que els vàndals eren arrians—Genseric es proclamava, igual
que Atila amb el qual va establir relacions "Instrument de la còlera
de Déu"—i els habitants de Djemila eren catòlics, la persecució era
més viva, ja que al zel religiós s'unia el desig de saquejar.
Més tard, l'emperadriu Eudoxia, volent venjar-se de Màxim que,
no sols havia assassinat Valentinià I I I i s'havia proclamat emperador,
sinó que l'obligà a ella a casar-se amb ell, cridà Genseric contra Màxim.
El rei vàndal fou l'instrument de la venjança d'Eudòxia, però,
també, de Cartago contra Roma, perquè els númides i africans, que
formaven el nucli de l'exèrcit vàndal, descendents dels cartaginesos
morts o esclavitzats amb la destrucció de Cartago, pogueren saquejar
Roma durant 14 dies, cobrant revenja de l'esclafament de llurs avantpassats.
Genseric, que no tenia rancúnies particulars contra Roma, no va
ésser de veritat el destructor ni l'incendiari que han pintat les cròniques dels romans espaordits, sinó que va limitar-se gairebé a cobrar
tributs enormes i emportar-se les estàtues més belles, amb les quals
enriquir els seus palaus de l'Africa.
La dominació dels vàndals tingué una fesomia de cosa passatgera,
malgrat que llurs exèrcits dominaven des de l'Atlàntic a l'Egipte i
que les seves esquadres eren senyores de la Mediterrània.
Influïts per l'ambient, amollits per les riqueses fàcilment adquirides i enlluernats per la cultura i civilització romanes, s'entretingueren a fruir goludament i descuidaren la construcció de fortaleses i
àdhuc la reedificació dels murs que ells matexos havien destruït.
L'emperador d'Orient, Justinià I , va adonar-se del moment de
crisi de l'imperi vàndal, i l'any 533 va trametre Belisari amb un exèrcit de 15.000 homes i 50 naus servides per 20.000 mariners, sota el
pretext de restablir al tron Hilderic, destronat per Gelimes.
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Belisari, desembarcat a 200 quilòmetres al Sudest de Cartago, al
mes de setembre del susdit any de 533, en pocs mesos derrotà Gelimer,
entrà a Cartago i recorregué triomfalment les principals regions del
regne dels vàndals, el qual, destruït, passà a la Història.
Embarcat Belisari cap a Constantinoble, perquè Justinià no cregués fonamentats els rumors de voler erigir-se rei independent de
l'Africa conquerida, el nou general Salamó atacà els berebers revoltats a la muntanya de l'Aurés, però fou derrotat i perseguit fins a
Cartago l'any 535.
Després tornà a sortir i evitant d'hostilitzar els indígenes refugiats
als llocs de difícil accés, s'apoderà dels ports i de les ciutats de les
planúries.
L'establiment i consolidació dels bizantins al Nord de l'Africa facilità el refloriment de la religió catòlica i de la riquesa pública i particular. Les ciutats destruïdes pels vàndals foren refetes i les esglésies tornades al culte catòlic, mentre eren perseguits els sectaris de
l'arrianisme i del donatisme, encara força arrelats.
Els bizantins, alliçonats per la caiguda dels vàndals, es dedicaren
a construir o refer muralles i fortaleses, així com esglésies en què
pogués brillar l'esplendor del culte catòlic.
Llàstima que amb la pressa, no s'entretinguessin a explotar pedreres, continuant l'obra dels romans, sinó que arrabassaren els carreus
i columnes de les construccions més properes que restaren destruïdes
0 mutilades.

LES BASÍLIQUES
D'aquest temps daten les dues basíliques de Djemila.
Anys enrera, la gran fou creguda un edifici pagà, religiós o civil,
avui apareix com un temple cristià, bastit amb carreus i columnes
arrencades de les immediacions.
Ocupa una plataforma a la qual dóna accés una escalinata de sis
graons.
Té 26'8o metres de llargada per 16 d'amplada i forma un rectangle sense absi. La porta no era a la façana, sinó al costat dret. L'interior consta d'una nau central espaiosa i de quatre de laterals, que
intercepten altres tants rengles de columnes. Aquestes columnes, que
semblen haver estat utilitzades en un altre lloc, tenen els basaments
aties, la socolada baixa i els capitells corintis.
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El presbiteri és enlairat de mig metre i el tancava un mur amb
balustrada en el qual s'obrien tres portes.
A sota hi ha una cripta, avui desenrunada, ben digna d'estudi.
Tant la nau del mig com les dels costats eren revestides d'un bell
mosaic, del qual resten alguns trossos al museu que s'està formant
amb els fragments delicats de les construccions que es van desenterrant. Aquest mosaic repetia les decoracions animaJístiques, especialment el colom amb la branca d'olivera a la boca.
Destribuïts simètricament, uns medallons consignaven els noms

E l barri cristià de Djemila

dels donadors del mosaic, com s'ha fet modernament, posant els noms
dels benefactors d'un temple, a una columna o un altar. Pels noms i
alguna particularitat del dibuix, hom creu que el mosaic és anterior
a la irrupció dels vàndals.
La basílica, igual que unes construccions que tenia anexes, foren
incendiades, hom no sap a quina època, segons permet de suposar el
fet d'haver trobat entre les ruïnes cendra i algun tros de fusta no ben
cremat encara.
Una inscripció revela que la basílica fou construïda pel bisbe
Cresconius als començos del segle v.
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No gaire lluny, hi ha una altra basílica mes antiga, ja que pertany al segle iv, la qual consta de nau central i dues de laterals i la
cripta corresponent a sota del presbiteri.
A més, s'ha revelat una capelleta.
Resulta molt notable el baptisperi anex a la basílica episcopal. Té
forma rodona i comprèn el baptisteri pròpiament dit o piscina en què
els neòfits eren batejats per immersió, i altres banys en què eren rentats per a presentar-se a rebre el sagrament, netejats de tota brutícia
material, símbol de la brutícia del pecat de què el baptisme purifica.
Anexes a les piscines hi ha diverses cambres que devien servir
d'allotjament al prelat i als sacerdots. Tot pertany a la primeria del
segle v, i ho consigna la inscripció que recorda el concili que l'any
" n fou celebrat a Cuicul per a condemnar el donatisme, estès pel
Nord de l'Africa.
Una altra inscripció del baptisteri diu que vindrà un temps en
què tots els pobles hauran rebut el baptisme.
A poca distància dels edificis religiosos, s'aixequen els murs esventrats de la fortalesa bizantina. No tenen l'aspecte imposant de la
de Madauros, també construïda en temps de Justinià I , però deixen
veure el sentit de cosa eterna que els bizantins, a imitació dels romans, donaven a llurs obres.
EL MUSEU
Com a Timgad. a Djemila s'està formant un museu. Distribuïdes,
ací i allà, a l'aire lliure, són guardades les columnes, làpides i altres
peces que surten sense conexió a mesura que les vagonetes van emportant-se la gruixuda capa de terra que tot ho cobreix. Hom hi troba a faltar la bella estàtua de marbre blanc que és un dels ornaments del palau d'Ahmed-Bei, de Constantina, la qual fou desenterrada l'any 1878.
Les parets de l'edifici van revestint-se dels objectes de menys volum: inscripcions petites, baixos relleus, mosaics, entre ells els trossos salvats de la basílica cristiana i de la casa d'Asinus Nica i de
les termes. A l'interior són guardats en dues sales els objectes més
delicats i de més vàlua artística.
En un dels salons destaquen els mosaics procedents de la casa
d Asinus Nica que revelen clarament la vida antiga amb escenes de
pesca, de treballs domèstics, com filar i teixir, diversions, com música,
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dansa i beguda, etc. A l'altre saló hi ha bells mosaics procedents
d'edificis diversos, fent-se remarcar el rapte d'Europa per Júpiter metamorfosejat en brau. Dins de vitrines hi ha els objectes menuts, tals
com medalles, bronzes, ploms, terrisses, vidres, ossos, etc, belles
mostres d'art decoratiu, germanes de les grans estàtues i esteles que
ornamentaven l'exterior dels edificis monumentals.

Cripta dc la Rasilica cristiana

Impressiona de veure un moret de pocs anys entretenint-se a porgar terra—tanta és la meticulositat amb què Mme. de Cresolles procedeix en la seva ordenació dels treballs—per a veure si surt algun
anell o amulet digne de figurar a les vitrines del museu.
EL QUE RESTA PER EXCAVAR
La part excavada de les ruïnes de Cnicul encara és molt lluny
de la totalitat de la vila. Pendent amunt, s'amaguen els suburbis i
ravals que a poc a poc aniran sortint de sota el mantell que els amor-
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talla. Com un indici del que pot amagar-se als encontorns, subsisteix una font monumental en forma de templet quadrat, amb el fons
de paret llisa i el davanter format per dues columnes corínties i un
frontó triangular amb relleus.
Podem suposar que a la falda de les muntanyes que s'escalonen
a l'altra banda del riu, jeuen ruïnes importants, perquè sabem que
allí s'alçaven les sepultures dels habitants de Cnicul. És permès de
creure, a part d'això, que per aquell cantó hi devia haver cases de
camp, aquelles villes romanes que tan pròvides eren de riqueses i
d'objectes artístics.
No cal entretenir-se en suposicions, ni cal obrir la finestra de la
fantasia. Amb la realitat, n'hi ha prou per a comprendre la importància del que s'ha excavat i del que resta per excavar a Djemila.
Malgrat la poca avinentesa de la situació de la ciutat, cada dia
serà més coneguda, perquè ofereix un dels conjunts més interessants
de ruïnes romanes i el Servei d'Excavacions d'Algèria demostra haver-se adonat de la vàlua de la ciutat i dels objectes recollits.

* * •
Pugem a l'auto per tornar cap a Setif. Les contrades ens semblen
més desertes, les planures més eixerreïdes, els homes més esquerps. N i
un poble, ni un mas, ni un conreu normal en molts quilòmetres. Pensem que, en temps dels romans, vivien 30.000 persones dels fruits
d'aquestes terres arà incultes o gairebé abandonades.
Fem comparances; imaginem la vida de tots els pobles que han
passat per aquí, i l'Islam ens apareix amb tot l'hermetisme en què
es tanca i amb tot l'horror que sent per les coses dels altres. On ell
ha passat, no hi torna a créixer l'herba que abans hi creixia. Ell, en
canvi, fa foc nou i ofereix la seva modalitat que es caracteritza pel
recel en amagar les coses pròpies i el desig de prendre i destruir les
dels altres.
MIQUEL CAPDEVILA

MONSENHOR JULI DE CARSALADE DEL
PONT, BISBE DE PERPINHAN
Lo dijous 29 de desembre 1932 moriguèt à Perpinhan un grand
bisbe occitan, Monsenhor Juli de Carsalade del Pont. Quand, dins
lo Miechjorn de Fransa, se parla de Monsenhor de Cabrières, que
moriguèt bisbe de Montpelhèr, se dis d'el que foguèt "lo cardenal del
Lengadòc." Quand se parlarà de Monsenhor de Carsalade, se dirà
d'el que foguèt "lo bisbe occitan, l'abesque l'Occitania".
De plumas mai autorizadas que la miuna an dit e diran lo grand
bisbe de Perpinhan, manteneire e restaurador de tota la vida espirituala que pòrta las amas crestianas dins la claror e dins l'amor de
Dius. Vòli dire, ieu, mai que mai, Monsenhor de Carsalade grand
occitan. Coma bisbe, met en dòl, en moriguent, l'antica e nòbla glèiza l'Elna e de Perpinhan dont foguèt lo pastor trentatres ans de temps.
Coma occitan, es tota l'estenduda de las tèrras d'Oc qu'entristezís
en tancant sa parpèlha al solelh miechjornal.
E en dizent "occitan", sabi tota la fòrsa, tota la sinnificacion
d'aquel mòt. En partiguent del país de Gasconha, ont èra nascut,
per anar al país de Catalonha, ont debià morir, Monsenhor de Carsalade cambièt pas de cèl ni de solelh: perquè i a, dels Alps als Pirenèus, de Clarmont d'Auvèrnha à Valencià, tot un grand pòple,
à cabal sus de frontièras politicas, que parla la mateisa lenga, treluzenta corona ont los dialectes amics, rius s'escapant d'una sorga
unenca, frairéjan amistadozament, mesclant lors flors audorozas dins
un regaudisent mirgalhadís

* **
Gascón, ja n'èra Monsenhor de Carsalade. Nascut à Simòrra
(Gers), dins una de las plus anticas familhas del país, èra aparentat
Colorit.
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à gaireben tota la noblesa gascona. Profesor, vicari, rector, secretari
del archabesque, almonièr, canonge, redactor de la Setmana Religioza, foguèt d'aquela pleiada gascona espelida jos l'aflat del famós
abat Couture, lo primièr profesor, dins nostre Miechjorn, de la lenga
e de la literatura romanas, ambe Monsenhor Cézerac, ara archabesque d'Albí, los abats Laclavère, Tallez, Sarran, Clergeac, "fidèls
aimants" de lor tèrra. Aquela tèrra gascona ajèt per el cap de secrèt. Fondèt lo Muzèu istoric e arqueològic d'Auch, e la Societat
Arqueològica de Gasconha; foguèt un dels primièrs colaborators de
la Revue de Gascogne e publiquèt d'estudis istorics e filologies de
granda valor...
Es lo 8 de decembre 1899 que l'abat de Carsalade foguèt nomat
bisbe d'Elna, o de Perpinhan. Lo gascon—justament perqu'èra vertadièrament gascon—, ajèt lèu fait d'èstre catalan, portant à la tèrra
que, segon l'esperit de la Glèiza, devenià son espoza, l'amor qu'abià
portat à la tèrra qu'èra estada sa maire. En Loïs Bertrand l i diguèt
un jorn: "Com l'abètz aimat, aquel país, Monsenhor! L'abètz aimat
duscas al punt de devenir vertadièrament un de sos filhs, à fòrsa
d'amor." Aquí trobam res d'estonant: la rasa catalana es una rasa
conquistaira, e ten un grand poder d'asimilación; cal pas demorar
plan de temps en Catalonha per se sentir catalan. Es atal que lo grand
muzician de Llengadòc, Deodat de Severac, èra devengut catalan; es
atal que la pianista Blanca Selva s'es finalament mudada à Barcelona, ont s'es faita catalana de còrps e d'ama.
Tant lèu dintrar dins son diocèzi, al mes de mars de 1900, lo novèl bisbe de Perpinhan ganhèt totis los còrs, perquè, dins el, lo pòple
catalan se reconeguèt. Coma li dizià un jorn Francesch Matheu:
Y axí us heu fet senyor de tots els cors,
que'ls vius han retrobat en vostres llavis
ab novella dolçor la veu dels morts 1.

* **
Monsenhor de Carsalade devenguèt lo senhor, lo mèstre dels còrs.
perqu'abià comprés que, dins nòstras vièlhas tèrras occitanas ont cada
Versos de Vell, p. 63.
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turra 2 es pastada de tradicions, cal anar cercar dins las pringondors
del pasat las fòrsas sempre vivas. Segon lo mòt del poeta catalan, la
vots dels mòrts s'es faita auzir dels vius suls pòts 3 de lor abesque.
Monsenhor de Carsalade abià comprés la valor de la tradicion, mèstre d'escòla de l'umanitat. Lo prezent, que pòd valer sens la litson
del Pasat? Es sò que dís la trobairís pirenenca Filadèlfa de Gèrda
dins aquel vèrs famós4.
Ed

Prezent no-ei arrè s'ed Pasat no l'ensenha 5

Aquel amor de la tradicion es lo fondament de la doctrina mistralenca:
Onor à nòstris àvi
Tant savi, tant sàvi,
Onor à nòstris à v i
Qn'abcm pas coneigu! 6

* **
Dabant lo deluge que manasaba de negar sa fe, Mistral l'abià
estremada
A l mirador d'un castèl provensal7.

Per estremar sa fe, Monsenhor de Carsalade ajèt aquel "balcon
subre la mar" qu'es lo país de Roselhon; ajèt, melhor que tot, las
autors idealas del Canigó.
Aquí, ont son pèd escalaire trabucaba pertot à de roïnas, de son
buf poderós reviscolèt dos mòrts, los dos campanals de Sant-Martin
e de Sant-Miquèl.
Dins un poème celèbre, Verdaguer fa parlar Los dos Campanars.
Sant-Martin, de la cima de la montanha, se planh perqu'a plus de
campanas:
T e r r ó s , eleva.
Llavis.

Eds Crids, p. 162.
E ] Present no é s res si el Passat no l'ensenya.

Lis Ouliyado. La Cansoun dis Azn.
Lis Oulivado. Lou Parangoun.
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O h ! qui pogués tornàr-me-les un dia!

Dempèi cent ans agaita lo camin per ont los monges partiguèron
en plorant, e dis al campanal de Sant-Miquèl de Cuixà:
tu que vius mes avall, no els veus tornar?
—No!

pel camí de Codalet i Prada

sols minaires oviro i llauradors...
Caurem plegats
a la vesprada
quan visita la lluna l'encontrada
tota s'estranya de trobar-m'hi dret.
Vaig a ajaure'm també, d'eixes altures
tu baixaràs a reposar amb mí,
i, a i ! qui llaure les nostres sepultures
no sabrà dir a les edats futures
on foren Sant Miquel i Sant M a r t í ! —
Aixís un vespre els dos cloquers parlaven... 1

Mas, com es plan vertat sò que dizià lo poèta francès Lamartine
quand Mirèlha espeliguèt: " I I y a une vertu dans le soleil": i a una
vertut dins lo solelh. Lo bisbe diguèt un mòt, e las roïnas trefoziguèron 2, e se levèron.

Sant-Miquèl de Cuixà vejèt montar, pel camin de Prada e Codalet, una còlha de monges blancs: ara, al pèd del vièlh campanal qu'es
sempre dreit, s'auzis, de nèit e de jorn, la pregaria santa.
De Sant-Martin del Canigó, Monsenhor de Carsalade a fait, coma
per miracle, un "santuari de la pensada nacionala". Es sò que dizià,
lo jorn del enterrament, l'archabesque d'Albi nos mostrant Monsenhor de Carsalade, parièr al patriarc de la Bibla, pregant, sus la montanha, per tot son pòple aimat, e remirant, d'amont-estant. per la pensada, l'antica glèiza de Simòrra qu'abià embelinat 3 sos èlhs d'enfant,
Comx/ó. Los dos
S estremiren.
Encisat.

campanars.

44

A B A T JOZEP S A L V A T

e los castèls de Gasconha d'ont sos ancians èran partits per menar
vida glorioza, e Toloza la Santa ont Clemensa Izaura l'abià aculhit
amistadozament dins son òrt poètic.
A! Quna alegria l i emplenèt lo còr quand, l'estiu pasat, arribèt
de la vila d'Olòt, pasant las Albèras, la famoza campana, la Màrtina, per ocupar tornamai sa plasa al campanal de Sant-Martin. Aquí,
segon lo mot del poèta,
. . . parlarà cada dia
la campana al poble seu
de la fe qu'al cel nos guia,
dels designis del bon D é u ,
de la pàtria benamada,
del passat i l'avenir,
i del bisbe Carsalade
que ha refet el monestir... 1.

Lo 2 4 de julhet foguèt vertadièrament una fèsta de germanor, segon las paraulas del bisbe de Perpinhan qu'escribèt à-n-aquela ocazion una bèla paja catalana: la festa d'avui es pot celebrar com a vertadera festa de germanor entre els dos trossos de Catalunya: el trosset rossellonès que D é u m'ha donat a conrear i el Principat, i es pot
afirmar, en pics i repics de campanes, que els pobles de les dues vessants dels Pirineus son de la mateixa raça, tenen la mateixa llengua,
els mateixos costums. E n veritat podem repetir avui els versos de
Mossèn Cinto:
Partida es Catalunya
per l'aspre Pirineu,
mes son braç no allunya
els cors que lliga D é u !
De França 0 bè d'Espanya,
uns i altres som germans;
no el trenca una muntanya
l'amor dels Catalans! .
La Martina, in " L a Tramontana". sept.-oct. 1932.
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• **
L'ama del bisbe Carsalade, del abesque roselhonés, èra una lira
que lo mendre vent fazià tindinar. Aquel istorian èra tant-ben un
poèta, e dins son còr se maridaban armoniozament l'amor de l'istòria e l'amor de la poezía, com se pòd veze dins lo merabilhos laus de
Clemensa Izaura que diguèt lo 3 de mai 1928 al Capitòli de Toloza.
I a qu' à se remembrar sa Crida als poètas pel coronament de la
Vèrge de Font-Romeu: "E ara, diuzencs cantadors de la montanha
e de la plana, poètas de las doas Catalonhas, del Lengadòc e de la
Provensa, acordatz vòstras liras, e que lo concèrt de vostres imnes
fague saber à las ciutats lentanas que, als confins de la Fransa e de
l'Espanha, viu un pòple de trobadors qu'a jamai laisat de cantar tot
sò qu'es bèl, tot sò qu'es bon, tot sò qu'es verai. Lo bisbe de Perpinhan vos saluda, vos remira e vos aima" I .
* • *
Es que se dirà jamai prou tot sò que Monsenhor de Carsalade a
fait per mantene e per reviscolar la lenga catalana. Escribet un jorn:
"La tèrra e la rasa se tròban ligadas una à l'autra, e de lor union
es nascuda la lenga... Ensatjar de roïnar un d'aquels tres tèrmes de
la trinitat: la tèrra, la rasa e la lenga, mèmes jol pretèxte d'unitat
nacionala, es una òbra impia e quimerica. Om pòd pas mai nivelar
los pòples que toat la terra" 2.
Abià comprés, coma diguèt encara l'archabesque d'Albi, el tantben bon gascon e bon poèta gascon, abià comprés que la lenga mairala d'un pòple es l'ama d'aquel pòple, e que se servir d'aquela lenga
es lo biais mai solide per arribar al prigond de las amas e dels còrs.
Segur, abant que vengués à Perpinhan, la Renaisensa catalana àbià
dejà comensat en Roselhon, mas son arribada marquèt un novèl reviscòl. Es sò que dizià el-mèmes dins una letra al majoral Pròsper
Estieu: " A i fait levar demest mos clergues una meison de poètas e
de prozators catalans. La grana èra semenada dempèi longtemps:
n'i ajèt pron de laurar leugèrament per la faire grelhar".
|

Semaint Reliyicuse de Perpignan, 17 d'abril 1926.
Lo Gai Saber, nov.-dec. 1928.
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Ordonèt una novèla edicion de la Doctrina en catalan; volguèt
que la Pasion foguès predicada cada an en catalan dins sa Catedrala. Caldria parlar d'aquela famoza Santa—Estèla de Perpinhan ont
l'abesque recebèt oficialament lo Felibrige dins sa Catedrala de Sant—
Joan capelada de la bandièra catalana, e ont beneziguèt, en lenga catalana, los reprezentants de tota l'Occitanía. Caldrià parlar d'aquela
mesa a Montpelhèr en onor del Mèstre de Malhana, ont lauzèt amb
emocion l'òbra de Mistral e de Verdaguer. Caldrià parlar dels Jocs
Florals de Barcelona, dels Jòcs Florals de Sant-Martin del Canigó.
Caldrià parlar subretot de las fèstas sens parièras de Font-Romèu
al mes d'agost 1926; es aquí, dins lo prat de la Calma, al desús del
Ermitatge, que lo vejèri, ieu, pel primièr còp, e que las lagremas me
montèron als èlhs quand lo vièlh abesque ofriguèt à Francesch Matheu una garba de flors naturalas: al moment ont lo poeta catalan
s'acataba per potonejar lo ruban de sang e d'òr que l'estacaba, l'abesque prenguèt lo poèta sus son còr, e, sulcòp l , del pòple estrambordat2
montèt, redolant com un troneire suls abets de la montanha, una
aclamacion sens fin: éra tot un pòple que reconeisià son Mèstre.

* **
Lo dimècres 4 de janvièr 1933, aquel pòple ploraba son pastor.
Com als jorns de Font-Romèu, i abià tota la Catalonha, que faguèt à son bisbe un entèrrament triomfal. Totas las autoritats oficialas èran aquí. Mas subretot i abià sò qu'expremís l'ama d'un pòple:
lo Conselh Municipal de la Vila, los archabesques e abesques de
l'Occitanía, autant de Fransa que d'Espanha, los reprezentants del
Cardenal de Tarragona e del Prezident Macià, lo decan de l'Academía dels Jòcs Florals de Toloza, los poètas e los artistas de la Ginèsta d'Or e de tota la Catalonha, i abià lo pòple el-mèmes pregant,
e plorant perquè son bisbe èra mòrt.
Mas s'e! es mòrt, son òbra dura. Compliguent à la letra la deviza
de sa familha: Non putresco, lo grand abesque occitan es intrat com
un gigant dins l'immortalitat. Son ama sempre cantarà dins lo buf
de la tramontana. Amont, à Sant-Martin del Canigó, la Martina,
Tot d'una.
Entusiasmat.
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portant sant Galderiç, ló sant lauraire, sus sa rauba 3 de bronze, la
Martina plora, dosament, demandant à Dius, segon la paraula de
Monsenhor Patau, que concedeixi a tots els catalans F e , Germanor,

Pau i Llibertat 4. E val, dins la glèiza d'Olòt d'ont la Martina es
tornada, un prèire lèva cap al cèl un calici: es lo calici de la primièra mesa de Monsenhor de Carsalade. Dins aquel calici, que l'abesque
reconeisent mandèt à la glèiza generoza, ieu, paure frèire occitan
que seguisi de lènh, menat per la claror, lo camin del amor e de la
fe, meti ma fervoroza pregaria pel grand abesque d'Occitanía.
ABAT JOZEP SALVAT

l

Falda.

La 'framontaiia, sept.-oct.

•

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

DE F R A N Ç A

LA HISTORIA, SANTA JOANA I
J. J. BROUSSON
T T OM ja no sap on s'aturarà l'audàcia dels racionalistes. Hom es pre- ^ J - gunta quina forma nova prendrà l'odi dels enemics del catolicisme. Heus ací que un individu que es vol fer passar per historiador,
llança damunt de Santa Joana d'Arc un carro d'escombraries. Una vegada més Déu es manifesta: les sutzures es transformen en flors, i Santa Joana, etern model de virtut, de força, de religió, de patriotisme
s'aixeca damunt del pedestal de fang on aquell trist senyor volia enfonsar-la.
En una de les més grans revistes de França el director i la doctrina
de la qual s'han mostrat sempre hospitalaris a les paradoxes més pròpies per a fer riure els lectors, als quals aquest M e r c t i r e de France mai
no ha cessat d'oferir un aliment ben literari, un tal Jacoby gosa a pretendre que Joana d'Arc era la filla bastarda d'Isabel de Baviera.
Encara que jo a LA PARAULA CRISTIANA no sóc altra cosa que un
invitat, em serà permès de fer remarcar que Santa Joana d'Arc, la qual
dintre de la vida civil fou la salvadora de França, és calumniada per un
pobre diable que m'asseguren que és eslau. Aquests atacs virulents d'estrangers contra un heroi nacional perden llur valor per la gelosia i l'enveja que demostren. D'altra banda, hom sap sobradament la necessitat
malaltissa dels eslaus de destruir, d'embrutar, de rebaixar tot quant és
heroic i hom coneix bé l'actitud repugnant dels Soviets envers les reli-"
quies religioses, que ells han tirat al mig del carrer, per atorgar a priori
una confiança passatgera a un home que, ni que fos d'origen eslau, poua
en la mentalitat baixa dels Soviets.
Des de l'estricte punt de vista històric, l'acusació d'aquest pobre home
no s'aguanta dreta. És fàcil de voler ajuntar el seu nom obscur, que no
significa res dintre de les lletres, als qui en medecina han intentat d'anexionar-se la Mística. H i ha psiquiatres que intenten de presentarnos els Sants i les Santes com "a histèrics. És cosa galdosa. Només preguntaríem per què tots els Sants serien histèrics, i , en canvi, cap dels
histèrics que nosaltres coneixem, no ofereix la més lleugera semblança
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ami) un beat. El nostre pobre escriptoret no ha empès els seus estudis
fins a la medicina, la qual comporta una part de personalitat. S'ha limitat a fer de copista de pseudo-documents. Per més afegir-hi, confessa
que és el seu pare el que ha cercat aquestes fonts. Ell es contenta de
portar-les des de dossier patern a la redacció del Mercure de France.
És digne de planyença: ha volgut imitar els anarquistes que, incapaços
d'ésser constructors es contenten de destruir. Però la bomba del pobre
diable no ha arribat a fer trontollar el temple aixecat a Santa Joana
d'Arc. L·'Aclion Française, que sempre ha sostingut la glòria de Santa
Joana, es contenta de tirar a terra el dèbil cadafalc del pobre home fent
remarcar que Joana d'Arc nasqué en 1412, mentre que Lluís d'Orleans,
que el nostre farsant vol donar jjer pare a Santa Joana, morí cinc anys
abans de la naixença de Joana! Una altra refutació, punt per punt, ha
estat publicada a L'Ordre per l'home de França que coneix més la història de Santa Joana. M . Jean-Jacques Brousson. L'antic secretari d'Anatole France, que cercà per al mestre tots els documents relatius a
Santa Joana—ço que. malauradament, no féu que Anatole France es
cregués obligat a utilitzar-los tots—anihilà la pretensió de M. Jacoby
revelant-li que no és l'escàndol el seu únic mèrit, ans també el plagi, ja
que en 1804 un sots-prefecte de Gascunya sostingué ja la tesi de la bastardia de Joana d'Arc. Aquesta afirmació d'un veritable erudit com
M. Jacques Brousson no bastà. Les serps no són mai mortes al primer
cop. i el pobre Jacoby ha intentat respondre a M . Brousson. La resposta
d'aquest últim ha acabat de classificar el Jacoby entre aquests incapaços
de crear, que, per despit, es fan demo'.edors, o almenys ambicionen d'ésser-ho. Com diu convincentment M. J. J. Brousson. després d'haver desemmascarat els errors històrics del pobre home, si un sol dubte existia
de l'origen infame de Santa Joana, caldria posar a un costat el petit
microbi de M . Jacoby i a l'altre afilerar tots els personatges que ens han
llegat l'evangeli de Santa Joana. En aquest cas, exclama M . J. J. Brousson: "Mentiders els seus pretesos pares, mentider el capellà que la va
batejar, mentiders els seus padrins i padrines, mentideres les companyes
dels seus jocs, mentiders la gent de Domremy, els testimonis de Vaucoukurs, de Neufchatcau. de Chinon, de Orleans, de R m n . . . Mentider el
Rei Carles V I I ! Mentiders els Reis successors seus! Mentiders els PaPes que l'han exaltada damunt dels altars! Imbècils els historiadors quó
han dedicat llurs vetlles i llur cor a la més radiant de les histories, imbècil Michclet!, imbècil Quicherat!, imbècils Lamartine. Simcon Luce,
Vaillet de Virrevire, Henri Martin, Vallon, Anatole France!"

Solament un metec de naixença o de raça, com el pobre home Jacoby, podia intentar d'embrutar Santa Joana. Una protestant, Madame
Hlanche Peyron de l'Exèrcit de la Salvació, reconeix l'autenticitat de
•es fonts històriques dc la glòria de Joana d'Arc. Jo us dic de debò que
sols un eslau podia dubtar-ne.
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* **
Per creure en Joana d'Arc, n'hi ha prou, altrament, amb obrir a
l'atzar el deliciós llibre que J. J. Brousson li consagrava justament al
mateix temps que el pobre Jacoby copiava les seves sutzes asenades.
Jo em proposava de parlar cn aquesta revista del llibre: Les Fioretti
de Jeanne d'Arc (Flammarion), i heus ací que el senyor Jacoby ha collocat aquest llibre al primer pla de l'actualitat.
A la faisó dels italians que recolliren dintre de l'aire pur d'Assís les
abelles i els perfums sortits de la boca de Sant Francesc, Jean-Jacques
Brousson ha reunit les converses de la Santa, les seves rèpliques en el
procés famós, ço que fou la carn mateixa lel seu esperit.
Hom diria verament que l'antic secretari d'Anatole France havia
previst l'atac jacobí i volgué respondre-hi per endavant.
El miracle més recent de Joana d'Arc potser ha estat el d'haver con
vertit el propi M . J. J. Brousson. Fill de la part del Llenguadoc hugonota, J. J. Brousson, com tots els llenguadocians cultes que el racionalisme no ha conduït al calvinisme, fou atret per aquesta forma de la renaixença catòlica moderna, que té per nom el Mistralisme. Jean Jacques
Brousson, en efecte, ha ajuntat el seu nom, dignament, al de Mistral
per les Olivades i el Gènesi. Per més que hom hagi tingut una bona
instrucció i fins una educació religiosa, quan hom ha nascut al Llenguadoc, arruïnat de tota intel·lectualitat des de la desfeta dels reialmes de
Septimània i Marca Hispànica, a Muret, hom se sent atret pel paisatge
llenguadocià. Les gran ciutats del Llenguadoc són, en efecte, tan poc
adients a una vida artística original; la indústria del vi, les indústries
encara més fecundes de l'anti-catolicisme i del radical-socialisme han materialitzat talment els esperits i embordeït les ànimes, que un jove culte
no té sinó un recurs: cercar-se fora dels homes dintre de la puresa ascètica de la garriga. Això és el que ha passat a tots els escriptors llenguadocians. La diferència és que cadascun ha escollit el seu camí, el més
propi al seu temperament. L'un ha portat la seva caminada dintre la
garriga fins a la idolatria narcissiana del Jo. S'ha cregut un màrtir, un
excepcional, fins psíquicament i àngel revoltat, novell Calví, ha enlairat
l'anomalia del seu Jo fins a un culte: André Gide. Un altre, oscil·lant
entre aquesta aridesa hugonota de la terra llenguadociana i la dolçor llatina del litoral mediterrani d'aquestes garrigues, sentí en pagà, a la Pierre
Louys, i escriví amb la condensació nòrdica: Paul Valery. Altres, infinitament menys importants, adoptaren una actitud purament plena de
lliure albir, amb una sola tendència, la que suggereixen les simpaties
germàniques, puritanisme de sentiment i agressivitat davant de la immortalitat de la Història Llatina: André Chamson. Algun, desitjant empènyer l'aspredat cevenola, massa baixa de sostre, fins al seu fi lògic,
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fins al seu complement perfecte i místic, pren resoltament el camí del
Sud i demana a l'Aragó desèrtic, però ple de Fe, el descobriment d'un
Jo on aquest pedregós Llenguadoc no pot ésser altra cosa que una crisàlida.
Com tots els de la nostra raça, el jove J. J. Brousson cerca alliberarse d'aquest empremta llenguadociana. Renuncia al sol recurs ofert als
joves que tenen el mal de la intel·lectualitat: la vella i trista Universitat
de Montpeller, plena de metges amb teories personals, que es devoren
entre ells i discuteixen encara a la faisó de l'Edat Mitjana. Universitat
que sols ha enriolat una vegada: quan tingué per estudiant Francesc Rai)elais. J. J. Brousson senti que dins aquesta Universitat que, monumentalment parlant, es una dependència de la Catedral de la ciutat, correria
el perill d'adquirir la mentalitat dels intel·lectuals indígenes: una tendència a col·leccionar les fitxes... i fugi. Com han hagut de fer tots els fills
escàpols d'un Llenguadoc lliurat al culte d'un Bacus barat, s'adreça a París. No vull pas esbossar ací el "J. J. Brousson en pantufles" que sols un
compatriota o un parent comprensiu podria escriure. El sol capítol que
interessa ací és el de Joana d'Arc.
La Santa degué aparèixer a J. Jacques Brousson entre les pastores
de les pedregoses i punxagudes Cevennes, on ell devia anar a llegir en
llur text els autors llatins que un vell capellà li havia ensenyat a desxifrar.
Dintre d'aquest Llenguadoc que fa tant de temps que no ha vist invasions
' que ha perdut la força de la seva fe en Ics guerres de religió, la doble
encarnació de Pàtria i de Religió es dreçà davant de l'estudiant nimès sota
la forma de Joana d'Arc.
París que empeny a apregonar els assumptes pels quals un jove escriptor se sent sol·licitat, decidí Brousson a cercar les proves tangibles de l'existència de Santa Joana.. Tot fent això, Brousson es desembarassà del
dubte calvinista i de la seva propulsió a l'examen crític. Hom pot fins dir
que el que subsistia de calvinista dintre de Brousson és el que esperonà
el seu desig d'historiador. IIo repeteixo: parlo d'ell perquè he pogut seguir els seus mètodes de treball i jo sé la quantitat de labor i de neguits
que hi entra, junt amb aquest picant d'ironia tan mediterrània, talment
com apareix de cop la flor esclatant sobre la garriga nua.
Aquest substràctum de paganisme inarrabassable de tot llati. ha servit
de suport en J. J. Brousson per a l'edificació del monument heroic a Joana
d Arc. Els documents, manejats per un germànic, serveixen per a provar
una tesi. En mans d'un llatí, es transformen en motiu d'adoració. Una
conversió en un mediterrani no és mai un defalliment, ans una conquesta.
I hom troba la confessió d'aquesta necessitat d'estimar un ésser sobrenutna en cl prefaci mateix de les Fioretti. Amb quin estilet J. J. Brousson
traça dintre la cera tova de la pàgina impresa un anatema contra la societat, abans de l'a^rició de Joana d'Arc... estat de descomposició que s'assembla sorprenement a altres èpoques! Potser que hi manqui en aquest
elogi de la Santa la suggestió purament esotèrica. Això té l'explicació en
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la generació de J. J. Brousson. que operava un redreçament de l'opinió
contra el passiu ateisme radical-socialista llenguadocià, sense abastar encara el renovellament del misticisme.
M'he servit de Joana d'Arc per explicar Brousson, i del cas de Brousson per tornar a l'assumpte: Santa Joana. No és pas per parlar d'un escriptor francès i del seu darrer llibre. Crec que d'aquesta manera hom
copsarà la puixança eternal de la Santedat i , alhora, el poder de convicció
i de transformació del Llenguadoc quan s'orienta cap al seu pol veritable:
la tradició mistralenca, per tal d'atènyer el seu destí: el meravellós, del
qual Joana d'Arc és un dels aspectes.
ADOLPHE D E F A L G A I R O L L E

LLIBRES

&

REVISTES

HLS LLIBRES
En aquesta secció es faran recensions critiques de totes Us
obres qae ens siguin trameses en
doble exemplar.

JAUME PEYRÍ.—Metges filòsofs i metges artistes. Plàtica llegida amb
motiu de la primera reunió de les quatre Acadèmies oficials de Catalunya (Bones Lletres, Ciències, Belles Arts, en l'estatge de la de
Medicina) per constituir l'Institut de Catalunya.—Publicat al "Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya" del mes de març de 1932.
É s un breu i eloqüent al·legat del nostre eminent dermatòleg i professor de
la seva especialitat a la Universitat de Barcelona, contra l'escepticisme filosòfic i
àdhuc religiós produït en molts metges pel positivisme i el seu fracàs i a favor
d'un ideal espiritual del metge, que l'autor concreta en ascetisme cientific, en apetència filosòfica i artística, recalcant molt especialment la música i en la cura de l a paraula. A m é s de revelar un coneixement ample i minuciós de la història de la medicina i del capteniment filosòfic dels metges, aquest opuscle ens sorprèn a cada pas
amb aplicacions felicíssimes dels coneixements mèdics a la fruïció de les disciplines
espirituals. Sobre el bany de música, per exemple, diu coses delicioses.
Reconforta l'esperit de sentir un gran metge celebrant el retorn actual a la metafísica, o, com diu ell, al coneixement de les essències per l'experiència i proclamant l a necessitat de dir-ho a la joventut escolar. É s curiós que mentre al nostre
país la política i la sociologia purguen encara els darrers mals humors del sectarisme laïcista, en les esferes intel·lectuals d'Europa el moviment de retorn a les deus de
l'esperit estigui tan afermat, que fins la política i la sociologia comencen a beneficiar-ne. Autoritats com el D r . Peyr! poden contribuir molt a accelerar a casa nostra
aquesta evolució sanitosa, que és una veritable involució cap als eterns principis cristians, abandonats per una pruïja d'inconstància.—C. CARDO.

DR. JAUME PEYRÍ. Iconografia d'uns Metges Anargirs: Sant Cosme i

Sant Damià. Discurs inaugural de l'Any acadèmic 1931-1932 a ia
Societat Mèdico-Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià.—Barcelona.

U n a aplicació pràctica de la lliçó d'idealisme predicada cn l'opuscle anterior és,
1 de l a millor mena, aquesta ameníssima monografia. L'insigne metge, home d'una
vastitud de cultura realment impressionant, s'ha dedicat a honorar els dos sants pa-
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trons de l a seva professió estudiant-ne arreu del món la iconografia per cert extensíssima. D e s p r é s d'un record històric i d'una lliçó d'anargirisme als metges, el doctor Peyrí v a seguint tot el m ó n cristià amb la cambra fotogràfica, o el fotògraf, a
punt i descrivint les principals imatges dels dos sants Metges al costat d'una bella r e producció cn gravats impecables. Tot l'orbe cristià hi figura, ç o que donarà una
idea de l'abundància de la documentació, p e r ò de la nostra cristianíssima terra no
hi manca res. L a descripció tècnica de les obres historiades ens revela un Peyri profund coneixedor de l'art que potser molts lectors ignoraven.
Rebi l'iHustrc amic, junt amb la nostra reconeixença, mit encoratjaments per
tirar endavant la seva obra espiritualitzadora.—C. CARDÓ.

J . ESTELRICII. Catalanisino y Reforma hispànica. P r o l o g o d e D . À n g e l
Ossorio y Gallardo.

- Barcelona. Muntaner i S i m ó n ,

S. A .

1932.

É s una reunió de diversos assaigs i conferències de l'autor reunits sota el lema
Temas de nuestro HtlfipO. Retrobem cn aquest volumtt la saborosa conferència
donada a la Biblioteca Nacional de Madrid, dins la sèrie organitzada per l'Exposició del L l i b r e Català; la donada a la " C a s a de Catalunya" de Madrid, el 30 d'octubre de 1931 sobre els problemes de la cultura en l'Estatut i la tinguda al "Licco
Andaluz" el 26 de març de 1932 sobre el punt de vista català en el problema dels
Estatuts.
L a fisonomia del llibre està perfectament perfilada en el pròleg que hi posa don
À n g e l Ossorio, el castellà m é s comprensiu del nostre problema que existeix avui
dia. L a tongada romàntica del catalanisme, necessària, p e r ò necessàriament passatgera es caracteritzà per un casolanisme esquerp, compost de cofoisme i de recel, que feia antipàtica a Espanya no sols la nostra causa, sinó àdhuc l a nostra
terra. U n inici de superació fou la Solidaritat, i malgrat tots els petits i nombrosos
estols d'inconformistes repatanis (n'hi haurà sempre), el catalanisme g e n e r ó s ha
guanyat terreny, àdhuc entre els m é s bel·licosos extremistes. ( E l tòpic de l'opressió borbònica i la generositat republicana ha vingut bé i)er a fer acceptar el traspàs, però ell treballava per dintre, i hauria vingut en qualsevol hipòtesi). Aquest
nou catalanisme no a r r i í » a la generositat pel camí de la renúncia—sistema proposat pels intransigents d'allà—, sinó per la incorporació als grans moviments universals. Catalunya ha començat, abans i tot de l'Estatut, a dir la seva paraula concebuda per un esperit lliure i formulada en una llengua m é s que mai pròpia, en
tots els grans problemes del món. E l m ó n encara no la sent, però no hi fa res.
Aquesta nova modulació, pel fet d'ésser pronunciada, ha fet indispensable una primera organització d'Estat. E l fet de l'existència d'un esperit que afaiçona un organisme politic en gestació, l'extensió futura del qual ningú no é s capaç de preveure: heus aci el catalanisme que s'imposa per damunt de tots els cofoismes ingenus d'ací i de totes les intrasigències hermètiques d'allà.
Qui vulgui veure palpitant i creant aquest esperit comprensiu i egoista alhora,
compatible amb tots els altres egoismes comprensius (no sols no els tem, diríem,
ans els necessita) que llegeixi el pròleg i el llibre de què parlem.—C. CARDÓ.
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J. ESTELRICH. L'autonomia en perill. - Llibreria Catalònia, Barcelona.
E s un opuscle quasi tot de polèmica política que, com a tal

no ens interessaria.

P e r ò conté una visió exacta del procés històric de l'alliberament de Catalunya i
de l'evolució futura de les seves institucions polítiques, i alhora una crítica justa
de les tendències dominants en cl sector actualment victoriós, que el situen un xic
més amunt de la barreja.

L a perdurabilitat de la pàtria exigeix els seus capda-

vanters un seny superior al del propi partit polític, un seny que tingué en gran
eminent Prat de la Riba i que no sempre brilla en tots i tothora. L'oblit del passat en ares d'una actitud revolucionària—efecte

del caràcter purament pretextual

del catalanisme de certs partits que l'autor remarca molt

encertadament—no

és

precisament una actitud catalanista. Si no é s possible dc refer la Pàtria pretèrita,
degut a la pèrdua dc l'antiga unanimitat religiosa

pèrdua—creiem

nosaltres—més

aparent que real. almenys un sentit g e n e r ó s de llibertat per a les ideologies vives
que han conservat i fet renéixer l'esperit de Catalunya és obligatori per a tot partit i govern que de debò estimi la Pàtria renascuda. Per a i x ò ens han plagut especialment les remarques que fa N'Estelrích

sobre la llibertat d'ensenyament

i la

impracticabilitat de l'Estatut en aquesta matèria.

FRANCESC SURF.OA I BLANES, De com ícants perdé les ales.
Heus ací un libre important del qual no s'ha ocupat gaire la nostra premsa.
L'autor és un jove i cultíssim sacerdot mallorquí que fins ara. efecte de circumstàncies indefugibles,

havia escrit sempre en castellà, guardant, però, sempre

fer-

vent dins el cor el culte a la llengua nativa.
E s un llibre d'apologètca

concebut i escrit amb estil lul·lià. L a faula mitològica

d'Icarus. és aprofitada per a encarnar-hi el símbol de l'home modern que es posa
tota mena d'ales per a escalar cl cel de la felicitat, però cau sempre en la desesperança. E l plaer i la ciència li ofereixen successivament el cel cobejat, però l'amargor del desengany el torna a llançar a la terra. De la primera volada es refà per
a emprendre la segona; de la segona, només per a emprendre cl vol de l'esperit,
que el duu al coneixement

de la veritat religiosa, trobadora n o m é s íntegrament en

el cristianisme. L a primera volada és curta. L a segona s'allarga molts anys, durant els quals conquereix

la glòria de la ciència. Després d'haver espremut tots

els sucs de l'escepticisme que conté la ciència laica, Icarus reuneix els seus admiradors per a fer-los saber la seva darrera evolució, la seva terça volada, després
de la qual anirà a finir els dies en vida contemplativa a l'ermita de Miramar. L ' e r posició del desengany d'Icarus dóna avinentesa a l'autor del llibre per a fer una
critica

de la ciència moderna, on es palesa la profunda i extensa cultura cien-

tífica del D r . Sureda. Totes les ciències, de les exactes a les polítiques, amb tots
els seus avanços, passen pel garbell de la crítica m é s lúcida i penetrant, per deduir que els fets. les nomenclatures
no porten

a

i les hipòtesis fugacissimes

la veritat, ans moltes vegades

l'entrebanquen,

que elles donen,

posat

actitud inicial j a exclouen tota explicació religiosa, o simplement
Run cop podrien semblar un x'c massa ultranceres les expressions
científic.

que

en

llur

metafísica. A l d'excepticisme
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E l llibre é s escrit amb eloqüència i amb aquell llenguatge r i c que tenen per natural tots els mallorquins. L a manca d'anyades de cultiu del català dóna al llenguatge d'aquest libre un encís no menyspreable: les vacil·lacions ortogràfiques (sobretot en l'ús de la doble ss) s ó n llargament compensades

per una sensació fresca

i rica de llenguatge de natura, no contaminat per cap dels academicismes freds, ni
de les incorreccions lògiques que la manca de possessió del geni de l'idioma dóna
a la gran massa dels escriptors vulgars d ' a d . L a cultura del català d'aquest llibre
és general. L'autor té la construcció lògica del llenguatge apresa en el llati. en el
castellà

en el francès... i en l a filosofia escolàstica, que é s la màquina millor que

s'ha trobat fins ara per a fer pensar bé la gent. A i x ò , combinat amb l'absència del
lloc c o m ú i amb la riquesa natural del català de Mallorca, dóna per resultat un
llenguatge g u s t ó s

com poques vegades cs t é lloc de trobar.

I potser aquest llenguatge é s el m é s apropiat al tarannà del llibre, que t é de
novel·la d'assaig, de fantasia i de raonament científic, de descripció amena i de
lògica impecable, i no rarament de poesia altament inspirada, com quan

defineix

el present "aspiració vital a l'eternitat" ( p à g . 22).
Per resumir, diríem que l'ascensió de l'escepticisme científic a l'escepticisme religiós fa d'aquest llibre un ressò català del llibre bíblic de l'Eclesiasta. M i l congratulacions i encoratjaments en rebi l'amic autor.—C. CARDÓ.

J. THARRATS. Els Èxtasis. Girona, 1932.
És un llibre de poemes del nostre car amic i col·laborador gironí. Consta de tres
parts: L'ànima mística, que conté interpretacions poètiques de l'ànima en el fervor
de la g r à c i a ; E ! món espiritual, que conté interpretacions espirituals dc la Natura
i E l sentit bíblic a la Natura, on fa evocacions bíbliques davant espectacles naturals
o humans.
L a poesia d'aquest llibre é s ben personal. T é una pudicícia que sembla aturarse davant l'esclat de la paraula que ho revelaria tot. E s deté temoregament

en el

primer moment de l'emoció, abans de la tempesta sentimental o de la creació tumultuosa d'imatges. Adopta la m é s espontània, la m é s directa

i no se'n mou. com

governat per un desig de primitivisme expresament intentat. Per a i x ò F r a A n g è lic i Bach troben un lloc ben propi i un ambient justíssim en aquests versos.
Dit a i x ò , j a no caldria notar que les sensacions visuals s'enduen la preponderància. Recordem, com a típic d'aquesta idiosincràcia poètica aquest vers m a g n í f i c :
E l dors del mar s'assembla a un camp de lliris. L e s sensacions visuals són, talment,
les m é s directes, les que menys es compliquen en l'esperit i les que donen naixença
a imatges m é s espontànies. Quasi

tota la poesia primitiva, i la d'aquest llibre hi

pot ben entrar, pot trobar fàcilment una equivalència pictòrica. L a llum é s l'element
preponderant de La OMM Comidia. D e s p r é s , la cultura i el progrés material han
complicat i fatigat l'ànima humana, i j a no es concep tan fàcil un Doré il·lustrant
la légendc des sidcles o el Faust, com l'obra de Dant. I no parlem ara dc Verlaire,
o de Paul

Valery, o del nostre L ó p e z - P i c ó . Fixeu-vos en les tortures dels dibui-

xants moderns que han d'il·lustrar un llibre de poesia contemporània...
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Damunt aquest element pictòric Tharrats sap infondre un crisma d'emoció religiosa que, a guisa de catòlica, és concreta. Fixeu-vos en aquesta magnifica estrofa del poema La Catedral de Charlres:
Sots la

pau

de

tes

naus, la

tmati/eria

dels finestrals descabdellava un alt
somni eclest. I en la unció ogh-al

..

..

floria l'art de la policromia
Com a contrast amb l'element pictòric, juga en aquesta poesia l'emoció do la nit,
que es redueix al mateix gènere, tan lluminosa dins la religió, que batega en
quasi totes les seves pàgines. I on predomna mes. és en la darrera part, que nosaltres creiem la millor. És natural, després de tot, que un poeta vista deixi m é s
a veure símbols religiosos en la Natura contemplada en la seva forma pròpia
que no a descriure els paisatges interiors de liànima, m é s mancats de forma concreta i orbs de color material. S ó n d'aquesta terça part les poesies que, al nostre
parer, cimegen en aquest volum: Prolegomen, La dk'ina suggerència i el Sacrifici
espectacular. De les altres ducs parts, només podrien acostar-se a aquestes Consagració autumnal de la primera i La Pasqua a la Basílica de la segona.
Amb la nostra congratulació, vagi a l'amic Tharrats l'auguri de noves i m é s
altes inspiracions cristianes.—C. CARDÓ. prev.
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LES REVISTES
Les reprodnccions d'arlicles d'altri
fetes en aquesta secció tenen només
caràcter docnmental; la inserció d'elles
no implica, dones, conformitat plena
amb llur contingut.

LES TENDÈNCIES DEL JUDAISME MODERN, per A . Vincent, de " L a Vie Intellectuelle" del 10 de febrer de 1932.
A l començ de l'any 1931, el rabí Julià Weill

publicà un petit volum titulat Le

Judaisme ' al qual tota la premsa dispensà una acollida benvolent.

L'autor hi feia

constar que el judaisme era de moda, i afegia, encara, que volia demostrar, bo i
presentartt una imatge fidel de la seva religió, com la seva vitalitat s'aferma i com
la força espiritual que representa é s de les m é s indicades per a reconstruir una c i vilització moral commoguda

fins als fonaments.

Evidentment, tindria poca g r à c i a sostenir que el judaisme no é s allò que vol el
senyor J . W e i l l , o que la imatge que ens en dóna no é s prou fidel. I . a qüestió que,
a judici nostre, cal formular é s distinta. Nosaltres la concretaríem

així:

Aquest

judaisme del segle x x , é s igual que cl judaisme practicat a Jerusalem quan Jesucríst nasqué entre els homes per a donar el seu missatge al m ó n ? E l gran Hillcl
reconeixeria com a veritables deixebles seus els rabins d'avui? H i ha evolució normal i rectilínia, evolució perfectible que ha desenvolupat
pirituals del judaisme, o desviació

i àdhuc potser

els innegables valors es-

menyscapte?

Lagrange', de la qual ningú no podrà dir que no constitueix
ciosa, realitzada sota la cura d'un especialista

L'obra del R . P .

una enquesta minu-

ens permetrà de respondre a aquesta

qüestió, per tal com ens proporciona una base segura sobre l'estat autèntic del j u daisme abans de Jesucrist i, per r a ó del mateix fet, autoritza una comparació motivada amb aquest punt determinat i fix que é s el judaisme del segle x x .
"Jo crec amb una fe perfecta... que la profecia del nostre mestre Moisès ha
estat veritable... que aquesta T o r a h no serà canviada i que no vindrà cap m é s T o rah de part del Creador, beneït sigui el seu sant nom!" ( A r t . 6-9). A i x í
sava Maimònides en el seu formulari. E l s reformistes
drien a hores

d'ara abolir totes les observances

nacionals i messiàniques—clavetejades,

s'expre-

liberals del judaisme vol-

que comporten

les

concepcions

naturalment, de particularitats—. per con-

servar únicament les lleis morals. Segons les paraules de J . Weil, la Torah no é s
ja sinó "una escola de vida honesta que impulsa totes les facultats humanes i s'adreça al cervell, al cor, a l a voluntat, als sentits i a la consciència

per tal de fa-

cilitar l'elecció del bé i del mal" (pàg. 92), é s a dir que, de fet, no é s j a altra cosa
París, Alcan, 1931. I n - 16 de 241 pàgs.
Le Judaisme avant Jésus-Chrisl, París, Gabalda, 1931.

LLIBRES & REVISTES

59

que l'expressió de la llei natural. Hom es demanarà, és clar, què é s cl que caracteritza la religió jueva, puix que les grans religions professen d'una manera gairebé idèntica la llei natural i s'especifiquen per llur culte i llurs pràctiques particulars.
I és per a i x ò que el judaisme, si admet modificacions imposades per la necessitat,
es nega a concebre ía Torah com a evolutiva. Sols la concep com a immutable, i
cal confessar que només ell roman en la linia de l'antic judaisme dels primers segles d'aquells que veien en ella un ésser divi preexistent

partícip en certa manera

de la immutabilitat de D é u .
P e r ò si. a dreta llei, tenen r a ó com és que no veuen que de fet, tenen culpa?
Tant si volen com no, hi ha una cosa que no podem negar, i és que tota la part de
la llei de M o i s è s que concerneix el culte és abolida. Si els jueus, després de l a
guerra, haguessin estat autoritzats per a reedi ficar el Temple, la Llei els hauria
obligat a reprendre els holocaustos i els sacrificis sangonents. E l l s mateixos, d'això, no en volen ni sentir parlar

i val a dir que tenen raó. P e r justificar llur punt

d'albir apel·len a les argúcies rabiniques: L a Llei. diuen, únicament admet sacrifici
si .els sacerdots estan en estat de puresa, i a i x ò

j a no és possible per tal com no

s'ha sacrificat la vaca roja per purificar-los. P e r ò , per sacrificar la vaca roja. cal
mantenir-se en estat de puresa legal", etc... I é s amb subterfugis d'aquesta mena
que hom voldria dissimular aquest fet evident de l'abolició de la L l e i !
I és encara en molles altres coses que la llei j a no compta, particularment en
aquells " t a b ú s " i en "aquells ritus pagans susceptibles d'un valor educatiu i espiritual", com els anomena J . Weill, que la immensa majoria dels jueus j a no observa i no es considera pas culpable de fer-ne cas omís. L a Llei, doncs

és abolida,

i ho és per als jueus i per a tota la humanitat, car si la religió dels profetes é s universalista, no ho és ni ho pot ésser cn el sentit de la Torah. É s evident que entre el
judaisme intens i minuciós de què vivien els contemporanis de Crist, els rabins que
escriviren la Michna i el Talmud, i els que, en els nostres dies, no en conserven
sinó l'element purament espiritual, hi ha un canvi. No fóra pas. aquest canvi, el
que els fariseus, representants del judaisme oficial
nera

no volien admetre de cap ma-

el mateix canvi, no obstant, que J e s ú s el predicava, a i x ò és, que 1B qüestió

religiosa pura no té res a veure amb una qüestió nacional o ètnica?
S é molt bé que els jueus moderns es defensen d'aquesta objecció. Ells—el poble levitic—, s ó n mantinguts en una santedat m é s perfecta per les innombrables
lleis de puresa del Pentateuc. p e r ò no es pot pas pretendre de sotmetre-hi la resta
dels homes. Aquests sols estan lligats als preceptes noaxics (Gen., c. I X ) , monoteisme ètic, sense cap prescripció particular i que la seva manca de precisió fa m é s
apte per a universalitzar-se. Admetre aquest teisme constitueix, pròpiament parlant,
una injúria a D é u i un menyspreu declarat envers els no jueus. É s , en realitat, no
tenir per esdevinguda la resta de la revelació, profetes o llibres didàctics, i, sobretot el tresor dels Evangelis; é s creure que D é u no ha parlat per als altres homes.
A aquesta pretensió d'una v o c a c i ó especial d'Israel, tal com la hi exposava

Aimé

PaHière, Hyacinthe Loyson r e s p o n g u é : " Per la meva part, el punt respecte al qual
no estic pas convençut, és la perpetuïtat del sacerdoci d'Israel i de l a llei ètnica de
què t é cura. E m sembla que hi ha una mena d'ultramontanisme jueu que s'isola
orgullosament de la resta dels homes amb la pretensió de subordinar-los. J o diria
volenter amb Sant P a u : " J a no hi ha m é s jueus ni grecs." I afegiria, en lloc del
Mcssias Jesús, "en D é u i en la humanitat". Resta sempre a Israel aqueixa g l ò r i a
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d'haver guardat i transmès a l a humanitat el tresor que desconeixia: D é u , l a Llei
moral i el Regne futur dc la Justícia. J o vull é s s e r Prosèlit de la Porta, no pas de
la porta d'un temple nacional, sinó d'un temple universal en el qual entrarà el Rei
de la Glòria (3)." (Lletra del 13 de gener de 1908.)
Aquest llegat d'Israel, que Hyacinthe Loyson reconeixia que havia estat comunicat per Israel a la humanitat, va ésser-li t r a n s m è s fidelment en l a seva totalitat?
No, respon el R . P. L a g r a n g e : " Per què, doncs, es demana, el fariseisme estava
tan mal disposat a escoltar J e s ú s llavors que es donava com el Messias

veritable

fill de D é u . É s que hi ha una gran diferència entre la revelació antiga i el j u daisme palcstinià... Si l'Antic Testament no contenia tota la R e v e l a c i ó concedida per
J e s ú s i per l'Esperit Sant als Apòstols, la preparava i la contenia
virtualment. I aquestes

diria un

filòsof,

virtualitats, que no podien aparèixer d'una manera clara

a cap doctor, s ó n les que el judaisme,

j a rabinic, havia ofegat.

" E n el seu deliber estancat d'isolar-se, s'havia limitat i encongit

(4). Quan una

ciutat forta, que es creia lliure de perills és assetjada, de la primera cosa que té
cura l a defensa és de destruir els edificis d'extramurs on podria aixoplugar-se l'enemic i preparar un atac m é s directe. I a i x í les m é s belles construccions que s'havien anat estenent ça i enllà, a ple aire i a ple sol. cauen enrunades sota la metralla dels habitants, a d é s tranquils i pacífics, d'un recinte m é s estret. D'una manera
semblant el farisaisme palcstinià, inquiet a causa de la penetració de l'esperit grec
i no massa satisfet dc la conciliació travessosa intentada a Egipte, envoltà la Llei
d'una eleda bardissera. De passada li llevava tot engranall vers l'esdevenidor i suprimia Ics seves virtualitats sobrenaturals. Sense

tenir en compte

l'acció gairebé

personal de la Sapiència, filla de Déu, i de la de l'Esperit Sant. aquest judaisme
reduí conscientment la natura de D é u a l'ideal d'una mònada infecunda. isolada en
la seva Majestat i barrà el pas al dogma de la Trinitat, per la senzilla r a ó que no
tenia encara el dret d'afirmar l'existència de les tres persones cn la unitat del sol
D é u vertader (5)."
L a lectura dels t e ò l e g s jueus, des de Maimònides fins als m é s recents, referma
la prova del R . P. Lagrange. Sense sospitar-ne

la importància, ultra l'existència

del tractat Dc Dco uno en la teologia cristiana, proclamen que el dogma de la T r i nitat, contradictori i absurd en ell mateix, no t é fonament en la revelació. D'aquesta manera confessen

explícitament que no han provat mai de comprendre res d'a-

queixa plenitud de vida que el Crist ens ha invitat a veure en D é u . Sens dubte,
aviat é s dit que aquest misteri "no ofereix res per a comprendre", i és evident que
tres éssers que només en formen un constitueix
tres persones que procedeixen

un concepte contradictori. P e r ò

l'una de l'altra c n la indivisió d'una mateixa natu-

ralesa, com el pensament procedeix de la intel·ligència que s'expressa ella mateixa, com l'amor procedeix de la intel·ligència i del pensament
j a no presenta la mateixa evident

contradicció.

una concepció així

L'activitat immanent, eterna, in-

finita, d'un Absolut que no h a donat mai res, que no pot

d'altra banda, donar

la seva mesura en cap obra exterior, apareix àdhuc a algunes intel·ligències, precisament perquè pensen, com l a solució d'un enigma. Segons una reflexió feta per

•

Le Sanctuaire inconnu, p à g . 181.

4 E l R . P . mateix nota ( p à g . 590, núm. 1) que J . Weill el concedeix amb inol·a
discreció en el seu llibre Le Judaisme, pàg. 178.

"

Op. laud.. pàg. .S89. s.
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M. L . Boutroux a M . J . Chevalier i que a Q n ó t confirma amb una lletra inserida
a la Revue Bleue (15 de març de 1902), és precisament "per mitjà d'aqueixa reflexió

sobre el dogma de la Trinitat que ha pogut penetrar m é s profundament c n

cl secret de les coses".
E n llur oposició a la revelació de l'Evangeli, alguns d'aquests teòlegs van fins a
l'extrem de negar a D é u tot atribut particular, de por que tenen que aquest atribut
no pugui algun dia ésser personificat i rompre així la unitat divina (6). M a i m ò nides no vol admetre sinó l'atribut existència, i la tendència moderna és de reunir
tots els atributs divins en cl sol fet que D é u posseeix l'ésser i que és ell qui existeix

per excel·lència (7). L ' A n t i c Testament era indiscutiblement

Un

menyscapte

més ric (8).

semblant s'observa en la doctrina de la retribució de l a vida

futura. E l s salmistes havien insistit sobre

la

benaventurança

que rebrà

l'ànima

fidel prop de D é u (9), i la primacia mora! havia prevalgut sempre de tal manera
que ningú no gosava a proclamar ni la pèrdua de tols els gentils, ni la salvació
de tots els israelites. M é s endavant, llavors del judaisme rabínic, la tendència, influïda per l'estancament nacionalista, fou de no admetre a la vida eterna cap gentil
que no hagués fet professió de judaisme ni de rebutjar, mai cap israelita, gràcies
al

Purgatori. Sigui com sigui, com remarca el P . Lagrange

en comparar-lo a

l'Antic Testament, "el judaisme dels fariseus, l'únic que ha r o m à s en la tradició,
no deixa entreveure cap progrés en la doctrina, i menys encara una religió m é s
interior. C a l reconèixer, al contrari, que no ha igualat el sentiment

profund del

salinista i que els detalls que ha pretès afegir pel seu compte comprometrien m é s
aviat la sòbria gravetat de la veritat essencial. É s sobretot respecte a aquest punt
que l'exclusivisme
cor"
A

més accentuat del nacionalisme deixa una impressió penosa al

(pàg. 363).
hores d'ara, no hi ha ningú entre els t e ò l e g s jueus que gosi a excloure el

just no jueu de la vida eterna i de les recompenses futures: " J o crec que els homes de b é (de tot origen), que acaten la llei de D é u (natural o revelada) i accepten de tot cor la seva voluntat, i els qui estan sincerament penedits, tindran part
com a à n i m e s immortals a l a vida eterna (10)." E n canvi, la doctrina d'un infern
etern per als dolents que no s'han penedit

afirmada tan categòricament en cl Nou

Testament i que no desconeixen pas els llibres de l'Antic, doctrina de què els a p ò crifs jueus de l'època parlen com si hagués estat rebuda en c o m ú , ha desaparegut
del judaisme modern. N i J . Weill, ni Friedlànder, ni L . Baeck, que representen les
tres tendències conservadora, liberal i intermediària, no en parlen, i Lazarus confessa: " D ' e n ç à de cent anys, els mots "infern" i "penes de l'infern" no es pronuncien j a en cap s e r m ó jueu ni en cap ensenyança jueva. Fins i tot entre el

* FRIEDLÀNDER, Dic Jüdischc Religion, pàg. 33.
' J . WEILL, op. laud., pàg. 96.
* S a l o m ó Remach definí la paraula D é u : "terme filosòfic que respon a la necessitat del divi que hi ha en nosaltres, é s a dir, al somni persistent de la perfecció acomplerta, tant en l'ordre moral com en l'economia de l'univers". Segons ell,
"no implica sinó la llarga història de les nostres iUusions i del nostre orgull"

(Ce que je sais de Dieu, pàg. 140.)

Entre aqueixos jueus d'extrema esquerra, potser encara perdura el punt de vista
ètnic, pero j a no es pot dir que sigui un sentiment religiós qualsevol, car é s ateisme pur.
° Ps. X V I , f U n ; X L I X , 15 5.; L X I I I . 23 s.
"
Credo, de M . Margolis. citat per J . WEILL, O/>. laud.. pàg. 113.
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poble,

s'anomena

la

Gchena

gairebé

CRISTIANA

només

per

representar els dolors terre-

nals ( l i ) " . L a tendència, avui cs j a de no admetre sinó una immortalitat de l'ànima, basada en l a filosofia. L a conferència de Filadèlfia va declarar que la resurrecció, en judaisme, no é s fonamentada, i els liberals han suprimit dels llibres de
pregàries totes les demandes relatives a l a " vivificació" dels morts.
L'essència

del judaisme radica

en el lliure albir,

afirma M . J . Weill,

pàgina

109 (12). i en a i x ò . altrament, demostra é s s e r l'hereu fidel dels fariseus, puix que
aquesta era una de llurs doctrines principals; però, en canvi, la gràcia divina i l a
seva necessitat j a són excloses en la seva e x p o s i c i ó i el mot no es troba ni àdhuc
en el conservador Friedlànder.
punts,

Aquest menyscapte

s'observa en multitud d'altres

é s suficient, per a fer-lo palès, de recordar que a l'edat medieval

Maimò-

nides resumia l a fe jueva en tretze articles. Crescàs els reduïa a ' uit i L . Albo
els fonia en tres: un D é u creador, una R e v e l a c i ó

i una Remuneració.

credo de Margolis s'exceptua el darrer article que concerneix

Si en el

la missió especial

d'Israel, no es veu pas massa b é qui é s el que separa un jueu d'un simple teista
qualsevol.
É s el que el R . P . Lagrangc remarcava expressament
"Tendència

en la seva

conclusió:

molt pronunciada a esporgar els elements sobrenaturals, a reduir-los

a formalitats accessibles a l a r a ó (13)."
A i x ò es pot veure sobretot en l'evolució de la creença en el Messias. E l poble
jueu. en els temps de Crist, esperava un salvador, i en el segle I aquesta esperança era tan general que els autors pagans.
jueus, l a comenten

Tàcit

i Suetoni

com si es tractés d u n a creença

(11), en parlar

dels

realment rebuda. E l s llibres

sagrats, sota formes diverses, no havien deixat lloc a dubtes sobre aquest
Israel i el m ó n deurien, després de D é u i per g r à c i a d ' E l l

punt.

llur salvació i llur per-

fecció a un elegit, a un enviat divi, a un gran profeta consagrat per a tal missió
mitjançant una unció a n à l o g a a la que s'emprava per denotar la dignitat de què
eren revestits els reis i els sacerdots. Envers ell s'adreçaven els ulls i les pregaries d'Israel, aixi en les hores de prova de l a nació, com en els dies en q u è la
fortitud dels individus

flaquejava

sota el fardcll

de les injustícies. E l l és el gran

esperat, el desitjat, el que ha de restituir totes les coses. E n els llibres escrits en
els moments à l g i d s del període macabeu. hom el veu més aviat en la continuació
de la raça sacerdotal i reial "amb la qual l a salvació havia arribat a I s r a e l " : és
el qui ve a completar l'obra de Judas Macabeu, del seu g e r m à

Simón, de Joan

Hyrcan. Tot duent-la a terme, li fa atènyer les seves darreres conseqüències,

u

l'ex-

LAZARUS, Die Elhik des Judentums, I I , p à g . 118.

" L a premsa catòlica ha dispensat en conjunt una acollença massa favorable
al fascicle de J . Weill. É s innegable que el to d'aquesta obreta é s cortès, i a i x ò ens
relleva de les acusacions apassionades d'un Benamozegh, però en multitud de punts
els catòlics tindrien raó de plànyer-se que llurs doctrines siguin mal interpretades,
desviades de llur sentit obvi i àdhuc presentades d'una manera falsa. Amb tot, és
tan fàcil de procurar-se manuals de teologia catòlica com és difícil de trobar tractats de teologia jueva. U n cas entre molts d'altres. J . Weill escriu, pàg. 109: " E n
a i x ò (la doctrina dc la llibertat) el judaisme es distingeix del monoteisme trinitari
i de les doctrines paulinianes de l a gràcia que tendeixen a la n e g a c i ó del lliure albir. N'hi haurà prou, em penso, de remetre al Concili de Trento, Sess. V I , can. s,
que condemna expressament el qui negui el Hiure albir.

"

Op. laud.. pàg. S9i.

" TÀCIT, Historiae, V , 13; SUETONI, Vespasià, I V .
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cedeix i la ultrapassa en alpiins punts. L'esperança d'una solució humana, que en
uns moments minva, pren, en canvi, nova volada en els escrits posteriors. E s jutge en els escrits on domina la preocupació del darrer fi; rei g a e m r

en aquells on

el caràcter de triomf temporal é s m é s acurat; é s sempre, en resum, rei i jutge i
com a tal. llibertador, salvador, redreçador d'injustícies i restaurador (15).
Altrament, la vinguda del Messias ha de coincidir amb la represa pel poble
d'Israel de tota la seva vida política, nacional i religiosa dintre un marc d'esplendor. E l l serà per als jueus llur home, llur doctor i llur capità; ell compeUirà els
gentils a inclinar-se davant d'ells i davant seu. " F e s sorgir ben aviat el rebrot
del teu servidor David; i fes enfilar el seu capoll amb la teva acció saludable:
car
el

tots els dies esperem en la teva salvació. Beneït sies. Senyor, que fas brotar
lluc salvador" ('5." Benedicció).
D'ací provenen els moviments que tot d'una s'emmenen milers de jueus darre-

ra d'un impostor:
A

Bas-Kobekas, en 132, o Sabbatai Çcvi. en el segle x v n .

part d'aquests trest gairebé constants

la imatge que el judaisme dels pri-

mers segles es forjava del Messias, era imprecisa i diversa, revestida la majoria
de les vegades d'una forma quimèrica o material. Cadascú triava i interpretava,
en les profecies

antigues,

d'acord als seus desigs

i segons la seva consciència.

N i n g ú , però, no sabia aplegar en una sola figura tots els trets del Salvador continguts en l'Antic Testament.

H i havia en Isaïas una profecia

cèlebre sobre el

servent de J a h v é (c. X L I , L , L I I I ) . E l començ i la fi són de tal manera gloriosos per a ell que el Targum del Pseudo-Jonathan reconeix en ell el Messias, però
s'escandalitza dels seus sofriments, els recusa i, amb ell, els recusa tot el judaisme, car no saben veure ni comprendre de cap manera que Ics i)erles i els diamants
d'una corona reial no haurien estat en el seu front sinó falsa parenceria (16).
P e r ò d'aquest prodigiós Messias del qual parlen tan abundosament

els llibres

llurs, i en el qual el poble ha tingut posades les esperances durant trenta segles,
què

n'ha fet el judaisme modern?
E l gran rabí s. Lcbrbé. en el seu catecisme, no parla gens del Messias i ex-

"

L . I)F. (ÏRANDMAISON, JeSUS-Clirist. t. I , pàg. 276 i S.

w ^ Paul P . Levertoff explica en la revista The Church and the Jews, de la
qual é s director i principal redactor, una anècdota ben curiosa: " F a uns vint anys,
diu, publicava una Vida de Jesucrist en hebreu. E r a la primera vegada que apareixia una vida de Crist en aquesta llengua. E l seu efecte sobre els Jíders jueus fou
immediat: A b a d ha-Am (que hom anomenava el nou profeta jueu), Horowits, B e m fcld i el doctor Klausner, avui ben conegut pel seu Jesús de Nalcaret (Jerusalem.
1020). que el canonge Danby ha traduït al anglès. Tots ells s'ermerçaren a tractar
de les qüestions que plantejava la meva critica del judaisme. E l meu llibre suscità
cambé el de Klausner, que va sortir de primer en el recull hebreu Hé-Athid (L'Esdn>enidor). com declara ell mateix en el prefaci. Horowitz, director de Hc-Alhid,
inaugurà una sèrie d'estudis dedicats a examinar els problemes plantejats per la
meva V i d a de Crist. E r a un espectacle nou el que oferien tots aquests grans mestres
del despertar nacional jueu en ocupar-se seriosament de Crist i del cristianisme.
Van resultar-ne episodis tràgics i episodis còmics. U n jove escriptor sebreu, molt pobre
1 molt abnegat, conegut pel pseudònim de Ben-Israèl, publica a Haschiloa (la m i llor de les revistes novohebrees. dirigida pel doctor Klausner) una s.èrie d'articics
SOpre d judaisme i el cristianisme. E n ells declarava, entre altres coses, que la descripció dels sofriments del servidor de D é u en el capítol L I I I d'Isaïes coincidia
Derfectament amb Jesús de Natzaret, i que. en el conjunt, aquest capítol tenia m é s
relació amb el Nou Testament que amb l'Antic. Aquesta idea desencadenà una espantosa tempesta que degenerà en persecucions... i el dissortat jovencell, vençut
oer la misèria, va posar terme a la seva vida." (Citat per Joan de Menasce en

Uuand Israel aime Dieu, pàg. 23. n. 1).
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plica d'aquesta
els temps

manera l'article X I I del

messiànics hauran arribat,

CRISTIANA
formulari dc M a i m ò n i d e s

(17): "Quan

els reconeixerem, segons els nostres

profe-

tes, per aquest senyal: la veritat, la justícia i la bondat regnaran per tot

l'Uni-

vers, i l a guerra i les discòrdies hauran desaparegut. E n una paraula, els homes
no adoraran s i n ó un D é u i no constituiran j a sinó una sola família." Com molts
moderns, redueix tot cl messianisme a la idea del regne dc D é u i, abandonant el
punt dc mira nacional, sols conserva la manifestació universal de la sobirania divina en la justícia i la pau. E n el seu F.squisse d'una doelrinc jeune (18), el rabí
D . Berman. ni tan sols al·ludeix la qüestió del messianisme. L a idea de J . Weill
representa

amb força

exactitud c l

moderna, diu, des de l'emancipació
aspectes a les concepcions

pensament

mitjà

de

molts

jueus:

"L'opinió

fins als nostres dics, ha afegit o donat

nous

tradicionals del messianisme. L a igualtat de cultes pro-

clamada per les nacions afectes als principis dc la R e v o l u c i ó va influir cn gran
manera en les creences escatològiques
té tendència,

de la fe jueva. E I liberalisme reformador

si no a velar completament,

almenys a atenuar l'aspecte

temporal

i nacional de les despeses d'Israel... E l s tradicionalistes, per llur banda, han conservat les

antigues

pregàries

les amb una certa elasticitat

amb les

fórmules

i accentuant

messiàniques,

sobretot

els

però

sentiments

interpretantuniversalistes

que han estat expressats amb tanta amplitud cn algunes pàgines dels profetes

(19)".

E n un llibre publicat primerament en a n g l è s , The legacy of Israel, i que acaba
de donarse a conèixer als lectors francesos en una traducció titulada Le UffS d'Israel, C. G . Montefiore es pregunta si Israel pot donar encara alguna cosa cn l'esdevenidor. N o es tracta pas d'un incrèdul, car ell mateix ens assabenta que é s un
jueu religiós. Després d'haver examinat la qüestió sota tots els seus aspectes, manifesta que cl legalisme jueu. en tant que creença en un codi perfecte i divi. identificat amb el Pantateuc ha de d e s a p a r è i x e r : " S i el judaisme en depengués,

afe-

geix, i en fos inseparable, en veritat no podria fer cap bé, ni tindria cap missió a
exercir." Resta, doncs, a l'actiu del judaisme la creença en un D é u únic i en una
llei moral de la qual D é u és l'autor. P e r ò Montefiore

reconeix també que hi ha

alhora un teisme cristià i una llei moral cristiana que s'han imposat a la humanitat, j Israel

des d'aquest moment, té alguna cosa a dir i a fer en l'actitud del m ó n

amb referència al que ve en primer i cn últim terme en el pensament humà, envers
allò de què, en darrera instància, depenen tota acció i tot caràcter, ç o és, la creença en D é u i en la seva relació amb l'honradesa i el deure en l'home (pàg. 502)?
I respon amb melangia que fóra audaciós i presumptuós d'afirmar-ho i conclou:
" L a llei antiga i la llei nova no són termes inconciliables; l'home, en la mesura
que l'afecten, en té necessitat. Ambdues s ó n glorioses i sublims... E n el combat per
Déu que es lliura en aquests moments, "Israel pot aportar la seva cooperació, no
pas com un adversari, sinó com un notable amic i aliat" (pàg. 507).
No podem

menys que aplaudir aquestes

paraules tan nobles.

E l judaisme i e l

cristianisme tenen un origen comú. E l cristianisme, nascut a Judea, coincideix amb
el judaisme en la seva fe en un D é u creador i remunerador. P e r ò si el judaisme

n

Catéchisme ou ÉUnttntS d'inslruccion religieuse et tnorale à l'usage de la

jeunesse israélite, 6.* edició. I93I18 P a r í s . IQ24.

La foi d'Israel, p à g . 170.
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modern vol ésser un aliat en la lluita per Déu, convé que deixi de recloure's en una
contemplació ètnica i nacional que l'empobreix

i es situï en l a linia universalista

dels profetes, d'aquells sants barons que, encara cinquanta o seixanta anys abans
de la nostra era, escrivien el Salm X V I I

anomenat de S a l o m ó , que troba, per fi,

en l'Evangeli i en Jcsucrist l a plenitud de vida a què aspira.

LA REPÚBLICA FRANCESA I LA BANDERA, tret dc L'Ami du clergé (15 de
setembre de J932).
Hem donat suara una relació dels esdeveniments

fins els primers dics d'octnbrc

de 1873. E l s membres del partit legitimsta, mitjançant gestions de Ics quals servaren ciirosament el secret, redoblaren els e s f o r ç o s prop del comte de Chambord per
tal de reeixir a fer-lo canviar de parer. E n llurs cares esquives i emmudides per
una "reserva no exempta d'escepticisme",
que llur comesa

diu el duc de Broglie, es veia prou b é

no havia cristal·litzat convenientment.

Entre ells i els homes del

centre dreta començaven a canviar-se retrets un xic agres. E l s orleanistes es delien, amb raó, que no se'ls complís la paraula.
V a convenir-se que es nomenaria una C o m i s s i ó de nou membres per tal de buscar la manera de posar-se d'acord. Foren designats

Andiffret

Pasquier, Daru

i

Calla, orleanistes: Chesnclong, L a r c y . Baragnon. de l a dreta moderada; Tarteron
i Combier, de l'extrema dreta. Aquesta Comissió, que presidia el general

Chan-

garnier. s'anomenà Comitè dels Nou.
Duran tot aquest temps, i d'ençà de la " f u s i ó " del 5 d'agost, l'actitud del M a riscal havia estat per damunt de tota lloança. L a seva situació era dificil. E l s homes que l'havien portat al poder j a no es basquejaven sinó de trcure-l'en. U n home
menys desinteressat

que ell hauria pogut ofcndre-se'n: ell no mostrà mai el m é s

lleu el senyal d'ambició.
"Jo no crec, diu de Broglie. que mai el cap d'un gran Estat hagi donat un
exemple

semblant de desinterès i de noblesa d'esperit. V a l a dir, tanmateix, que

havia acceptat ben a contracor el poder que li conferi l'Assemblea en la nit del
24 de maig. P e r ò tots els ambiciosos pretenen que han estat enlairats a desgrat
llur, i únicament els fets palesen si a i x ò és una frase feta o un sentiment real. Hora
no pogué dubtar-ne en aquest cas, davant l'acollença que el nou President de la
República dispensà al pensament d'una restauració monàrquica, la primera conseqüència de l a qual fóra baixar-lo del lloc suprem on era cncimbellat. Que li produïa una joia sincera es traslluïa, m é s que en la seva cara tothora tan franca, en
les seves paraules tan sòbries i ponderades. L'oblit de la seva pròpia personalitat
era tal que els altres es permetien de fer-ne cas o m í s com ell. i parlaven a la seva
presència d'un esdeveniment

que el tornava a l'obscuritat de la vida privada, com

si hi fos el menys interessat del m ó n . "
N o m é s hi havia un punt sobre el qual era absolutament c a t e g ò r i c : la impossibilitat d'arrabassar la bandera a l'exèrcit francès. Coneixia perfectament

cl soldat,

' el sol pensament de renegar d'una bandera que resumia un tan bell esplet de pà-
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gines glorioses revoltava el seu bon sentit. A m b tot, ell descendia d-ima

família

reialista. havia fet les seves primeres armes sota la bandera blanca, i "'no cedia
pas a un prejudici estúpid, sinó a un judici assaonat per la r e f l e x i ó i per l'experiència."
H o m ha contat manta vegada que cl duc Pasquier produ! una gran impressió
al Comitè dels Nou, en donar compte d'una declaració que el Mariscal li havia fet
d'una manera incidental: " S i la bandera blanca

havia dit Mac-Mahon. fos aixe-

cada contra la bandera tricolor... les escopetes s'engeyarien soles, i jo no podria
respondre ni de l'ordre en el carrer, ni de la disciplina en l ' e x è r c i t . " E l duc de
Broglie no creu en l'autenticitat

d'aquesta

historieta.

Però

el que é s ben cert

é s que el duc Pasquier rebé confidències del Mariscal sobre l'assumpte de referència, que va jutjar-les greus

i li demanà que l'autoritzés per a parlar-nc amb cl

C o m i t è dels N o u , el qual fou prou impressionat per a creure que s'imposava una
g e s t i ó suprema prop del comte de Chambord. M . Chesnelong fou qui rebé dels Nou
la missió de traslladar-se a Frohsdorf i assabentar cl pretendent del sentiment unànime dels seus amics, recolzat en el del cap de l'Estat.
E l duc de Broglie no dissimula que cl fet d'enviar només Chesnelong li féu l'efecte d u n a g e s t i ó un bon tros esquifida, per a un objectiu tan important. E l l hauria volgut que hom hagués enviat prop del comte una veritable ambaixada, que hauria pogut é s s e r presidida pel vescomte d'Harcourt, oncle del Mariscal i representant de F r a n ç a a Viena. L a seva missió no hauria pas estat d'oferir la corona a l
príncep, s i n ó de fer-li saber que el Mariscal no acceptaria mai el canvi de bandera.
E l president de l'Assemblea, M . Buffet, hauria defensat aquest parer, en nom del
cos sobirà que presidia. A i x i s'esdevindria m a d'aquestes dues coses: o el comte
de Chambord hauria acceptat de tenir en compte les e x i g è n c i e s i desigs del país
i la monarquia fóra restaurada, o s'hauria obstinat en la seva opinió personal, i
llavors hom hauria pogut, sense mancar a la lleialtat, orientar-se vers una altra
combinació, é s a dir, d'una manera oberta i decidida vers la República, a fi de n a
deixar caure França a les mans del partit republicà!" Tant en un sentit com en
l'altre diu molt bé el duc de Broglie, el terreny hauria estat desbrossat

una ve-

gada per sempre. P e r ò el Mariscal estimava que cl seu deure era d'observar la m é s
completa neutralitat, i a i x ò li semblava que e x c l o ï a tota relació directa amb cl pretendent. E n conseqüència

va refusar d'emmotllar-se als propòsits del president del

Consell. C a l g u é conformar-se

amb l'ambaixada Chesnelong, que trobà el príncep

a Salzburg. Lucien-Brun, Cazenove de Pradines i Carayon de l-a T o u r en formaven part. E l s contemporanis van notar tot d'una el contrast penós que hi havia entre la publicitat que es donà a la g e s t i ó i a l s detalls exteriors de l'entrevista i el
silenci absolut sobre el curs de les negociacions

i les decisions adoptades.

Talment

s'hauria dit que hom volia tractar dels interessos de França a porta tancada i e x cloent tota participació de l'opinió del país. "Nosaltres

no ens cansàvem de dir,

explica de Broglie, que. ben mirat, no es tractava sinó de preliminars, sense cap
valor legal, i que la sobirania de l'Assemblea romandria intacta; el públic gairebé
no ens escoltava i, recelós, s'impacientava de no tenir noves concretes sobre els i n teressos que l'atenyien directament. E n t r e nosaltres no hi havia aquestes suspicàcies injustificades."
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encarregà al seu ambaixa-

dor a P a r í s , el comte d'Arnim, que fes arribar al govern francès l a seva protesta
per algunes publicacions dels bisbes de França

que blasmaven en termes poc me-

surats la política religiosa del Canceller alemany. L a g e s t i ó del comte d'Arnim
coincidí amb la tornada a Versalles de la missió Chesnelong. E l duc de Broglie.
que es trobava a Paris, s'assabentava l'endemà, a les cinc del mati, per mitjà del
seu nebot d'Haussoville, dels resultats d'aquesta missió. H o m els considerava com
a decisius: "L'acord havia estat complet i fàcil sobre totes les qüestions purament
polítiques. U n a constitució que no seria atorgada pel rei, ni imposada amb el seu
consentiment,

sinó deliberada en comú entre l'Assemblea i ell, totes les garanties

de llibertat civil i religiosa estipulades en aqueixa constitució i indicades per endavant en el decret de l'Assemblea que reposaria el rei en el seu tron, cap d'aquests punts—ni àdhuc el de la responsabilitat ministerial, que constituïa cl veritable govern parlamentari—no havia estat obstacle un sol moment.

L a qüestió de

la bandera era m é s delicada. E l comte de Chambord hi havia fet

resistència m é s

temps;

finalment,

els dos interlocutors havien pervingut a posar-se d'acord sobre

els punts següents. Res no es canviaria a la bandera nacional abans de
del rei. U n a vegada en possessió del poder

l'arribada

el rei es reservava el dret de presen-

tar—i esperava fer adoptar pels representants del país—una solució compatible amb
el seu honor i susceptible de satisfer l'Assemblea i la nació."
D'Haussonville, en referir aquests

detalls,

mostrava un entusiasme

jovenívol.

E l seu oncle era ben lluny de Çompartir el seu optimisme. Durant aquell dia, v a
rebre Chesnelong; la conversa que sostingué amb ell no va pas tranquil·litzar-lo.
Planava encara un misteri sobre les veritables intencions del príncep. Havien calgut moltes hores de discussió per aconseguir les

concessions

aparents

que

duia

l'ambaixada. Quina seria la solució de què parlava i que havia de satisfer alhora
el seu honor i els desigs de F r a n ç a ? Chesnelong no en sabia res. Restaven, doncs,
alguns punts poc esclarits en tot aquest assumpte. P e r ò els reialistes havien esperat
tant que eren inclinats a prendre llurs fal·leres per realitats. "L'opinió pública s'havia engrescat, diuen les M e m ò r i e s de Broglie: els reialistes de tot matis, els prínceps d'Orleans al davant, entonaven l'himne monàrquic. Deien a cor que no es podia negar al rei el dret d'explicar-se davant els país. des del moment que no pretenia imposar la seva voluntat, i es sotmetia al judici definitiu del p a í s . "
Hom podia i havia de suposar que el comte de Chambord després d'haver llançat tantes provocacions imprudents a l'opinió pública, havia buscat i descobert un
mitjà honorable que el fes cedir. A r a j a no imposava res a F r a n ç a ; es sotmetia a
la decisió de l'Assemblea. H o m podia confiar en aquesta per a preservar la bandera nacional: el príncep no trobaria una majoria, ni tan sols un ministeri favorable a là bandera blanca. Per tant, no tindria m é s remei que resignar-se i ningú no
podria fer-li retret d'acatar la voluntat unànime del país. E l C o m i t è dels Nou devia compartir aquests pensaments, per tal com redactà un projecte de declaració
que havia de sotmetre a l'Assemblea

cn el qual hom llegeix aquests mots:

tinuarà la bandera tricolor. Solament podran fer-s'hi modificacions

"Con-

mitjançant

el

concurs del rei i de l'Assemblea nacional." Aquesta fórmula havia estat acceptada
pels diputats que assistiren a l'entrevista de Salzburg. Semblava evident, doncs, que
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responia a les decisions preses i a les intencions del comte de Chambord. " E l dau,
per fi, era llançat, i ens trobàvem empesos a una de les aventures m é s grans i que
podia esdevenir una de les aventures m é s glorioses del segle. A i x ! que hom sabé
que els cabdills reialistes s'havien decidit, França fou presa d'un extraordinari dinamisme. Tothom tenia davant seu la llista dels membres de l'Assemblea i assenyalava, segons les seves apreciacions, els noms dels que votarien a favor i en contra de la restauració." E l duc de Broglie conta les seves angoixes en aqueixes conjectures. E l gabinet que presidia no era pas homogeni, i j a s'ha vist per què. Q u è
fer, doncs, enfront dels debats imminents sobre l a restauració? Restar-ne al marge? E r a , tanmateix

ben poc francès mostrar-se indiferent o deslligat d'un proble-

ma tan cabdal! E n t r a r a la lluita? E r a possible, a i x ò , sense exposar-se a dislocar
el ministeri i posar el Mariscal en les m é s grans dificultats, justament quan hi hauria veritable fretura de mantenir amb m é s fermesa que mai la calma en el pais
i de prevenir tota temptativa d'insurrecció republicana o bonapartista ? Tot amb tot,
el ministre tenia la joia de saber que' l'exèrcit seguia impassible. " V a tranquil·litzar-me, escriu, l a lectura d'una lletra que vaig rebre del meu quart fill. oficial en
un regiment d'infanteria, a L i ó . M'assegurava que els seus companys, per bé que
poc entusiastes de la monarquia legítima, hi estaven ben resignats, i que si la massa dels exaltats volia fer alguna rebequeria la repressió fóra tan ràpida com enèrgica. Aquesta impressió recollida d'un grup d'oficials,

destacats

casualment a la

regió m é s dolenta de França, em causà un veritable conhort."
Tot semblava, doncs, preparar-se per a la restauració monàrquica.

Quan els diputats finiren les vacances, van é s s e r empresos tot seguit pels homes
que fins llavors havien tingut a llur cura les gestions preliminars. E l duc Pasquier
aconseguí sense gaire esforç l'assentiment del Centre dreta. H i h a g u é , però, a propòsit de l'acte d'aquesta assemblea de grup, un petit episodi significatiu. E l diari
legitimi sia L'Union

protestà

contra les

expressions

d'aquesta

informació verbal.

H o m havia emprat la paraula transacció en comptes de solució, i hom havia dit que
el príncep saludaria la bandera tricolor amb joia, quan havia afirmat senzillament
que, j a que no havia de canviar-se res abans del seu adveniment, les tropes anirien a
saludar-lo amb la bandera. A i x ò era ben poca cosa, i aqueix conflicte motivat per
futeses sense cap ni centener era prou per a demostrar que hom engreixava un x i c
més del compte les concessions fetes pel pretendent. "Aquesta picabaralla de mots
no indicava pas que s'hagués arribat a un acord respecte al fons de les coses." E l s
diputats que vacil·laven als confins de la monarquia i de la República—només eren
quinze, però llurs vots havien contribuït a la caiguda de Thiers, i hom no podia
prescindir-ne per a fer la monarquia—declararen llavors que si el príncep no s'explicava d'una manera m é s clara pertocant les seves intencions, llur ajut mancaria
al moment de votar. Calgué posar-se novament en contacte amb cl comte de Chambbord per pregar-li de fer saber si Chesnelong havia sabut interpretar bé el seu
pensament o no.
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P . I.ecanuet explica, segons el reverend Frémont i el testimoni formal de

Monsenyor Lagrange

bisbe de Chartres, que l'home que llavors v a fer decantar

la balança fou un venerable sacerdot, d'una virtut eminent i que d e i x à enyors profunds en la societat parisenca i entre els pobres: el reverend Lerebours, rector dc
la Magdalena. Aquest sant home professava les idees més intransigents en l'ordre
polític, la qual cosa prova senzillament que es pot ésser un home d'una gran pietat
i no comprendre res dc les necessitats polítiques del seu segle:
" U n grup de reialistes, escriu Lecanuet, va encarregar-li de traslladar-se a
Salzburg per pregar el príncep de fer cas om's dels consells de Chesnelong. D e clarà al comte de Charabord que hom l'enganyava, que a l'Assemblea no hi havia
majoria monàrquica, ni molt menys, i que, ni àdhuc acceptant l a bandera tricolor,
no fóra proclamat, "D'aquesta manera, afegí el reverend Lerebours el rei cau en
un doble abisme: no puja al tron i, renunciant a la seva bandera, cotnet una baixesa!" Sembla que aquestes paraules produïren una pregona impressió al p r í n c e p ;
i es deixà convèncer tant m é s fàcilment per tal com ell mateix pensava en aquest
sentit." ( P . 216).
C o m a resultat d'aquesta entrevista, el diari L'Union del 31 d'octubre publicà
una lletra del príncep adreçada a Chesnelong. V a ésser un cop fatal per al partit
reialista. Rares vegades un cap de partit ha donat una decepció m é s aclaparadora.
E l comte de Chambord era un caràcter molt recte i molt noble, talment com el
reverend Lerebours era un sacerdot edificant i exemplar. I heus ací que foren precisament aquests homes que eren fora de l'abast de l a crítica, i inspiraven el m é s
gran respecte, els que van trair les esperances catòliques i monàrquiques!
E n cl seu missatge, de data 27 d'octubre, el pr'ncep retia homenatge a la lleialtat de Chesnelong, però declarava sense embuts que no podia "refusar l'estendard
d'Arques i d'Ivry. Se'm demana avui, deia encara, el sacrifici del meu honor. Q u è
puc respondre? Doncs que no retracto res, que no retiro ni esmeno res de les meves precedents declaracions. L e s pretensions de la vigília em donen la mesura de
les e x i g è è n c i e s de l'endemà. I jo no puc consentir que s'inauguri amb un acte de
feblesa

un regnat

fort i reparador... Empetitit avui. forçosament

fóra

impotent

demà."
No discutim la inspiració íntima d'aquest document

memorable: hom no pot

menys que inclinar-se davant la perfecta rectitud del comte de Chambord. E l seu
errror fou, tanmateix, d'allò m é s fatal. Altrament, é s potser propi dels esperits lleials
de fer d'una manera m é s completa que els altres les maniobres falses i de cometre
inhabilitats irreparables. C o m que no tenia una gran intel·ligència política, el comte
de Chambord es deixava guiar, i mancava àdhuc de la penetració suficient per a
escollir els seus assessors. Res no hi ha de m é s sorprenent ni de m é s penós que veure un home tan diferent d'Enric I V invocar tothora i per qualsevol motiu els exemples de l'astut Bearnais. Creiem que la culpa principal, en aqueixa dolorosa aventura, recau damunt els t e ò l e g s desassenyats,

dels quals seguia cegament

els con-

sells i que transplantaven en el domini de la política els principis i l'esperit que
tenen llur àrea limitada en el terreny de la religió.
Sigui com sigui

abunden els testimonis

sobre els efectes immediatament de-

sastrosos que produi el manifest històric del 27 d'octubre de 1873—una data que
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cal retenir, per tal com marca on tombant perillós en l a història de l'Església de
França.
"No hi h a g u é pas dos parers entre els reialistes". escrivia el comte de F a lloux, " i els partidaris m é s ardents de la monarquia foren també els més ardents
en l'expressió de llur desesper. L'endemà al mati, a primera hora, tots els diputats
de la majoria que es trobaven a Paris acudiren a casa del general Changarnier,
president de l a C o m i s s i ó dels Nou, i en aquesta nombrosa reunió, composta

de

tots els matisos de la dreta, no sorgí cap dubte sobre la impossibilitat de donar
curs, de moment

a l'empresa monàrquica. E l sentiment de tots es resumí, de bell

antuvi, en Ics llàgrimes que lliscaven per les galtes del general Changarnier i en
la dolorosa e x c l a m a c i ó de Chesnelong, qui, amb un accent on es mesclaven l'aflicció

i l a protesta personal, e x c l a m à : "Jo emplaço el comte davant el testimoni

de D é u ! "
"Quin

desengany!

Quin

despertar!

Quin

esfondrament!",

exclama Lecanuet

per la seva part (pàg. 218). Cadascú sent que tot es derrueix i els sentiments es
transformen.

Res ni ningú

no

podria pintar l'abatiment, el dolor

profund

dels

reialistes de l'Assemblea. "Jo voldria é s s e r mort!", declara un d'ells a Monsenyor Dupanlop.—"Que no m'hagi quedat al recó de la meva província", diu un
altre

"sense ocupar-mc de p o l í t i c a ! " — " S i

se

m'hagués confiat

aquesta

lletra",

afirma el mateix de Rochette, "l'hauria estripada o cremada. É s ben segur que
no l'hauria lliurada." D'altres, veient
compromesos

els

interessos

de

l'Església i de

per sempre, s'indignen contra el príncep i li prediuen els

França
anatemes

de la història. Una lletra li aplica el vers dfl Dant contra el Papa Celestí, quan
el poeta troba als inferns "l'ombra d'aquell que per covardia féu el gran refús."
" A R o m a , el descoratjament 110 és pas menys gran. E I papa mateix, tots els
cardenals, tret de B i l i ó i Capalti, estan desolats de la lletra d'Enric V " , escriu el
bisbe de Mende, Monsenyor Saivet. "N'he parlat amb el papa
vosaltres sou molt confiats!...

i m'ha dit:

Però

H o m té tanta pressa, ací. de sortir del gorg, que

el salvador fóra ben rebut, baldament entrés per la porta de 89."—"Com! E n ric I V deia que P a r s bé valia una missa, i E n r i c V troba que França no val "un
tovalló " 1
" A c í l a indignació contra el comte de Chambord é s gran", escrivia Martial
Delpit; "llevat de tres o quatre exaltats, tothom li prodiga els seus blasmes, i el
disgust es tradueix en rancúnia mal continguda. Si sentis aquest concert de malediccions i el contrastés amb les ovacions de La République. de L'Opinion nalionale. del Rafiprl. de L'Ordre, etc. i amb els cants de V í c t o r Hugo que reprèn els
ecos que la seva lira adreçava al fill del miracle, comprendria l'enormitat del que
ha fet. " S i t u a c i ó ben singular!, deia un dels meus col·legues de Bordcus, tots els
pillards preguen a hores d'ara per la prolongació dels dies d'Enric V , i les persones de b é * són obligades a demanar a D é u que l'aculli

seu sant paradís."

E n realitat, no restava j a sinó una possibilitat—ben minsa, per cert—a la monarquia a F r a n ç a : era la mort del comte de Chmbord. deixant el cami lliure a l a
branca d'Orleans. hereva, després d'ell, de l a "legitimitat".
Però

de totes les

impressions que hom posà llavors de manifest, la que ens

interessa m é s de recollir i d'analitzar és la del Cap del govern, el duc de B r o glie:
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"Tot, absolutament tot el que se'ns havia promès era retirat", diuen les Memòries. "No solament no es feia cap concessió pertocant la bandera, ni es tractava j a de si la qüestió era m é s de solució que de transacció, sinó que les garanties essencials del govern parlamentari, sobre les quals no s'havia suscitat cap d i ficultat, eren tractades amb u n to que era del tot desconegut d'ençà de la caiguda
de l'Imperi. E r a certament, com ha dit amb molt d'encert després, caracterizantho

el duc Pasquier, la constitució de 1852, embolcallada

en la bandera blanca.

Alguns elogis prodigats al mariscal Mac-Mahon i al comte de Paris,
per a comprometre'ls,

feien

evidentment

vessar la mesura de l'amarg escarni amb q u è hom

semblava complaure's a aclaparar-nos. Finalment, allò que desconcertarà per sempre, en aquesta peça inoïda, l'historiador que en donarà compte i l'observador que
voldrà anali(zar-la, é s l'elogi de la veracitat absoluta de Chesnelong posat en primer terme del desmentiment categòric i absolut fet a totes les assercions que aqueix
home digne havia propagat ell mateix tota la garantia de la seva bona fe...
E l que nosaltres pensàvem, cadascú pot imaginar-s'ho. E n s vèiem convertits en
la mofa d'Europa i de França. Q u è faria, q u è diria l'Assemblea, a la seva tornada,
de la qual ens separaven cinc dies a tot estirar? Quines amargues recriminacions ens
esperaven! I quin ressò no trobarien en els rengles d'aquells mateixos que. encara
el dia abans, es deixaven menar

indecisos i insegurs, vers un objectiu avui tingut

com a totalment quimèric? Quina girada d'opinió! Quina revenja del 24 de m a i g !
O n es deturaria la reacció? E l ministeri deperiria sens dubte: a i x ò no era res.
P e r ò el mariscal i el partit conservador podrien conservar el poder després d'aquest brusc trontoll? I si T h i e r s hi era dut altra vegada, podria governar ell m a teix i dominar el moviment que l'hi portaria?"
Tot amb tot, el duc de Broglie no era pas home que perdés els estreps. P u i x
que la monarquia era impossible, pensà tot seguit a fer prorrogar els poders del
Mariscal i a servir-se de l a gran popularitat del vell soldat com d'un antemur contra el radicalisme creixent. Confessa, però, que no fou ell el primer de tenir aquesta idea: el ministre legitimista Ernould va prendre'n la iniciativa, a seguit de l a
publicació del manifest del 27 d'octubre. E l mateix dia, el duc de Broglie sopava
amb el ministre Deseiligny. que representava, dintre el govern, els republicans moderats. Buffet. president de l a Cambra

també hi era present. Deseiligny no podia

dissimular la seva joia. Buffet es ratificava en la idea de la prorrogació dels poders del president (d'on havia de sortir el "Scptenat"). Estava convençut que mai
ningú no podia acusar el duc de Broglie d'haver estat infidel a la causa m o n à r quica, quan ella mateixa s'abandonava. L a rèplica de Broglie val la pena d'ésser
recollida, car explica per que els reialistes no tingueren prou clarividència política
per a fer immediatament una República

conservadora i calòlica. tan bon punt es

veié que la restauració era irrealitzable. " V ó s no els coneixeu, replicà el duc a Buffet.
V ó s no sabeu fins on arriba l'ascendent de la reialesa en llurs esperits. Llegiu b é
aquesta c a r t a : tots l'acusen avui. tots l'excusaran demà. i demà passat tots s'esmerçaran a cercar un culpable que no sigui el que l'ha escrita. L a falta que avui tothom
retreu el comte de Chambord, demà seré jo qui l'haurà comesa." E I fet ha estat
demostrat de sobres i Buffet, de llavors ençà, m'ha recordat sovint com havia estat
de bon profeta."
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E n aquell primer moment, els monàrquics no amagaven gens ni mica llur dolor
i llur
Ernoul

indignació,

hem esmentat

la protesta apassionada de

Chesnelong.

Segons

la impressió de Lucien B r u n encara havia estat m é s viva. H o m l'havia

trobat al llit pres d'un veritable atac de nervis. "Quant a Carayon, L a T o u r i B i saccia, anaren personalment a trobar Decazes i Pasquier i els proposaren d'anar a
oferir al princep de Joinville o al duc de Nemours l a subtinència general del Reialme. E n efecte, la g e s t i ó tingué lloc el dissabte dia 2 5 ' , i si els prínceps no haguessin escoltat sinó llur llegítim ressentiment, res no els impedia d'atendre-la; el comte de Chambort mateix semblava facilitar-los-ho: creurà mai ningú que havia negligit de prevenir el comte de París, cl seu propi hereu, del partit que prenia, i
que fou el meu nebot d'Haussonville qui hagué de fer conèixer la fatal lletra a
aquell que potser allunyaria per sempre m é s del t r o n ? "
E l s prínceps cregueren que no podien acceptar. L l u r refús fou aprovat unànimement per l'opinió. N o quedava lloc a cap m é s combinació que a la pròrroga dels
poders del Mariscal. Aquest fou el parer general i el crit del carrer.
P e r ò quina forma s'havia de donar a aquesta disposició legal ?

É s en a i x ò , evidentment, que el partit reialista i sobretot la clerecia, mancaren
de clarividència política i de clarividència tàctica.
L a prolongació dels poders del Mariscal
un expedient
monàrquics.

no era res, si apareixia tan sols com

provisional, destinat a salvaguardar de moment

els

interessos

E I que França esperava i volia eren institucions definitives.

dels

Estava

cansada de situacions embastades; hom volia de totes passades esvair les inquietuds, les agitacions, els revols d'opinió que es produeixen inevitablement sempre que
es tracta de fixar l'estatut constitucional d'un gran país, i encara m é s quan aquest
país

surt d'una guerra desastrosa consecutiva a un període de revolucions con-

tínues, alternades amb cops d'Estat.
El
timava

Septenat,

poder personal concedit al Mariscal

que tothom respectava i es-

no era una solució. Calia que cs completés sense dilació amb institucions

polítiques, amb lleis sobre l a representació parlamentària, sobre l'exercici del dret
electoral i sobre l'organització del govern i del funcionament dels poders centrals.
Calia, en fi, una Constitució. F e r esperar el país era confessar el seu destret, revelar la seva impotència, fer-se culpar de subordinar la pau i els interessos del país
al capritxo d'un partit, i alhora oposar aquest partit a la nació mateixa, la qual
cosa era la millor manera de matar per sempre les esperances monàrquiques.
É s sorprenent que no es trobés llavors, tant en la clerecia com en el partit monàrquic, una plèiade d'intel·ligències prou clarividents i prou enèrgiques per a escometre el problema de cara i resoldre'l de l'única

manera compatible.

E n resum, l'elecció havia de circumscriure's entre aquestes tres f ó r m u l e s : Monarquia, Imperi o República.
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L'Imperi havia mort al camp de batalla de Sedan; la monarquia acabava d^csser
apunyalada pel comte de Chambord; no restava sinó la República. Podia vacil·larse? E r a l ò g i c

era viril de deixar-se esfereir pel caràcter conegut dels homes clas-

sificats com a republicans. L e s etiquetes no tenen sinó el valor que els dóna el que
les representa: una monarquia pot ésser execrable, una República pot ésser

excel-

lent. Mentre l'elecció era possible, es comprèn molt bé que, per repulsió a la cara
d'odi dels republicans, hom preferís la monarquia; però des del moment que j a
no ho era, podia haver-hi una tàctica millor que la d'arrabassar-los l'etiqueta, d'aprofitar l a popularitat que havien aconseguit de donar-li en el país. i de fer, com havia
pretès Thiers de bell antuvi, "la República sense els republicans?". . .
Tot a i x ò sembla tan clar, tan evident avui, que é s difícil de comprendre per què
els contemporanis

no hi afinaren, o

si m é s no, d'una manera prou determinada i

efectiva.
Escoltem encara el duc de Broglie:
"Jo convinc de bon grat, escriu, que

la resolució viril, la més digna i pròpia

d'homes polítics, hauria estat d'acceptar francament

i sense giragonses la forma

republicana, a no ésser que es posés immediatament

la República, per un temps

molt llarg sota la m à i en certa manera sota la cura de l'espasa del mariscal M a c Mahon, i de rodejar-la de totes les institucions, manllevades

al règim

monàrquic,

que podien conservar millor el lloc i preparar la tornada de la reialesa suspesa.
Des del moment que accedíem a passar un cert nombre d'anys privats del príncep de l'herència monàrquica era necessari per raó del mateix

fet, que ens

pos-

séssim tot aquell temps en República. C a l que una porta sigui ben oberta o ben
tancada—i nosaltres no g u a n y à v e m res negant l'evidència. F e r del mariscal M a c Mahon un veritable regent, amb el nom de President, i de F r a n ç a , amb el
de República, una monarquia sense rei. hauria

nom

estat la vertadera habilitat alhora

que la veritable franquesa. A i x í no hauríem deixat als nostres adversaris el pretext de repetir que v o l í e m fer llanguir i morir Franqa en les solucions provisionals,
i Tacte de baptisme que nosaltres mateixos li hauríem fet no hauria assegurat a la
República ni una força, ni un mèrit, ni, sobretot, un any de m é s . "
Per què, doncs, no es prengué el partit que el duc de Broglie proclamava pel
maig de 1875—car les seves Memòries, publicades recentment,

porten aquesta data

de redacció—. puix que era el m é s hàbil i el m é s lleial? Per q u è el partit monàrquic s'abandonà a un banal i estúpid mal humor? P e r què no tingué aquell mínimum d'habilitat política que consisteix a disfressar un Uoctinent-general

del regne

amb el nom de President, i el reialme mateix amb el nom de República, que é s un
mot clau de pas, que tant pot aplicar-se a una Monarquia com a un Imperi, per tal
com significa simplement

"la cosa pública", filí publica o "el b é públic",

Com-

motrwetlh. com diuen els americans?
Per què ? Demanem-ho encara al duc de Broglie:
"Però

cal comptar, continua, amb les passions

i prejudicis dels homes. A r a

b é ; en la majoria conservadora, que havia dut el mariscal Mac-Mahon al poder
el dia 24 de maig, i que era l'única que podia mantenir-l'hi, gairebé tots sentien
pel sol mot de República una repugnància o, m é s ben dit. un horror instintiu que
es nodria dels records que aquest mot refrescava. Thiers havia fet créixer

aquest
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sentiment en voler oposar-s'hi: l a baralla s'havia entaulat i enverinat sobre aquest
punt entre l'antiga majoria i els seus defeccionaris del centre esquerre, i si hagués
proposat als meus amics que sotmetessin

a l'Assemblea un projecte d'organització

republicana, qualsevol que en fos el cap, fossin les que fossin les condicions que
s'hi fixesin i encara que a r m é s cl cap del poder dels necessaris instruments d'autoritat i fins i tot de dictadura

s'haurien cregut perduts, deshonorats, i no pocs ens

hauria abandonat. A m é s a m é s , un sistema complet d'institucions a combinar no
era pas tasca que es pogués fer en un dia. Haurien calgut llargues, potser tempestuoses discussions. A r a bé, ço que reclamava l'opinió pública, d e s p r é s de l a sotragada que l'acabava de somoure, era un resultat obtingut a primera hora del primer
dia. un vot clar i precís que li testimoniés que el poder encara existia i que l a m à
lleial i ferma que cl regia no estava en perill de flaquejar. Finalment, cal reconèixer-ho.

després

de

tantes

institucions

emmenades

pels

huracans

revolucionaris,

França j a no posava confiança en les lleis, sinó en els homes. L a millor república
i les millors institucions del m ó n no haurien produït al públic la impresió d'aquesta senzilla declaració inserida al Journal Ojficial: E l mariscal Mac-Mahon és per
deu anys el cap de l'Estat i de l'exèrcit. E r a en aquests mots el resultat que calia
assegurar de totes passades."
E n resum, s'invoquen tres raons en aquesta explicació de l'actuació desencertada que conduí llavors a la creació del Septenat: ler. L a manca de capacitat política de la majoria reialista que s'envania d'un nom i que no tenia prou tacte i elasticitat per a superar un mer prejudici verbal, i que preferia plorar damunt la fossa
de la monarquia abans que preparar la seva restauració per a una data ulterior!
Cal afegir

a aquesta primera r a ó , que l a " f u s i ó " no havia suprimit totes les divi-

sions del partit, que els legitimistes comprenien molt bé que si es preparava el basament d'una monarquia futura, amb el nom de República, aquesta monarquia no
podria ésser s i n ó una monarquia orleanisla. l'establiment de la qual fóra

facilitat

per l a mort del comte de Chambord, i d'aqueixa monarquia en sentien tan poc grat
que ni tan sols estaven disposats a fer per a ella l'insignificant sacrifici d'un f ó r mula o d'una etiqueta. 2on. E l país esperava i tenia pressa; doncs calia fer conferir com m é s aviat millor poders estables al mariscal. França s'acontentaria d'uu
home. perquè j a havia perdut la fe en les institucions. Aquestes dues darreres raons
són connexes.

Suposen en cl duc de 'Broglie una certa dosi d'il·lusió. Sens dubte

calia no perdre temps; urgia donar al mariscal u n poder fix i estable. P e r ò , des
del moment que hom no podia conferir-li aquest poder sinó amb el nom de President
de la República i que era impossible de fer-ne oficinhncnt un Regent o un Lloctinent-gencral del regne, calia dur la lògica prou lluny per no deixar als adversaris
conceptuats fins llavors d'homes de revolució, és a dir. de subvertidors de l'ordre,
el millor argument que podien tenir: de presentar-se al país com els enemics de les
situacions provisionals, com els únics homes capaços de donar a França, després
de tantes agitacions i incertituds, un r è g i m definitiu i institucions permanents.
E l Septenat o el Descnat que proposava el duc de Broglie no era pas una solució. E l l mateix hi c o n v é : "Assegurar al mariscal Mac-Mahon el poder executiu
per a un llarg termini, diu, sense determinar el caràcter d'aquest poder, sense dir,
per consegüent

si romandria durant aquest interval cl cap d'un govern interí, el
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que aquesta qüestió es decidís en la Constitució que es faria m é s tard—, era l'únic
mitjà de refer una majoria en ple desori. U n a vegada més. encara, no cm dol de
confessar que aquest expedient tenia molt d'esquerrista, poc de lògic, i que solucionava ben poc la dificultat ajornant-la."

LES

IDEES

I ELS

FETS

VIDA RELIGIOSA I MORAL
ELS CURSOS DE L'INSTITUT PIUS X I DE PARIS SOBRE ELS ENSENYAMENTS PONTIFICIS.—Aquest és el quart any que els Voluntaris de! Papa
organitzen a l'Institut Pius X I un curs de divulgació de les directives
contingudes en les Encícliques pontifícies sobre els variats problemes que
s'agiten en la societat contemporània. En anys anteriors, ha donat cursos
sobre les Encícliques Quadragesimo anna i Carti connubii, l'educació de

la joventut. l'Acció Catòlica, la qüestió romana i les missions.
D! curs d'enguany tindrà per objecte exposar els ensenyaments de
l'Encíclica Caritatc Christi i presentar les solucions catòliques de la crisi
del patriotisme i de la crisi econòmica. El curs es dividirà en tres sèries:
la primera, encomanada al P. Ducatillon. tractarà del vertader i del fals
patriotisme i desenvoluparà els temes següents: concepte de la pàtria:
el vertader patriotisme; l'antipatriotisme i l'egoisme nacional; guerra i
legítima defensa; els deures patriòtics en front de la guerra. La segona
sèrie serà dedicada a l'estudi de la crisi econòmica. Paul Chanson tractarà aquests temes: el que hauria d'ésser l'economia cristiana i els seus
fins providencials: anàlisi de la crisi quant a qüestió moral; la causa fonamental de la crisi és l'individualisme - capitalisme i nacionalisme; el
remei fonamental és l'economia dirigida - l'organització professional; el
remei adequat ha d'ésser internacional - Societat de les Nacions - institucions de caràcter internacional. La tercera sèrie, a càrrec del P. Wehert, O. P., exposarà aquests temes: l'ateisme, la seva organització i els
mitjans que empra; l'Acció Catòlica, motiu de confiança per a l'esdevenidor; els ensenyaments de les Encícliques Rerum Nwarum i Quadrage-

simo a m o ; l'oració, principi de pau interior i exterior; !a penitència i la
seva eficàcia per al restabliment de l'ordre moral.
El curs durarà des del dia 17 de novembre fins al dia 8 de juny i
s'espera una nombrosa concurrència, superior a la dels altres anys.—
M . R.

UN MANIFEST ANGLTCA QUE PROPUGNA LA UNIÓ AMB ROMA.—EI Daily
Express de l ' n de novembre passat va publicar un manifest signat per
una cinquantena de pastors de l'església anglicana que. després d'una critica de les condicions actuals de llur secta, declara "que l'únic mitjà de
sortir del caos present és la reunió amb la Santa Seu." La major part dels
signataris formen part del grup anglo-catòlic, format a conseqüència de
l'anomenat mm·lmeul d'Oxford, el centenari del qual es celebrarà enguany.
Hom preveu que la celebració d'aquest jubileu refermarà el moviment
favorable a la unió. El manifest, però, fa remarcar que els preparatius
del centenari revelen l'existència de certs elements nous molt apartats de
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l'esperit que va informar les conferències d'Oxford, puix que estan tarats de modernisme. En canvi, l'única Església catòlica té sempre un
guia doctrinal infal·lible que és el successor de Sant Pere; per això. dedueix el manifest, l'única meta pràctica del moviment d'Oxford ha d'ésser la unió amb Roma.
El mateix grup de ministres anglicans proposa la constitució de la
Confraria de la unitat que accepta la següent professió de fe:
"Crec en un sol Déu cn tres Persones, distintes i iguals entre elles,
això és. Pare, Fill i Esperit Sant.
Crec en la doctrina catòlica sobre l'Encarnació, Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist; en la unió personal de la natura
divina i humana en Crist; en la divina maternitat de Maria Santíssima
i en la seva immaculada Virginitat.
Crec en la presència veritable, real i consubstancial del cos i sang,
ensems amb l'ànima i la divinitat de Nostre Senyor Jesucrist; en el Santíssim Sagrament de l'Eucaristia.
Crec en els set Sagraments instituïts per Jesucrist per a la salvació
del llinatge humà: això és. baptisme, confirmació, eucaristia, penitència,
extremunció, ordre i matrimoni.
Crec en el Purgatori, en la resurrecció dels morts, en !a vida eterna.
Crec en à Primat, no sols d'honor, sinó també de jurisdicció, del
Pontifex Romà, successor de Sant Pere. Príncep dels Apòstols i Vicari
de Jesucrist.
Crec en la veneració dels Sants i de llurs imatges.
Crec en l'autoritat de les tradicions apostòliques i eclesiàstiques, i de
la Sagrada Escriptura, la qual ha d'ésser interpretada i entesa únicament
en el sentit que ha tingut i té la nostra santa Mare l'Església Catòlica.
Finalment, crec tot el que ha estat definit i declarat en els sagrats
cànons i en els Concilis generals, i especialment en el Sagrat Concili de
Trcnto, i tot el que ha estat aprovat, definit i declarat en el Concili general del Vaticà, particularment el que es refereix al Primat del Pontifex Romà i a la seva infal·lible autoritat."
En els altres articles de la constitució de la susdita Confraria s'expliquen les regtes i els mètodes propis de l'associació, els quals, per bé
que no responguin enterament a la consciència catòlica, porten l'empremta d'una sincera tendència vers la santa Església Romana. Són alguns centenars els ministres anglicans que s'han adherit al susdit manifest i han entrat en la Confraria de la unitat.
L'Osservatore Romano del dia 10 de desembre, en donar aquestes
notícies, posa aquest comentari: "La pregària del món catòlic ha d'ajudar ara les bones voluntats fins a la dedicació completa al servei de la
veritat, en l'amor de Jesucrist i de la seva santa Església."—M. R.
LA PRIMERA SETMANA SOCIAL DELS CATÒLICS ALEMANYS.—El Congrés
catòlic d'Essen no ha esgotat l'activitat dels catòlics alemanys: sota els
auspicis de la "Unió popular de l'Alemanya catòlica" s'ha celebrat a
Gladbach la primera setmana social dels catòlics alemanys presidida pel
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Rvd. Josep Van der Velden, director general de la susdita entitat. El
Sant Pare va adreçar-li una lletra en què manifestava la seva complaença per l'activitat que desplega la Unió per tal de divulgar entre les
masses catòliques els ensenyaments continguts en l'Encíclica Quadragesimo amw i aplaudia la iniciativa de fundar un Institut d'estudis socials
í econòmics, principalment el de l'organitació corporativa de la societat.
Es celebraren les sessions en la primera quinzena del passat octubre.
FI primer acte fou una solemne Misa Pontifical celebrada pel Bisbe
auxiliar d'Aquisgran a l'antiga abadia benedictina de la ciutat. El tema
fonamental dels estudis de la setmana fou la pclítica econòmica en l'organització corporativa segons les idees directives de l'Encíclica Quadragesimo anno. Les lliçons anaren a càrrec dels sociòlegs catòlics més autoritzats d'Alemanya que van il·lustrar els variats aspectes del problema
corporatiu en el camp de les idees i en els de les realitzacions pràctiques.
La idea fonamental de l'organització corporativa segons la ment de
Pius X I resta clarament deliniada en comparar-la amb altres idearis
econòmics de base coactiva o col·lectiva. Els problemes de les justes relacions entre l'Estat, l'economia i la societat, de l'elevació del proletariat, de la justa llibertat de concurrència, de les necessàries ajudes i intervencions, han estat estudiats a fons, tenint en compte les condicions
actuals d'Alemanya. S'ha demostrat que, per mitjà de l'organització
corporativa, es pot posar en pràctica un sistema de producció millor
que l'actual, i que, amb ella, els moviments d'elevació i depressió econòmica poden ésser més ben equilibrats i compensats i les mesures d'assistència social més ben sistematitzades i assegurades.
Un dels conferenciants va exposar que l'abolició de l'agavellament
de l'economia en poques mans afavoriria les petites indústries i comerços, les empreses modestes on l'individualitat readquireix el seu valor,
avui suprimit pels organismes plutocràtics i burocràtics, i la responsabilitat moral reassumeix la seva funció reguladora. Altres memòries
presentades tractaven de les relacions entre l'economia i el dret en el
camp del treball; de l'eliminació dels conflictes mitjançant noves normes de treball i de la reforma de les assegurances, a base de la nova
organització corporativa. Foren també examinats i discutits els problemes de la moneda, les taxes, e's càrtels, segons l'actual estat de coses i
des del punt de vista de l'organització corporativa.
Els anàlisis i suggerències dels diversos conferenciants i autors de
les memòries presentades s'atingueren rigorosament als fets concrets i
als passos realitzables avui a Alemanya. Justament la Quadragesimo
anno ja preveu que poden ésser diferents en cada país les solucions i
les reformes exigides per les respectives condicions i necessitats. El que
cal és que totes les persones revestides d'autoritat intel·lectual o material cridades a orientar l'obra de reconstrucció social procedeixin de
comú acord i amb assistència recíproca. Mons. Waitz, Administrador
Apostòlic, va concretar aquesta aspiració amb la frase: "Sociòlegs catòlics, uniu-vos."—M. B.
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LES ELECCIONS GKNERALS DE BÈLGICA.—Com indicàvem cn el fascicle
anterior, el dia 27 de novembre se celebraren a Bèlgica eleccions generals. La composició de la nova Cambra de diputats serà, com ja diguértm, la següent: Catòlics, 79, guanyen 3 llocs; Socialistes, 73, guanyen
3 llocs; Lliberals, 24, en perden 4; Frontistes. 8, en perden 4; Comunistes, 3, en guanyen 2. El Senat es compon de 93 senadors (la meitat
del nombre de diputat) nomenats per elecció directa; 44 designats pels
consells provincials; aquests en designen 22 més (en diuen cooptats, que
junt amb un príncep de la Casa Reial, formen els 160 membres del Senat. EI mateix dia es votaren els senadors que han d'ésser designats per
elecció directa: els catòlics guanyen un lloc, els socialistes 3, els lliberals
en perden 2 i els frontistes 2 més.
El diumenge següent, dia 4 de desembre, es celebraren les eleccions
pi ovinciaís. S'havien d'elegir 696 consellers. Els catòlics han obtingut
315 llocs, en guanyen 18; els lliberals 98, en perden 26; els socialistes
241, en guanyen 14; els frontistes 31, en perden 8; els comunistes 7,
en guanyen 4; els autonomistes 2, en perden 1; els agraris 2. La composició definitiva del Senat no serà coneguda fins després del dia 26 de
desembre, data en què els senadors d'elecció directa i els nomenats pels
consells provincials dpsignaran els 22 senadors cooptats. Es preveu, però,
que la composició serà la següent: 77 catòlics, 16 lliberals, 65 socialistes
i 1 frontista.
Aquests resultats han sorprès tothom: els catòlics no esperaven guanyar llocs ni els lliberals perdre'n; però els més sorpresos han estat els
sociaiistes que, enllaminits per l'èxit de les eleccions municipals, tenien
per descomptada una gran victòria electoral que els donés la direcció de
la política belga.
L'avanç dels catòlics és degut a la reabsorció parcial del frontisme
Cseparatisme flamenc). H i han contribuit molt ia política conciliadora i
les reformes lingüístiques implantades pels gabinets Jaspar i Benkin. però
el factor principal ha estat la decidida actitud de la Jerarquia en favor
de les llistes del. partit catòlic, com es desprèn de la Pastoral col·lectiva
de l'Episcopat reportada en el fascicle anterior. Per tal d'accentuar la
seva oposició al frontisme, l'Episcopat belga ha imposat, recentment, a
tots els professors de les escoles lliures catòliques l'obligació de prestar
jurament de fidelitat al rei i a la Constitució abans de començar d'exercir el càrrec (1). Malgrat tot, el frontisme conserva encara una força no
gens menyspreable, com demostren els 130.000 vots obtinguts en les darreres eleccions.
Lliberals i socialistes lamenten que, en la lluita electoral, s'hagin bar' L a Constitució belga, de 7 de febrer de 1831. dista molt d'estar d'acord_ amb
els principis catòlics, puix que admet la llibertat de cultes i la separació de T E s g l é sia i l'Estat i fins inclou algunes disposicions manifestament sectàries, com la prohibició de contraure matrimoni canònic abans de l'acte civil. I malgrat a i x ò els Bisbes manen al professorat de les escoles catòliques que li jurin fidelitat i VOsservatore Romano. en reportar la not'eia, diu que amb a i x ò han recordat l'obligació
d'avantposar els interesos religiosos a tots els altres objectius particularistes. I és
que hi ha el perill que els mestres frontistes facin propaganda separatista entre els
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rejat la religió i la política i atribueixen a factors d'ordre religiós la victorià relativa dels catòlics. Els lliberals confessen que llur desfeta és deguda al desvetllament de l'anticlericalisme. D'això, ningú més sinó ells
no en té la culpa: el Congrés socialista, primer, el Congrés lliberal després i el càrtcl comunal d'Anvers, format per lliberals i socialistes en ple
període electoral amb el programa de la reducció gradual dels subsidis
de les escoles lliures, posaren els catòlics en la necessitat de defensar-se
en el mateix terreny en què eren combatuts. Com diu le Revue Catho\ique des Idees et des faits, "Nosaltres també lamentem que hagi calgut de convertir la qüestió religiosa en el punt cèntric de la consulta
electoral, però els catòlics belgues no han fet sinó defensar-se. Que s'abstinguin de combatre'ls en aquest camp i no seran pas ells qui barrejaran
la religió amb íes lluites polítiques."
En la nova Cambra, com en l'anterior elegida l'any 1929, el grup
lliberal és l'àrbitre de la situació: pot triar entre reprendre la coalició
amb els catòlics, suara trencada, o formar amb els socialistes un càrtel
d'esquerres, com semblava que volien fer abans de les eleccions. Es va
proposar també una tercera solució que consistia a formar un ministeri de concentració nacional en què estiguessin representats tots tres
partits—per això en diuen la tripamfa—i fins mojts creuen que aquesta ha estat la vertadera causa de la sobtada dissolució de les Cambres,
que no acabaven llur mandat fins al maig vinent. Bèlgica, país industrial i , per tant, exportador, sofreix en gran escala els efectes de la crisi econòmica: per tal d'obviar les greus dificultats financieres del Govern, els dirigents de la política varen idear la "formació d'un ministeri
nacional amb plens poders—una mena de dictadura econòmica—i com
que això pressuposava una treva política difícil d'obtenir en vigílies
<l'una renovació de les Cambres, es convocaren les eleccions del dia 27
de novembre, en les quals els partits lluitaren aferrissadament per tal
d'obtenir un nombre de llocs que els assegurés la preponderància en
e! projectat ministeri de salvació financiera.
Els socialistes, decebuts pel resultat de les eleccions, es negaren a
formar part de la tripartita, i com que el càrtel d'esquerres hauria tingut una majoria molt dèbil, no hi ha hagut més remei que formar un
ministeri de coalició de catòlics i lliberals per l'estil dels que han governat des de 1926. El dia 13 de desembre va dimitir el comte Broqueville,
el rei li va confirmar els poders, i pocs dies després prenia possessió el
nou ministeri presidit pel mateix Br.oqueville; Jaspar, catòlic, té la cartera de finances, i Bevèze, capitost dels lliberals, la de defensa nacional.
Els lliberals condicionen llur col·laboració en el govern: exigeixen
l'estudi del problema escolar—cavall de batalla de la lluita electoral—
alumiics de les escoles catòliques, i el Govern els retiri la subvenció amb cl pretext
que fan tasca antipatriòtica. E l jurament constitucional és el mitjà d'excloure del
professorat els frontistes catòlics que el tenen per il·lícit.
A i x ò confirma la tesi sostinRiida en aquesta Revista sobre la naturalesa del j u rament constitucional. L a Constitució no és una declaració de principis, sinó una
llei: la prometença de fidelitat no implica l'adhesió als principis continguts en ella.
sinó una mera protesta d'adhesió al .règim i d'obediència al Govern i a les lleis del
país, representades per la Constitució, que és la llei fonamental.
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cn vistes a establir un règim en què, salvats els principis d'anilxlues
parts, ds subsidis concedits a l'ensenyament («rticular siguin pagats
en la mesura acordada per la representació nacional: esdevinguin impossibles els abusos i els fraus; la inspecció de l'Estat estigui armada
amb sancions eficaces per a garantir el valor tècnic i el caràcter patriòtic de l'ensenyament subvencionat; el professorat ofereixi garanties
suficients des d'aquest doble punt de vista i s'acabi la política d'hostilitat de l'escola privada contra l'escola oficial. Una comissió i)arlamentària s'encarregarà de refer l'ordenament escolar segons aquestes normes.—M. R.

EL NOU CONCORDAT DE BADEN.—Ara que les Constituents espanyoles estan a punt de discutir la llei de Confessions i Congregacions religioses amb què l'Estat pretén de resoldre unilateralment el problema
de les seves relacions amb l'Església, és bo de saber la forma com les
regulen jurídicament altres Estats moderns. A la llarga sèrie de Concordats convinguts d'ençà de la guerra gran, caldrà afegir ara el de
Baden., signat a Constança el dia 12 d'octubre i aprovat pel Landtag
badense el dia 9 de desembre de l'any passat. Baden és un Estat tlel
Reich alemany: els catòlics formen aproximadament el 60 per 100 de
la seva població, la resta són protestants amb prop del 12 per 100 de
jueus. Per això l'Estat, ensems que signava un Concordat amb l'Església catòlica en concertava un altre amb la secta evangèlica, lleus
ací les disposicions més interessants del primer.
Nomenament del Bisbe.—L'Estat de Baden constitueix l'arxidiòcesi
de Friburg, en Brisgòvia. L'Arquebisbe és nomenat pel Capítol que l'eJegeix d'una terna que li proposa la Santa Seu. Els tres que la composen
han d'ésser ciutadans alemanys, i un, almenys, ciutadà de Baden; han
de tenir un certificat de matnrilat d'estudis que habiliti per a ingressar
en una universitat o escola superior alemanya; han d'haver cursat, si
més no, tres anys d'estudis filosòfics o teològics en una Universitat alemanya de l'Estat, o en una escola superior eclesiàstica alemanya, o en
una escola superior pontilidà de Roma. Abans de confirmar l'elecció, la
Santa Seu. per mitjà del ministeri d'Estat de Baden, s'assegurarà que el
Govern no té contra el candidat cap objecció de caràcter ])olitic general.
Aquestes objeccions no poden fundar-se en el partit polític a què pertanyi l'electe; cas de presentar el Govern alguna dificultat, es procurarà
darribar a una entesa, i , si no s'hi arriba, la Santa Seu, aquella vegada,
designarà lliurement l'Arquebisbe, prescindint de l'elecció capitular. Aquesta mostra de confiança en la rectitud i la im]>arcialitat de la Santa Seu
contrasta vivament amb d recel que inspira una disposició similar de la
projectada llei espanyola.
Dotació del culte.—L'Església conserva la plena propietat dels seus
béns i els administra amb entera independència de l'Estat i té, a més, el
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dret de recaptar impostos. L'Estat seguirà pagant a l'Arquebisbe de Friburg l'assignació que té actualment i donarà 356.000 reichmarks en concepte de dotació del Capítol, Cúria arquebisbal i administració del patrimoni eclesiàstic. Donarà, també, un suplement de còngrua a les parròquies insuficientment dotades amb el producte de llurs béns propis i les
aportacions dels fidels.
Ordres religioses.—Segons l'article 5, "les Ordes i Congregacions religioses poden establir-se lliurement, i tenen, o poden adquirir, el caràcter
de corporacions de dret públic, o la personalitat jurídica de dret privat
segons les normes vigents per a tots els ciutadans."
Ensenyament religiós.—Segons l'article I I , la instrucció religiosa de
caràcter catòlic serà matèria ordinària d'ensenyament en totes les escoles
de Baden, tant primàries com superiors i professionals, conforme a l'article 149 de la Constitució del Reich alemany. Aquest article disposa que,
pel que fa a l'assistència dels nens a l'ensenyament religiós i als actes del
culte, s'ha d'estar al que disposin llurs pares o tutors.—M. R .
EL TRASPÀS DE MONSENYOR CARSELADE DU PONT, BISBE DE PERPINYÀ.—L'any 1932, no gaire falaguer per la Catalunya cristiana, s'acomiadà de nosaltres prenent-nos el gran Bisbe de Perpinyà Mons. Carselade du Pont, un d'aquests miracles d'acomodació de la Jerarquia eclesiàstica amb l'esperit de la terra—de la gràcia amb la natura—que només
un catolicisme autèntic com el de la vera Església de Crist pot presentar.
L i volíem teixir una corona de lloances, però preferim de prendre-la
bona i feta de L a Vie Catholique, de París, del 7 d'aquest mes, escrita
pel rossellonès Joan Soulairol. L'afecte claríssim. purgat de tota passió,
que batega en aquestes ratlles substituirà amb gran guany els encomis
que n'hauríem pogut fer nosaltres. Llegiu, si us plau:
"UN GRAN BISBE DEL ROSSELLÓ. MONS. DE CARSELADE DU PONT.—
Quan hagué rebut els darrers sagraments, el Bisbe de Perpinyà i d'Elna,
murmurà, en un dels seus darrers respirs: "Estimeu-vos els uns als altres". Paraules supremes, veritable testament d'un vell, que, en la plenitud del sacerdoci, havent sofert i lluitat molt, no troba en els seus
llavis més que les paraules de què Sant Joan Evangelista, carregat, també,
d'anys i de penes, havia fet al seu ensenyament definitiu: "Fills meus,
estimeu-vos els uns als altres". El mateix Crist i no els havia ensenyat
que el segon Manament era semblant al primer, i no es reconeixia als
primers cristians per la manera com practicaven entre ells la caritat paterna? Així, les paraules supremes de Mons. de Carselade du Pont, vingudes dels primers anys de l'Església, es troben amb les preocupacions del
dos-cents seixanta-cinquè successor de Sant Pere, el nostre gran Papa
Pius X I , cada acte del qual contribueix a establir de més en més la fraternitat universal, tant entre les nacions com entre els individus..."
"Juli-Maria-Lluís de Carselade du Pont, nasqué a Simone, en la diòcesi d'Auch, el 16 de febrer de 1847. Pa's d'Oc encara, però ben diferent
de la terra, catalana de la qual estava cridat a ésser el pastor. Fou ordenat
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sacerdot a Tolosa, el 25 de març de 1871. Professor al Gran Seminari
d'Auch. vicari a Mirande, rector a Mont-d'Estarac, després a Sant Pere
d'Auch, secretari particular del Bisbe de la seva diòcesi i canonge titular i arxkdcari d'Auch, tota aquesta carrera li permeté de conèixer tots
els deures i tots els actes del sacerdot quan fou elegit Bisbe de Perpinyà,
el 14 de desembre de 1899, consagrat a Auch el 22 de febrer de 1900, i
entronitzat el 15 de març següent."
"Es conquistà de seguida tots els cors del Rosselló. En aquesta ardent
contrada, plena de violents contrastos, on, sota les neus eternes del Canigó, la Mediterrània banya les platges cremades del sol i on una flora
quasi africana fa costat als avellaners i a les falgueres de les pendents
muntanyes, entre aquest poble prompte i generós els colors del qual són
sang i or, comprengué de seguida que per fer-se'l seu, havia abans ell
de fer-s'hi igual. És en el mateix sentit, crec jo, que el Papa Pius X I recomana als seus missioners que respectin, en tot el que permeti el sentit
cristià, els caràcters i la civilització dels pobles que evangelitzen. Monsenyor de Carselade du Pont esdevingué un dels més grans oradors i escriptors de la llengua catalana. Em sembla de sentir-lo encara, als funerals que tingueren lloc a la catedral de Sant Pere de Montpellier, pel repòs de l'ànima de Mistral, aixecar una veritable oda al gran poeta de
l'Oda dels Catalans. El Cardenal de Cabrières acabava de pronunciar amb
la seva pulcritud acostumada, una oració fúnebre d'una simplicitat emocionant, tota clàssica. Molt simple, però d'un moviment del qual els mots
no podien demostrar tot l'entusiasme, amb aquestes riques sonoritats catalanes que esclaten com un clarí i que, sorgides dels mateixos orígens fonètics, semblen oposar-se a les flautes i als flautins de la dolçor provençal, el discurs de Mons. de Carselade du Pont, s'enllaçava com un seguit
d'estrofes que s'ampliaven a cada represa: " A tu, Mistral..., a tu, Mistral!...". Una eloqüència de miracle."
"Com de la llengua, el Bisbe de Perpinyà estava enamorat de la terra
rossellonenca. Havia fet restaurar l'antiga abadia de Sant Marti del Canigó, penjada com un niu d'àguiles al flanc de la gran muntanya pirenenca. I ell mateix, amb el seu perfil aguilenc, aquest gran vell, quan una
vetlla d'estiu, hom podia albirar-lo, el seu bastó de muntanya a la mà,
recolzat a la balaustrada que avança sobre el precipici, semblava l'hoste
humà destinat a aquests alts llocs. Hom sap que el 4 de setembre de 1923,
el prefecte de Gers li remeté les insígnies de la Legió d'Honor, amb motiu dels grans serveis que prestà, tant durant la guerra com durant la
pau, i mentrestant, estrenyent més els lligams d'amistat que existeixen
entre Catalunya i França."
"Una dura prova l'esperava abans de morir: fou el veure diferents
dels seus diocesans que refusaven de sotmetre's a la condemnació de
VAction française. Encara que alguns havien estat, prop d'ell, fervents
regionalistes, no vacil·là pas ni un moment a complir el seu deure de Bisbe: tingué el dolor, però, també, l'honor d'ésser escridassat per alguns
dels rebels a la sortida de la catedral. Altres volgueren, encara, acollir-se
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a la seva autoritat: dignament i ferma en protestà, el 14 de gener de
1928. Ja un any abans, el 28 de gener de 1927, s'havia fet seva l'Ordre
del Cardenal Dubois, aprovada pel Sobirà Pontífex, i publicat la Lletra
dels Bisbes de Bèlgica sobre el caràcter pròpiament espiritual de la condemnació. A finals del mateix any, en una al·locució als Exercicis eclesiàstics, havia renovat aquesta condemnació, recordant els bells comentaris de M . Jacques Maritain en la Frimauté du spiritiel. I , si algú cregués
que això són solament actes públics dels quals no pot excusar-se, citarem
la lletra que escrivia el 5 de febrer de 1927 a un sacerdot amic nostre:
"...He llegit amb satisfacció poc corrent, la vehement i eloqüent catilinària de Mons. de Strasbourg contra els professionals de la injúria que
són els directors de VA. F . "Renan negà la divinitat de Nostre Senyor
Jesucrist, però ho féu amb respecte. Maurras nega aquesta mateixa divinitat i tracta el Crist d'impostor. "És aquest darrer que escolleixen per
cap els defensors del tron i de l'altar!..."
"Gran orador, probe escriptor al qual es deu una seriosa monografia
sobre els "Hugonots de Bigorre", mantenedor del Fe'ibritge i dels Jocs
Florals, Mons. de Carselade du Pont, Bisbe de Perpinyà i d'Elna, fou
primerament, abans de tot i per tot, un sacerdot de Crist, un pastor vigilant de les ànimes. I quan, fa deu dies, donava, en el seu llit de mort,
un suprem consell d'amor, l'Angel del Rosselló podia manifestar, davant
de Déu, el testimoni que, en l'Església universal i en la França cristiana
havia estimat fins al límit el ramat pirenenc confiat al seu gaiato."

MOVIMENT SOCIAL
UNA SETMANA SOCIAL A NIÇA.—A la veïna República francesa els catòlics mantenen una activitat social que nosaltres envejaríem per
al nostre país. Sovint veiem com celebren diades d'estudi dels problemes socials i d'organitació. L'estiu passat es reunia a Lille la X X I V
sessió de la Setmana Social de França, manifestació màxima de l'atenció
que els catòlics dediquen a les qüestions socials, a més d'altres jornades
que s'ha celebrat en diverses ciutats. Darrerament, del 27 de ndvembre al
4 de desembre se celebrava a Niça i a Cannes una Setmana Social plena
d'interès com totes elles.
Obri les sessions Mgr. Remond, Bisbe de Niça, qui parlà de l'escola
única, fent remarcar com l'Església ha practicat sempre la igualtat i la
gratuïtat davant la instrucció.
El Canonge Mattendi, analitzà l'Acció Catòlica i en mostrà l'orientació
a la llum de les Encícliques de Pius X I . El Sant Pare ha exposat la doctrina de l'Església; el paper del treball i el del capital; l'error de les nacions és de voler fer de la ciència econòmica una simple ciència de r i queses. Arreu el Papa preconitza la col·laboració, tant en l'ordre internacional com en l'econòmic.
Louis Coirard, alcalde d'Aix, parlà del socialisme, exposant els seus
principis i mètodes i socialització dels mitjans de producció. El socialisme acaba en materialisme.
M. Ripert, professor de Dret a la Facultat lliure de Marsella, exposà
el problema de l'adaptació del consum a la producció; donà les teories
de H . Smith, en les quals s'empararen Saint-Simon i Karl Marx per
edificar cl socialisme. Féu la síntesi de les idees de l'escola liberal, represes per l'Escola Francesa de Bathat. Leroy-Beaulieu. Ives Guyot. I indica la solució donada per Pius X I : l'organització d'un ordre jurídic i
social que, respectant les justes llibertats, les sàpiga integrar en el bé general.
El superior de l'Escola Masséna, el Canonge Pousard, parlà de l'obra
caritativa i social de Sant Vicenç de Paül, donant un caire de modernització a la seva obra que fou molt plaent.
Els problemes internacionals foren tractats per M . Hourdin, qui s'ocupà dels esforços de !a diplomàcia a propòsit de les reparacions i dels
deutes de guerra. M . de Saint-Ferreol parlà de la crisi econòmica, indicant-ne la causa principal: la superproducció. Són molts els remeis proposats, des dels del liberalisme fins als derivats més o menys directes del
marxisme. Cal propagar la concepció cristiana de la vida.
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La Setmana Social de Niça i Cannes fou clausurada amb una magistral lliçó de M. Thellier de Poncheville, qui demostrà que l'Església
tenia solucions per les qüestions econòmiques i internacionals d'avui dia.
i quines eren.
Excità els catòlics a comprendre la missió providencial que avui més
que mai tenen a complir. Moscou i Roma s'enfronten en dos ideals oposats. Si els catòlics deixen morir l'ideal de Roma, tot és perdut.—/; M .
EL MOVIMENT DELS TREBALLADORS CATÒLICS DELS PAÏSOS BAIXOS.—
El moviment dels treballadors catòlics dels Països Baixos, comprèn' el
conjunt d'associacions i institucions, per mitjà de les quals els obrers
defensen llurs interessos econòmics, socials i morals. Es divideix en dues
parts: l'ocganització sindical i l'organització de classe.
L'organització sindical comprèn els obrers, els dependents i el personal de serveis públics, homes i dones. Els treballadors de cada professió
0 de cada indústria (metal·lúrgica, indústria tèxtil, construcció, dependents)
formen un sindicat nacional amb seccions locals. Aquestes seccions però,
no són autònomes. EI sindicat nacional dirigeix l'activitat de l'organització, administra els cabals, etc. Els membres de diverses seccions locals dels
sindicats catòlics, són organitzats en una altra secció dins una organització local, que té per objecte ocupar-se de l'interès general de l'obrer.
Aquestes organitzacions que tenen llur nom segons la concepció de
l'estat social que els treballadors formen en la societat, concepció defectuosament anomenada "de classe", són centralitzades a cada Bisbat.
Les cinc unions diocesanes, comprenent les organitzacions "de classe"
formen amb els 27 sindicats nacionals la Confederació de Treballadors
Catòlics dels Països Baixos.
L'objecte de l'organització dita "de classe", és la formació religiosa,
moral i general dels treballadors de diverses professions.
L'organització sindical s'esforça, especialment, a crear pels treballadors condicions de treball i de vida que, conformes a la moral catòlica
de veritat, justícia i caritat, els permeti de viure cristianament al taller
1 a la societat, a f i d'atendre més fàcilment el seu darrer fi.
L'organització sindical persegueix l'organització de la professió sancionada pel dret públic; institucions d'òrgans de dret públic per cada branca de la producció, amb competència legislativa, executiva i judicial.
Aquests òrgans seran formats per les organitzacions professionals de dependents i de treballadors.
Mentrestant, l'organització sindical tracta d'obtenir unes condicions
de treball tan favorables com sigui possible, generalment per mitjà de contractes col·lectius.
La vaga és reconeguda com a últim mitjà.
Cada un dels Sindicats nacionals té la seva caixa de resistència. La
Confederació té una caixa de resistència i una caixa de reserva general.
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En conflictes de molta extensió, hom pot recórrer a una acció d'ajut lliure a tot el país.
L'organització sindical propaga l'ensenyament professional, l'aprenentatge, l'orientació professional, col·locació, etc. Els sindicats asseguren llurs
adherits contra les conseqüències financieres de l'atur. La major part de
federacions tenen llur òrgan setmanal. L'organització sindical estudia
la situació social i econòmica nacional i internacional, i forma part de la
Confederació Internacional dc Sindicats Cristians.
L'organització "de classe" s'ocupa més especialment de la cultura general dels seus membres. Per això la seva acció és més individual i local.
Es dedica, sobretot, a formar individualment cada un dels seus membres.
La instrucció és una part important de la seva tasca, que compren ensenyament apologètic, social, econòmic i politic, els quals són donats especialment per mitjà de cursos populars. Quasi a tots els llocs hi ha una
biblioteca. Per als joves obrers i obreres, hom organitza cursos de dibuix,
d'ensenyament post-escolar i d'ensenyament econòmic. Completen aquesta
instrucció, vetllades artístiques i recreatives.
Al costat d'aquesta obra d'instrucció, r"Organització de classe" té
una tasca social: cooperatives de consum; cases obreres i jardins obrers;
cases pensions per a obrers: assegurances per malaltia; mutualitats; caixes d'estalvi; assistència jurídica.
Com a central local dols sindicats, té cura dels sense feina, procura
treball o places, i organitza accions de socorsos en cas de vaga o de lockottt. La LJnió diocesana l'ajuda en l'execució d'aquesta tasca.
La Confederació central centralitza les federacions i les unions diocesanes; té cura dels interesos comuns i organitzacions anunciades; representa els obrers catòlics holandesos en les institucions oficials o semioficials (Consell Superior del Treball, Comissió d'Estat per l'asseguranqa
contra l'atur. Comissió central d'Estadística, d'Economia política, Consell d'Assegurances, Consell sanitari, etc.); administra els fons de les caixes de resistència i de reserva; organitza les .accions de socorsos als vaguistes ; organitza cursos per correspondència; edita llibres, anuaris, un
òrgan setmanal per a tots els obrers catòlics, un diari, una revista mensual especialment dedicada als dirigents locals i un òrgan quinzenal per
als joves treballadors. Celebra, a més, congressos, reunions i manifestacions; estudia les qüestions socials i econòmiques, i pren les mesures útils
després dels assessoraments competents.
Posseeix nombroses institucions: lluita contra la tuberculosi, per a la
qual posseeix el més gran i modern sanatori d'Holanda; una caixa central
per a les malalties; Caixa d'Estalvis popular; Oficina central d'orientació
professional. Mutualitats; Impremta central; Oficina de documentació;
Biblioteca.
La Unió central, té un servei especial per a l'organització femenina
i la joventut.
La Central nacional forma part de la Internacional de Sindicats Cristians i de la Internacional Obrera Catòlica.
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E! moviment obrers catòlic (Sindicats, Unions diocesanes i Central)
té uns 150 dependents, i molts dels seus dirigents formen part de la
Cambra de diputats.
Aquestes notes seran suficients, creiem, per a donar idea de la importància que té a Holanda, el moviment social dels obrers catòlics.—
7. M.
LA INDÚSTRIA FRANCESA I LA SETMANA DE QUARANTA HORES.—A l'objecte d'estudiar les possibilitats d'aplicació de la setmana de quaranta
hores a la indústria. l'Associació francesa per al Progrés social ha organitzat una sèrie de sessions, durant les quals el problema serà estudiat
seccesivament des del punt de vista de la indústria metal·lúrgica, mecànica, de l'automòbil, tèxtil, construcció, treballs públics, alimentació, comerç, havent-ho ja estat per les mines i transports.
Per a cada indústria, la qüestió és tractada per un representant patronal, un representant dc la Confederació general del Treball, i un representant de la Confederació Francesa de Treballadors Cristians.
En les sessions celebrades, els representants de la Confederació Francesa de Treballadors Cristians insistiren molt especialment sobre la necessitat de respectar en els carrilaires i minaires llur dignitat humana
i de guardar per a uns i altres les exigències de la vida familiar; i és
d'observar que en l'argumentació feta pels sindicalistes obrers hi hagué
molt poca resistència, a desgrat de la seva diferent filiació. Llur principal
tasca fou demostrar, que les objeccions presentades a la setmana de quaranta hores eren les mateixes que ja foren fetes quan es tractà de l'aplicació de la jornada de vuit hores.
Segons els treballadors, el gran augment a favor de la reforma sollicitada és que l'únic mitjà eficaç de lluitar contra l'atur forçós és la reducció de la jornada de treball. El representant carrilaire de la C. G. T.
feia el seu raonament dient que l'atur forçós pot portar-nos una revolució.
Solament se'n poden evitar les conseqüències amb alguns dels procediments següents: abonaments contra l'atur, que sortiran més cars que la
setmana de quaranta hores i amb inconvenients d'ordre moral ben manifestos; una millor repartició del treball, feta amb sacrificis monetaris que
seran, indubtablement, menys considerables del que hom pretén. Qui,
doncs, no adoptaria aquesta darrera solució, notablement superior a l'altra?
I M . Meck començava també dient que el sindicalisme cristià pensa
que en el moment actual, la redücció de les hores de treball és l'únic remei eficaç als excessos de la mecanització, de la racionalització, de la
superproducció, l'únic remei eficaç a la malura de l'atur forçós.
Si les sessions que segueixen són tan plenes de raonaments precisos
i substancials com les celebrades, no hi ha dubte que aquestes reunions
portaran a la qüestió de la reducció de la durada del treball, un conjunt
d'ensenyaments ben profitosos.—/. M.
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LA J . O. C. I EL CANONGE CARDYN.—Bell complement al número especial de L a Vie Cathòlique dedicat a la J. O. C.—del qual parlàvem
en el número anterior—, és el número també extraordinari de la revista
J. O. C. que edita l'organització belga, i del qual el sol dia de Nadal—
data en què aparegué — els jocistes belgues vengueren 200.000 exemplars per tot Bèlgica. És un número realment magnífic de presentació i
de contingut, que revela l'activitat i el gust dels jocistes belgues, i que
completa d'una manera admirable i atractiva la idea que de la J. O. C.
ens donava dies enrera el setmanari francès abans al·ludit. Als qui segueixen setmana per setmana !a vida de l'organ del jocisme belga, no els serà
cap innovació la pulcritud, l'interès i la competència, amb què els joves
obrers belgues editen aquesta revista; qualitats, però, que es veuen augmentades en el número que comentem. Són vint pàgines denses de text
i gravats, vives, actuals i interessants, en el món del treball i de l'Acció
Catòlica de la joventut obrera.
Com nasqué la J. O. C.; de l'escola al treball; els joves treballadors
a les fàbriques modernes: respecte a les noies treballadores: protegim la
vida dels treballadors; la J. O. C. i l'atur forçós; Socialista, Comunista
o Jocista?; la J. O. C. en el món, etc, són alguns dels interessants títols
de les seves pàgines, bellament compaginades amb profusió de gravats
a diversos colors; perquè cal tenir present que, obeint a un desig dels seus
dirigents, en aquesta revista el gravat i el color tenen un paper molt important.
L'esforç que representa aquesta publicació i l'èxit que aconsegueix,
gràcies a la seva redacció i presentació acurades, la fan creditora a la
nostra admiració i felicitació més cordials.
Ja que parlem de la J. O. C, seria imperdonable que oblidéssim el
seu fundador i actual consiliari general l'Abbé Joseph Cardyn, molt més
quan fa pocs dies Barcelona tingué l'honor d'hostatjar-lo. i nosaltres el
goig i honor alhora de saludar-lo i sentir la seva paraula autoritzada,
vibrant i entusista, que ens parlava del seu gran i admirat moviment
obrerista cristià.
Aquell humil vicari de suburbi, fill d'una família obrera i obrer ell
mateix, s'ha convertit avui dia en una de les principals figures de l'Acció Catòlica; i en ell tothom veu l'iniciador d'un gran moviment social que
té per objecte tornar a l'Església la massa obrera, i evitar així aquesta
gran vergonya dels temps moderns, que és l'allunyament dels obrers de
les doctrines de Crist.
De retorn de Portugal, on fou cridat pe! Cardenal de Lisboa per tal
de donar unes conferències, en una setmana d'estudis destinada a organitzar l'Acció Catòlica en aquell país, ha tingut l'encert de passar per
Catalunya per tal de saludar el seu amic Albert Bonet. prev.. i veure de
prop l'organització nevella de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, esperança per a l'esdevenidor de la nostra pàtria i bella realitat ja
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avui dia. No us imagineu, però, que vingué ací a Barcelona i hi romangué
tres dies purament per esplai. Bona mostra que no fou aixi, tenim en
l'activitat que desenrotllà, i sobretot, les tres magnífiques conferències
donades i tots els ensenyaments que d'una manera privada i en converses
particulars anà donant als dirigents de la nostra Acció Catòlica. D'això
es dedueix que vingué ací més que res a sembrar i a encoratjar, amb l'autoritat que li confereix la pràctica i l'experiència d'una llarga sèrie d'anys
de preparació i d'actuació reeixida i eficaç. D'altra banda, tan sols haventlo tractat i conegut un xic. hom ja es dóna compte que el seu temperament essencialment dinàmic, d'home d'acció, i el seu caràcter no li permetrien pas de contemplar passivament una obra que té totes les seves
preferències i a la qual ha dedicat tota la seva vida, sense donar-hi l'impuls generós de la seva activitat, del seu optimisme i del seu entusiasme.
Gràcies a la F. J. C. de C , doncs, de la qual fou hoste, hem pogut
conèixer-lo i sentir la seva autoritzada paraula, que ja el primer dia d'haver arribat, ens exposava amb aquella seva precisió i energia característiques el que era i com estava organitzada la Joventut Obrera Cristiana.
Donà. també, una extensa conferència als sacerdots i consiliaris de la
F. J. C, sobre les idees motrius de l'Acció Catòlica i la tasca formidable
que cal portar a cap, sobretot en els medis obrers. Als dirigents i a les
persones interessades de l'Acció Catòlica d'ambdós sexes, en donà una
altra, altament vibrant i encoratjadora. Abans de marxar, encara, en una
visita que féu al Seminari, dirigí la paraula als futurs sacerdots, insistint
en la necessitat i desig del Sant Pare de tornar els obrers al Cristianisme.
Per bé que parlà de l'Acció Catòlica en general, s'ocupà preferentment
de les organitzacions obreres, que són aquelles a què ell més s'ha dedicat.
A Bèlgica, la J. O. C. està formada per 2.000 grups, per Federacions regionals i un Secretari general, amb un total de 24.000 membres masculins i un total general de 80.000. Publiquen 10 grans periòdics il·lustrats,
i tenen tots una organització protectora de la vida del treball. Han organitzat ja cinc grans exposicions dedicades a la prevenció d'accidents de
treball. És a dir, tota una organització a posta que conserva i protegeix els
joves obrers inscrits, i en conquista de nous per als seus ideals.
Realment, el contingut ideològic que ha mogut el Canonge Cardyn
en la seva acció, no és pas una cosa improvisada; i . efectivament, els fets
confirmen el seu encert i li donen la raó. Cal, doncs, que ens convencem.
que si en veritat es vol tornar la massa obrera a l'Església, cal seguir
aquest camí i no pas cap altre, i totes les persones que voldrien veure
aquesta organització salvadora a casa nostra, s'apresssin a treballar, car
ha de tenir una molt lenta preparació, i acurada formació i estudi dels
futurs dirigents, si no es vol que neixi condemnada al fracàs.
Per la tasca interna que s'han imposat els qui a casa nostra volen seguir les petjades de M. Cardyn, no cal dir com els ha estat de profitosa
la visita que ell s'ha dignat de fer-nos, i com seran esperonadors els consells i les ensenyances que durant aquells dies fluïren del seu verb càlid
i subjugador.
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Sentint-lo, ens fèiem ben bé càrrec, i acabàrem de comprendre el gran
moviment jocista. Fins ara, podíem haver vist les seves manifestacions
i seguit el seu desenrotllament, però no hauríem vist l'ànima d'aquest
moviment formidable, que és l'Abbé Cardyn.
Per això podem dir, sense por d'equivocar-nos, que la seva visita assenyalarà una data memorable en els anals de la F. J. C. de C, i que el
seu pas haurà deixat una empremta vigorosa en els dalerosos d'un moviment obrerista cristià. Per a la nostra Acció Catòlica, ha estat una visita
agradable, de les que sempre es reben amb complaença i profit.
Que el seu alt exemple i la seva activitat inlassable serveixi de guia
i d'estímul als que volen sostreure els nostres obrers de la ignorància,
de l'explotació, i de la voluntat dels arrivistes i demagogs!—/. M .

MOVIMENT INTERNACIONAL
ELS CONFLICTES ARMATS SUD-AMERICANS.—; Com som lluny, encara,
en acabar l'any 1932, de les esperances que feia concebre la signatura del
Pacte Briand-Kellogg, de renúncia a la guerra! Actualment el món té
plantejats conflictes armats de més o menys envergadura a l'Asia i a
l'Amèrica del Sud. Els japonesos prescindeixen en absolut de tots els
pactes i convencions internacionals i prossegueixen implacables la invasió
de la Xina septentrional. A l'Amèrica, a la guerra del Xaco, hem d'afegir
la imminent ruptura de les hostilitats entre Perú i Colòmbia. La Societat
de Nacions celebra reunions i més reunions, sense atrevir-se a reconèixer la seva impotència. En igual situació es troben els Comitès de Neutrals dels Estats veïns, que veuen refusats llurs bons oficis. L'única conseqüència de l'odi a la guerra que tothom diu sentir és el rompiment de
les hostilitats, sense prèvia declaració de guerra.
Des des de fa més d'un any que en major o menor escala la guerra
es desenrotlla en les inacabables planúries del gran Xaco. Primerament
l'èxit de les armes s'inclinà pel Paraguay. Diversos fortins bolivians caigueren en el seu poder. El descontentament s'estengué entre els patriotes
de Bolívia, els quals promogueren violents disturbis a la capital de la
nació, reclamant el retorn del general alemany Kundt, que havia estat
destituït ara fa un parell d'anys del seu càrrec d'instructor general de
l'exèrcit bolivià. No se sap si la tàctica de l'esmentat general alemany—
apresa en els fronts de combat de la guerra del 1914-18—o un major
esforç dels bolivians, han fet que l'èxit de la guerra del Xaco es decantés
francament del seu cantó, sense, però, que es vegi en prespectiva cap
combat decisiu que posi fi a la lluita, assenyalant un vencedor i un vençut.
Ajudarà a distreure l'atenció del Xaco, el plantejament del conflicte
de Letícia entre dues altres nacions sud-americanes: Colòmbia i Perú.
Quan escrivim aquestes ratlles, combois navals i militars colombians remunten el curs del riu Amazones, per tal de recobrar per la força de les
armes el port de Letícia, caigut el setembre de l'any passat en poder d'uns
aventurers peruans, els quals se n'incautaren mitjançant un cop de mà,
molt semblant al que realitzà D'Annunzio sobre Fiume.
Insignificant Letícia en si mateixa—únicament compta amb una trentena d'edificis—, tota la seva importància és la que es deriva del seu immillorable valor estratègic. Situada Letícia en l'embocadura del Yavari,
afluent del riu Amazones, en el seu vèrtex conflueixen les fronteres de
Brasil, Colòmbia i Perú. Fins ara fa uns anys, Letícia pertanyia a la
província peruana de Loreto; però un nou tractat de límits, pactat entre
el President peruà Leguia i el Govern de Colòmbia, cedí el port de Le-
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tícia a Colòmbia a canvi d'altres territoris en la fosa amazònica. Solemnement ratificat el tractat pels parlaments dels dos països, i fet el canvi—
encara que el Perú al·lega no haver pres possessió dels territoris donats
en canvi—Colòmbia creu que l'estat de dret i fet dimanant d'aquell tractat no pot ésser variat per la decisió unilateral d'una de les parts contractants. Abans de decidir-se a recuperar el poble en litigi, per la força de
les armes, Colòmbia ha demanat l'opinió dels especialistes en Dret internacional públic, els quals unànimement—entre ells Poincaré—li han donat la raó.
El Perú referma la seva tesi en el principi de l'autodeterminació dels
pobles. Afirma que si els habitants de Letícia manifesten d'una manera
categòrica la seva voluntat de seguir essent i)eruans, no hi ha tractats
que valguin que puguin desconèixer aquesta circumstància. Per això afirmen la seva voluntat infrangible de resistir—fins a la guerra, si cal—
qualsevol temptativa colombiana de recobrar aquell port.
Si no fos l'enorme volta que han de donar les forces expedicionàries
—obligades les colombianes a sortir dels iwrts de l'Atlàntic, per anar a
remuntar el curs de l'Amazones en tota la seva extensió—abans d arribar
a enfrontar-se, a hores d'ara cl començ de les hostilitats hauria estat un
fet.
Una declaració solemne de guerra, sigui entre aquests dos Estats, sigui en una altra banda, vindrà a donar estat oficial al fracàs de tots els
compromisos i sistemes internacionals creats per evitar el xoc de les armes, i amb elles primerament a la Societat de Nacions, avui, malauradament, en ple descrèdit.—L. 0.

RUBRICA DE LA VIDA D'ESPANYA
El darrer mes de l'any 1932 ha presenciat l'obriment de les sessions
del nou Parlament Català. L'enorme majoria de l'Esquerra—tan completa,
que ha promès a la minúscula Unió Socialista de Catalunya, de desglossar-se'n i passar a constituir-se en minoria oposicionista—prometia de
veure clar quina seria la posició del nou Govern. Tant el missatge presidencial, llegit en l'acte de l'obertura, com l'al·locució adreçada al poble
el mateix dia, han procurat esvair les fundades temors que hi havia sobre l'orientació que donaran a la poiitica catalana els dirigents de l'Esquerra. Tots dos documents, escrits en un sentit totalitari, s'aparten d'aquell
to sectari que tant han emprat fins ara, mateix en les funcions de govern que en les demagògiques campanyes electorals. Lluny de parlar de
política revolucionària (?), la paraula de Macià s'ha explanat ara sobre
la necessitat de realitzar una política de concòrdia, amb la qual puguin
identificar-se tots els catalans.
La reelecció de Macià per a la Presidència de la Generalitat no podia
ésser d'altra manera, donada la composició de la Cambra. L'Esquerra,
reelegint-lo per al primer càrrec de Catalunya, s'ha limitat a reconèixer,
millor dit consagrar, el cop del 14 d'abril de 1931.
La composició del nou Govern, ha presentat petitíssimes innovacions,
conseqüència més, de l'evolució del partit governant que de la mateixa
política catalana. Ha sortit el socialista Serra i Moret i s'ha fet una nova
distribució de carteres, de la qual és el fet sobressortint el traspàs de la
presidència efectiva del Govern a l'advocat Llubí i Vallescà. D'aquesta
manera, Macià s'allunya dc les responsabilitats directes del governar i
queda—en certa manera—com el Poder moderador de Catalunya.
Les sessions, després d'aquests primers actes, s'han ocupat de la confecció dels pressupostos i de l'establiment del seu Reglament interior.
Elaborats els primers pel Sr. Pi i Sunyer, han obeït a la tònica comprensiva del nou Govern, mereixent, si no francs elogis de la minoria regionalista, almenys la conformitat en les seves línies generals.
—En el Parlament espanyol es volgué tancar la legislatura aprovant
la convocatòria d'unes eleccions parcials per a proveir les vacants existents. L'oposició de la minoria agrària—per boca de Gil Robles—aconseguí de desfer la maniobra governamental, que pretenia celebrar-les amb
cens vell i sense vot femení. Les eleccions parcials parlamentàries queden
posposades a la renovació de la meitat dels Municipis, que el Govern prometé formalment de celebrar en el mes d'abril amb el cens nou i el vot
de les dones. L'evolució de la política espanyola en tot l'any 1933, deprendrà dels resultats electorals que marqui aquesta consulta al poble.
La majoria governamental aprovà en aquest mes els pressupostos, que
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abassegaren la quasi totalitat de les sessions parlamentàries. Únicament
la discussió del pressupost de Guerra adquirí caràcters de veritable lluita.
El Cap del Govern tingué l'oportunitat de pronunciar un nou dliscurs
sobre la seva política militar, que fou—naturalment—aplaudidíssim per
la majoria, contra la reunió de totes les oposicions, tant de dreta com
d'esquerra.
—La freqüència de la troballa de dipòsits d'explosius i armament,
d'una temporada ençà, feia creure que els elements extremistes de la península, alguna cosa preparaven per subvertir l'actual ordre de coses.
Això féu que la insurrecció anarquista del diumenge 8 de gener no
agafés desprevingudes les autoritats. A darreres hores de la tarda, grups
d'homes armats de bombes i pistoles, assaltaren simultàniament diverses
casernes de Barcelona, Lleyda i Madrid. La lluita adquirí immediatament
tons tràgics pel nombre de víctimes, a les dues primeres poblacions. Per
desenrotllar-se la lluita en l'hora en què els carrers estan més animats i
tenir .lloc en les vies més cèntriques de la població, no és d'estranyar
que el pànic s'escampes ràpidament. A la lluita en aquestes ciutats,
seguiren immediatament petites revoltes en nombre de petits pobles de
tota la península, en molts dels quals triomfaren de bell antuvi els revolucionaris. La bandera i els emblemes republicans, foren destrossats i
substituïts arreu per la roja i negra de la F. A. 1. Calgué una ràpida i
enèrgica repressió dels Instituts armats, perquè es restablís la normalitat,
allà on aquesta s'havia vist interrompuda.
Les característiques especialíssimes de la tàctica revolucionària anarquista—carència absoluta de cap director i fins d'Estats Majors—feren
que la lluita es continués en el transcurs de tota la setmana, adés en una
ciutat, adés en una altra. La declaració de vaga general—conseqüència
obligada d'aquests moviments—ha estat posada en pràctica en moltes províncies, on el predomini de la C. N . T. entre els obrers és una realitat
positiva.
Fracassada la temptativa revolucionària i en les mans del Govern
tots els ressors de l'autoritat per a sufocar qualsevol rebrotada de la insurrecció sembla que aquest es mostra disposat a lliurar a la Jurisdicció
de Guerra els complicats en els assalts i tiroteigs en què les víctimes caigudes en compliment del seu deure pertanyen a la milícia. No fóra gens
extrany—donats els precedents existents—que sortís una nova expedició
de deportats camí de les nostres possessions africanes.—L. O.
—L'antic maurista D. Antoni Goicoechea ha anunciat la constitució
d'una Federació de Dretes espanyoles integrat pel catolicisme, el monarquisme, la defensa de la propietat i la democràcia social (no política, segons sembla).
Si aquest intent té per únic objecte ajuntar els catòlics monàrquics
en un sol partit, o en un feix disciplinat, és una idea plausible, que voldríem veure coronada per l'èxit més falaguer. Però si es proposada d'englobar tots els catòlics espanyols, no podríem dir el mateix.
Sempre hem cregut convenientíssim que els catòlics no fossin tots
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d'un partit, per tal d'allunyar fins tota aparença d'infeudació del Catolicisme dins una clcda política, deixant forçosament una gran part de
ciutadans fora de la confessió catòlica i exposant el Catolisme als possibles fracassos d'una organització no governada pels pastors d'Israel.
Diversitat de partits dins una mateixa confessió religiosa i promptitud i)er a unir-se sense regateigs egoistes cada vegada que es tractés de
defensar l'Església. Heus ací el nostre ideal, eloqüentmcnt exposat des
d'aquestes pàgines pel nostre estimat col·laborador Ma. Àngel Carbonell.
Dintre dels límits d'aquest criteri, desitgem, doncs, un gran èxit a
la projectada Federació, de la qual no dubtem que posarà sempre una
gran cura a no repetir a Espanya la funestissima experiència de França
de vincular l'Església a una forma de govern, tant si és triomfant com
si es troba en estat de demanda.

PREGUEU PELS NOSTRES DIFUNTS
A tots els nostres lectors demanem en el Crist una oració per aquests
germans nostres que ens han precedit en el senyal de la fe i dormen el
son de la pau: Rvd. P. Ildefons Vilaplana, O. S. B., Vicari General del
Bisbat de Gibraltar; Martí Genis, de Vich, i Raimund Gurb, de Vich.
tots tres eren subscriptors.
Tots els mesos, LA PARAULA CRISTIANA fa dir una missa en sufragi
dels seus difunts amics i afavoridors i llurs proppassats.

