E N T R E DtS^ E L PRIMER I S E G O N
S E G L E D E RENAIXENÇA
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I consagrem un fascicle de la nostra revista a commemorar el
centenari del Renaixement de Catalunya, no és per celebrar
cap escaiença política. N i bastaria el simple fet de la reaparició d'un
nou estil nacional en el m ó n , encara que fos el nostre, per a decidir-nos
a celebrar-lo tan abundantment, si no incloïa un fet espiritual, una
nova revelació dc la immortalitat, una prova més de la inutilitat de
les opressions humanes per a matar cap esperit. E l s homes poden
matar el cos, la vida del qual no és pròpia, ans l i ve de l'esperit que
l'informa. De poder per a matar esperits, només en t é D é u , i encara
no l'usa mai, respectuós com és de la natura en què ha creat cada
cosa.
S i l'obcecació humana no exercia el màxim de la seva nefasta
influència en el terreny dels apassionaments nacionalistes, el fet del
renaixement que commemorem, reeixit si rfhi ha hagut cap, bastaria per a demostrar que Catalunya és un d'aquests esperits col·lectius, que tant de prop imiten els individuals, i que tenen la virtut
d'ajuntar gran nombre de famílies humanes entorn d'un fogar de
tradició, de cultura, d'idioma; de crear, en un mot, el que en llenguatge modern s'anomena una nacionalitat.
Aquesta nacionalitat, servida per un cos estatal, va créixer potent i gloriosa durant quatre segles medievals, passant al davant
dels altres fogars nacionals que afaiçonaren l'Europa llatina. Tingué
un gran imperi. França, Espanya i la Mediterrània foren extensos
camps d'expansió de la seva vitalitat, sobreïxent del petit nucli territorial on crepitava la flama. Tots foren encetats amb bells auguris: el terç reeixia esplendorosament, però sempre una fatalitat constant, que els cristians hem d'anomenar Providència, va afollar la
magnífica creixença d'aquest poble primerenc, privant-lo d'arribar
en aquella concreció d'imperi a què arribaren els seus germans, tol
i alguns d'ells ésser molt més febles.
E n s n'hem de plànyer? Si no crèiem en l'existència d'un pla diví
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dintre el qual es despleguen les destinacions històriques, el sentiment
patriòtic ens dtiria fatalment a la complanta continua. Però som
espiritualistes i cristians, i sabem que ni els esperits moren perquè
morin els cossos, ni l'hora dels pobles pot ésser per a tots la mateixa.
Sense cap to de lamentació, bé podem afirmar que les metzines
occidores han penetrat durant tres o quatre segles dins aquest poble en tal quantitat, que qualsevol comunitat territorial que no hagués posseït un esperit autèntic n'hauria finat. H i hagué moments
que els seus mateixos fills s'ho arribaren a creure. Amb molt menys,
altres pobles han quedat tan desesmats per l'atuiment, que ja no
poden servir m é s que de seguici de les carrosses dels pobles triomfadors, sense poder mai ni assimilar-s'hi—cosa impossible—, ni al·liberar-se'n, cosa només possible per un gran miracle de la Providència.
S i Catalunya conservà el seu esperit vivent sota la sopor de les
metzines, talment que aquest esperit ha pogut renéixer amb una vigoria que té pocs equivalents en la història humana, si aquest esperit renascut, abans encara de trobar el cos d'Estat perdut de tants
segles, j a t é la puixança de suscitar al·lres renaixements al seu entorn, com preludiant reaparicions d'avinenteses històriques fallides,
és que ens trobem sens dubte davant un fet de Providència, gràvid
de realitzacions de l'esdevenidor.
Si totes les ofertes d'esplendor nacional que la història havia
ofert a Catalunya fracassaren, no era pas perquè D é u volgués matar aquesta nació, com algú, àdhuc català, ha insinuat, sinó perquè
te reservava per a altres hores. Això podria ésser una il·lusió. E n tenim plena consciència. Però, àdhuc negligint els senyals prometedors, hem de considerar que la creació del no-res n o m é s es féu una
vegada, i que és norma de la Providència servir-se de les aptituds i
de la diligència dels éssers per a assignar-los destins gloriosos. Sense
exagerar, nosaltres podríem provocar una predestinació a la glòria,
si amb un treba'l d'elevació moral, d'assabentament científic, de
disciplina política, ens en féssim dignes.
Per encoratjar-nos a merèixer aquesta elecció, en tenim prou
amb parar esment en l'obra feta. H i ha catalans impacients que es
lamenten del poc gruix del sentiment pairal, o de l a fluixedat dk
l'exigència dels catalans envers ells mateixos. No som d'aquests. Sabem les dificultats enormes que s'oposen a la transformació de les
habituds lingüístiques, culturals i àdhuc polítiques d'un poble víctima d'una ingesta secular de dormitoris. Això hagut en compte, podem afirmar que el que s'ha fet a Catalunya en un segle, sobretot en
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la seva meitat, no és cosa inferior al prodigi. Dubtem que hi hagi
cap m é s cas a la història. Polònia no perdé mai el cultiu literari de
la llengua i tingué una esclavitud de segle i mig, assistida sempre
per un jortíssim ambient universal de simpatia. Irlanda perdé la
seva llengua, i no tingué esma de retrobar-la durant el temps de
la lluita per la llibertat: ara i tot, j a lliure, s'espatrona per a referia amb èxit no insuperable. Un cas m é s similar és Flandes, però t é
la llengua conreada amb tots els avantatges de la oficialitat per la
veïna Holanda. Qui pot calcular el que hauria fet Catalunya, si al
seu flanc hi liagués hagut un gran Estat independent de llengua catalana? I encara una altra cosa: l'empobriment de tots ordres d'Espanya, m é s que facilitar la resistència de l'esperit català, n'ha impedit la reviviscència, perquè una renaixença nacional és obra de
cultura, de riquesa, de disciplina, coses totes de què mancava l'Estat polític que havia de fornir-nos-les 0 faciütar-nos-les.
Tot amb tot, avui es pot assegurar que l'aspecte lingüístic, literari i cultural de la Renaixença ha reeixit. Qui pot comparar l'estat del nostre poble en aquest respecte de trenta anys ençà, resta
esbalaït del cami enorme que s'ha recorregut.
És això penyora de destinacions providencials? No ho sabem.
N o m é s sabem que podem merèixer que ho sigui. E l que cal per a
assolir-ho és ben senzil: més que cloure amb goig la primera centúria, preparem amb fidelitat i amb heroisme la segona.
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o ens semblaria complet aquest fascicle si no dedicàvem algunes pàgines, forçosament breus, a la intervenció de l'Església
en el gran fet que commemorem.
Podríem començar dient que per a l'Església a penes ha existit
el fet de la caiguda de Catalunya i la seva llengua. Durant els segles
de l'adormiment, quan la política, la ciència, les lletres i l'escola havien proscrit la llengua natural, proscrivint-se elles mateixes, l'Església, amb una constància i fidelitat que mereixeria tots els homenatges si hi hagués un viu esperit de justícia, la mantingué en l'oratòria sagrada, en l'ensenyament catequístic, i fins eji les funcions legislatives, car fins a l'època del retrobament ha perdurat amb tradició no interrompuda la pràctica de redactar les disposicions sinodals en llengua catalana.
Benauradament, no ens cal emprendre cap treball d'investigació pròpia per poder oferir al lector una gran estesa de documents
provatoris d'aquesta afirmació. És tasca acomplerta amb èxit difícilment superable per Ivon l'Escop en la seva obra cabdal L a llengua de l'Església1. Allí es poden trobar les disposicions sobre l'ús
de la llengua catalana dels Concilis Provincials Tarraconenses (ço
és de tot Catalunya) des del 1429; allí es pot constatar com el respecte de l'Església per la llengua popular arriba tan enllà, que fin^
i tot bisbes castellans—en alguna ocasió ho eren quasi tots—no sols
permeten la predicació i la catequitzac'ó en llengua vernacla, ans
encara la prescriuen amb serioses sancions per mitjà dels decrets
conciliars. Hi figuren igualment les prescripcions dels Sínodes diocesans, bisbat per bisbat, a partir del de Tarragona, de 1566. Hi abunden els testimonis fefaents de la legislació i tradició en l'ús de la
llengua catalana en la vida religiosa, com són, per exemple, les respostes dels Prelats de la Província eclesiàstica tarraconense a una
comunicació de 1"'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana".
1 Ivon l/Escoi". La llengua de l'Església. Llibreria Catalònia. Vegeu la quarta
part (de la pag. 243 al final).
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interessant-se per l'ús de la llengua vernacla en els actes de la vida
religiosa. E l documental continua amb l'exposició dels esforços que
ha fet l'Església a Catalunya durant l'època del Renaixement, en
què la seva llengua ha estat especialment perseguida per l'Estat, en
defensa del dret dels fidels catalans a ésser adoctrinats en llur expressió nativa i acaba amb un elcqüentíssim Apèndix de Catecismes de la Província eclesiàstica de Tarragona publicats de 1568 a
1928 en molt diverses poblacions, en què la proporció dels editats
en diverses llengües és ben significativa: en català sol, 221; en castellà sol, 21; bilingües (català-castellà), 10; bilingües (català-francès), 1. A més consten editats fora de la Província eclesiàstica de
Tarragona, els següents catecismes: València, 2 en català; Mallorca, 2 en català i 1 de bilingüe; Perninyà (des de l'anexió a França),
2 en català; Carcasscna, 1 en català.
L a sort de poder remetre el lector a aquesta obra exhauridora
de l'assumpte, ens permet d'esta!viar-li pàgines d'aquesta revista que
seran més ben omplertes per altres plomes.
Si tal és l'actitud de l'Església jeràrouica, que davant d'ella es
pot dir que la llengua catalana no ha nerdut mai la seva oficialitat,
ja podria suposar-se, si no era coneguda d'altra banda, la dels seus
fidels, sobretot en l'època de controvèrsia patriòtica pels drets de la
llengua, que començà, any ençà any enllà, ara fa un segle. Prescindirem dels grans noms de simples fidels catòlics que, com Aribau,
el que posa la primera monjoia, Milà i Fontanals, els Aguiló, Damas Calvet. Pagès de Puig, Jeroni Rosselló. Pelagi Briz, Llorente.
Rubió i Ors, Verdaguer i Callis, Prat de la Riba... Es pot dir que
tots els noms de la primera cinquantena i el noranta per cent dels de
la segona, corresponen a homes creients i practicants.
Com que sembla, però. que els eclesiàstics representen més accentuadament l'Església, farem breus semblances d'insignes clergues
que han aportat contribucions inestimables a la gran obra del Renaixement, talment que sense ells, podríem dir que la llengua catalana no fóra el que és.
Prescindirem de Balmes, que, en l'aspecte lingüístic, és decididament un pre-renaixentista, i en altres aspectes serà estudiat ací
mateix per una ploma molt més docta. L a nostra galeria serà formada per cinc noms cabdals: el V. P. Claret, Mossèn Jacint Verdaguer, Mossèn Miquel Costa i Llobera, el Dr. Torras i Bages,
Mossèn Jaume Collell i Mossèn Frederic Clascar.
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Ni l'Església, ni els eclesiàstics, en obra del seu ministeri, quan
a Catalunya usen la llergua catalana, no obren per esperit patriòtic. Això, que podria semblar una objecció al que hem exposat més
amunt, forneix més aviat un argument incontestable en pro de la
legitimitat del Renaixement de Catalunya.
Quan els alts interessos de l'esperit—i no n'hi ha de més alts
que aquells de què cura l'Església—, en explicar-se espontàniament,
es troben coincidents amb altres interessos d'ordre inferior, els marquen amb un august segell de legitimitat que no en reconeixeria de
major.
Aquestes consideracions es poden aplicar al cas del V. P. Claret.
No el movia, en la seva activitat apostòlica per Catalunya, cap ideal
patriòtic. No diem que no sentís el patriotisme, però és evident que
la causa que el determinà a emprar exclusivament el català en la
predicació, en la catequesi i en els llibres de pietat destinats a Catalunya no fou aquest sentiment patriòtic, sinó aquell desig d'eficàcia
de l'apostolat que fa que l'Església s'acomodi àdhuc a les llengües
més incultes dels pobles que viuen submergits en la doble tenebra
de la idolatria i de la incultura. Però cal tornar a dir-ho: aquesta
necessitat de l'Església d'aprendre totes les llengües, aquest instint
vital sobrenatural d'adaptar-se al llenguatge dels seus catequitzats,
és el vot de Déu a favor de totes les llengües i el que guarda el germen de totes les renaixences possibles.
El P. Claret predicava sempre en català a Catalunya, i fins sembla que arribà a proposar-se seriosament de fer el vot de no predicar-hi mai en altra llengua 2. Els resultats d'aquesta conducta foren
admirables. Diu ell mateix que les poques vegades que ho havia fet
en castellà, molt probablemnt als principis de la seva gran activitat
apostòlica, havia notat que el fruit era enormement inferior al de
les vegades—que després foren totes—en què ho feia en català. Tothom coneix, altrament, la semblança que ens ha deixat Balmes del
gran predicador que somogué tota la Catalunya del seu temps. 3.
" Així ho manifestà un eclesiàstic di^níssim aue ho declarà ineauívocament.
* " E n el núlpito, jamàs habla de teatros. Tamooco de hereeias. Ni de filòsofes, ni de impios. Supone siempre la fe. Parte del principio de que en Espana la
impiedad tiene la hipocres-'a de la fe. Se ve precisado a dar número para la preferència en el confessionario.
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Per al nostre objecte, té indubtablement més importància l'ús
escrit que el parlat de la llengua catalana, ri que fos tan alt com la
predicació de la paraula divina. Eren molts els qui predicaven en català. E!s qui hi escrivien, pocs, podem dir quasi cap. I encara, aquestes excepcions potser valdria més que no haguessin existit. Eren escriptors vils, conreadors de la grolleria, últimes bavalles d'una decadència que ja presentava els caràcters d'una agonia. Robreno i
els altres representants de la tradició de grolleria que tenen tots els
països al costat de la tradició de cultura i que a la nostra terra va
de Vallfogona a Pitarra, no hurien conduït mai a un renaixement
de l'idioma i de l'esperit català com el que enguany hem convingut
a celebrar com a certenari.
E l P. Claret escriví en català de matèries nobilíssimes de pietat, d'ascètica, d'apologètica cristiana. E l seu català no és, evidentment, el nostre llenguatge literari, fruit de cent anys de cultiu, de
purificació i de refinament, però no és tampoc tan incorrecte com
s'ha volgut suposar. És el català parlat del seu temps, influït de vegades per incorreccions del llenguatge pseudo-literari dels segles de
dcadència (subjuntius en ta: "pòrtia", "càntia" per "porti", "canti"), però, a canvi d'això, té paraules i formes viverts que s'han
perdut en aquest darrer segle. Té encara ben viu l'auxiliar ésser en
la veu activa, del qual avui tot fa semblar que ens hem d'aconvadar definitivament.
Perquè el lector es faci una idea de la importància de la producció literària catalana del P. Claret, posem ací una llista de títols, amb la indicació d'edicions fins ara coregudes, no sense fer
constar per esperit de justícia que en som deutors al fill del Venerable, P. Frederic Vila, que, després d'una recerca pacient i seguida
durant anys, ha pogut reunir en un Bosquejo de la Bibliografia C l a retiana ura munió imeortantíssima de notícies sobre !es obres de!
gran predicador català i de llurs versions i edicions. D'aquest opuscle, de què amablement ens ha fet do, traurem les clarícies següents:
1. —Auxili dels difunts. Opuscle de 96 pàgines. Dues edicions:
1847 i 1853. Pla, Barcelona.
2. —Avisos molt útils als pares de família. Opuscle de 75 pàgi...Los enfermos. ellos dicen que se curan; cl dicc que no hace mas que encomcndarles a Dios y que no sabé nada extraordinario... Poco terror, suavidad en
todo. Nunca ejemplos que den pie al rid'culo. Los ejemplos, en Reneral de la E s critura. Hechos históricos profanos^ Nunca oposiciones. ni cosas semeiantes. Habla del infiemo. però se limita a ló que dice la Esçritura. Lo mismo en el purKatorio. No quiere exasperar ni vol ver locos. Siempre hay una parte catequistica."
(Reliquias lilerarias de Baimes. pel P. Ignasi Casanovas. S. J . , pàgs. 263-264).
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nes. Cinc edicions: 1845, Pla, Barcelona; 1848 i indata, Trullàs,
Vic; 1855, Pla, Barcelona, i 1860, Anglada, Vic.
3. —Avisos molt útils a las vhidas*. Opuscle, 48 pàgines, 1848,
Pla, Barcelona.
4.—Avisos saludables a las casadas, 0 sia, carta espiritual que
escrigué... Opuscle de 68 pàgines. 4 edicions: 1846, Trullàs, Vic;
1846 i 1850, Pla, Barcelona; 1874, Miró, Barcelona.
5. —Avisos saludables als nois. Opuscle de 64 pàgines. Set edicions, de 1846 a 1929; les quatre primeres (1846, 1850, 1857 i 1866)
de Pla, Barcelona; la 5." (1878) d'Anglada, Vic; la 6." (1926) estampada a la Imprenta Pulcra de Barcelona; la 7." (1929) de l ' E ditorial del Cor de Maria, Barcelona.
6. —Avisos saludables a las donsellas. Opuscle de 48 pàgines.
Deu edicions, de 1845 a 1871, repartides entre Trullàs de Vic (i.a),
Pla de Barcelona (2.", 3.", 4.", 7." i 9.") i Anglada de Vic (5.*, 6.',
8.' i io.').
7. —Breu notícia de las instruccions de la Arxiconjraria. Opuscle
de 128 pàgines. Cinc edicions, de 1847 a ^ S S ' - ï "» 2-" 1 4·u, P'a de
Barcelona; 3." i 5.", Figaró de Girona.
8.— C a m í dret y segur per arribar al cel. Llibret conegudissim.
Es té notícia d'almenys 70 edicions, totes molt copioses, fetes pels
editors esmentats, als quals cal afegir Roca de Manresa, R:era de
Barcelona. Llibreria Religiosa de Barcelona i Propaganda Claretiana de Barcelona.
9.—Catecisme de la Doctrina Cristiana, explicat y adaptat. Llibre de 480 pàgines. 13 edicions, de 1849 a l')0l·
10. —Catecisme de la Doctrina Cristiana. Opuscle de 128 pàgines. Se'n coneixen sis edicions, una de les quals (Llibreria Religiosa
de Batcelona, 1877), porta el número 11.
11.—Catecisme menor. Opuscle de 40 pàgines, 1847.
12. —Compendi o breu explicació de la Doctrina Cristiana...
Matheu-Claret. Opuscle de 128 pàgines. E s té notícia de 21 edicions,
una de les quals (Roca de Manresa, 1906) porta el núm. 3.
13.— L ' E s c a l a de Jacob i la porta del Cel. Opuscle de 64 pàgines. Cinc edicions de 1846 a 1866 (Trullàs de Vic, i." i 5.'; Pla de
Barcelona, 2.', 3.' i 4.").
14. —Magatzem sant. Opuscle de 32 pàgines, 1856, Anglada, de
Vic.
Respectem, com és natural, l'ortografia i la morfologia originals.
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15. — M a n n à del cristià. Opuscle de 64 a 190 pàgines, segons el
format i el tipus de lletra. Se'n coneixen 18 edicions, dels editors
esmentats, a qui cal només afegir Montserrat de Barcelona (1898).
16. — M à x i m e s de moral la més pura. Opuscle de 72 pàgines,
1845, Trullàs, Vic.
17.— M è t o d o senzill i fàcil de fer lo examen particular. Opuscle
de 16 pàgines, 1847. Trullàs, Vic.
18. —Modo fàcil de confesarse bé y ab brevetat. Opuscle de 16
pàgines. Dues edicions. 1848 i 1851. Trullàs, Vic.
19. —Novena al Santíssim Cor de Maria. Opuscle de 48 pàgines,
1855. Pla, Barcelona.
20. —Sant Exercici del Viacrucis, ab una explicació. Opuscle de
64 pàgines. Quatre edicions: 1841, Trullàs; 1846 i 1847, P'ai i I848
Trullàs.
21. —Trisagi que a instancias dels devots de la Santíssima T r i nitat... Opuscle de 48 pàgines. Dues edicions, 1848 i 1897. Pla,
Barcelona.
22.—Trisagi traduït. Opuscle, 1848. Pla, Barcelona.
Cal notar que gairebé totes aquestes obres foren traduïdes al
castellà, o del castellà, la majoria pel mateix autor, i que algures,
com el Camí dret i segur, ho foren al basc i al portuguès i fins alguna a l'italià. Quin escriptor modern podria presentar una llista tan
llarga de títols, al costat d'una de molt més llarga d'obres escrites
en castellà i en llatí?
Es pot dir que el P. Claret va fer llegir en català tota la Catalunya del seu temps, aquella trista Catalunya de mitjars del seg!e passat tan agitada per disturbis polítics insubstancials com oblidada del
seu propi esperit. Deia Verdaguer que el P. Claret era l'home que
havia fet llegir més en català, i el cert és que nosaltres mateixos hem
trobat tots en els tinells de les nostres llars el "Camí dret i segur"
que moltes vegades, junt amb el Turmeda, i molt més que ell. era
llegit quotidianament en família.
Com va ajudar això a la rehabilitació literària del rostre idioma
i a la preparació del nostre poble per a llegir els poetes reneixentisles, ho pot calcular qualsevol. Es pot ben assegurar que sense l'obra
del P. Claret la resurrecció del català a la vida de l'esperit s'hauria
retardat de molts anys, po'ser d'un quart de segle.
La justícia més elemental obliga, doncs, a retre l'homenatge, no
•o's religiós, sinó patriòtic, al gran sacerdot que probablement no
trigarà molts anys a rebre els màxims honors de l'Església Catòlfca.

394

CARLES CARDO

MOSSÈN J A C I N T V E R D A G U E R
Res més que escrivint el nom del gran poeta sacerdot, l'evocació
de la seva suprema influència en el renaixement de la nostra llengua a la vida literària és tan forta en l'ànima de qualsevol català,
que gairebé ens avergonyiríem de voler exposar-la. Però creiem que
amb Verdaguer s'ha comès un gran pecat d'ingratitud. No hi ha encara ningú tan jove que no pugui recordar aquell temps en què
menvsprear-lo era de bon to. Les pretensions, molts cops infundades, de transcendentalisme i de vigor intel·lectual que patí la generació literària següent al gran poeta, sovint no tenien altra manera
de manifestar-se que fent irrisió de la seva infantilitat, de la seva
ingenuïtat de primitiu, no poques vegades firs dc la seva p:etat religiosa. Perquè, encara oue en la gènesi d'aquest fenomen monstruós
tingui una gran part l'afany de superar els vells que solen terir les
generacions noves íi mal va quan no es pot fer sinó pel menyspreu
impotent), estem persuadits aue el gran desagraïmert col·lectiu no
hauria arribat tan enllà, si Verdaguer no hagués estat sacerdot, i per
curullament de desmèrit, poeta místic. Ni Guimerà, ni Maragall, no
han passat per aquesta crisi.
I tanmateix, Verdaguer és, ni més ni menys, el creador de la llengua literària. Abars d'e'l, tot eren balbuceigs d'infant que comença
a confegir frases. En els casos millors, Marian Aguiló. Milà i Fontanals, Rubió i Ors, Pagès de Puig, es veu ben clarament com la potèrcia de vol del poeta és cohibida per la feblesa de les ales. L a llengua es mou, en les obres d'aquests precursors, amb aquella rusticitat
matussera, amb aquells moviments disgraciosos, que traeixen tot
d'una la poca esma en els camirs de l'esperit.
Verdaguer fa el gran prodigi d'atjafar vigorosament aquella parla
rústica i elevar-la d'una sola estrebada a les regions més altes de
l'espiritualitat, sense perdre gens de la gràcia pagesivola. L'ànima
de Verdaguer era el geni de la llengua catalana. S'mple pagerol de
Vic, amb la cultura castellana i retorcista del Seminari, la influència
de la qual en la seva obra seria nul·la, si no li fos encara perjudicial,
pren en les seves mans aquell llenguatge rudimentari i en fa un gran
idioma flexible, elegant, robust, que uneix meravellosament una certa grandiositat còsmica — probablement element de cultura — amb
una gràcia pagesivola. exempta dc rusticitat, que no ha tingut ningú més després d'ell. Usant una semblança bíblica, podríem dir que
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els poetes anteriors havien aplegat els elements materials per a crear
la llengua literària — tasca de què desesperava Milà i Fontanals—,
però fou l'alenada creadora de Verdaguer la que va donar a aquells
membres nonats l'expressió de la vida i la gràcia del moviment nascut de dintre. Tot, fruit del temperament, dotat amb la llarga mesura dels herois.
L'eficàcia d'aquest miracle en l'increment del català escrit va
ésser gairebé proporcionada a la seva magnitud. L'encís del català
verdaguerià es pot dir que va guaryar el poble. Durant molts anys,
quasi de record nostre, Verdaguer fou la personificació suprema,
moltes vegades única, del català digne, la contraposició a l'abjecte
pitarrisme que feia perillar l'empresa de l'eíevació de la llengua a
altures superiors a la grifolda barroera. Catalunya va aprendre en
Verdaguer que la seva llengua era digna d'ésser parlada amb llavis
angèlics.
El nombre elevat de les edicions de les seves obres, que prou voldrien atènyer els escriptors d'aquesta època de refinaments i madureses, fins i tot amb concrecions polítiques, és la mostra de com eren
de llegides. Es pot dir que totes les persones a qui una cultura, incipient i tot, havia obert el sentit a les belleses literà-ies, llegien Verdaguer, i que el poble, literàriament o literalment analfabet, prenia
gust en el català poètic sentint recitar o aprenent de memòria poemes
verdaguerians, que com "La Barretina", "Mirau mon cor" i el gran
nombre de lletres religioses musicades pels nostres compositors, arribaven al poble pel vehicle de la música. L a catalanització de la pietat, assenyaladament la cantada, es deu quasi exclusivament a ell.
Però també va fer escriure. Es pot afirmar que totes les vocacions literàries del tombant del segle foren despertades per Verdaguer. Només cal veure com els poetes joves d'aquell temps, després
reeixits o no reeixits, imitaven Mossèn Cinto, i sols amb la força
pròpia que adquirien amb la seva imitació conquistaven la personalitat que després els permetia d'emancipar-se. Si volien parlar molts
escriptors actuals de mitja edat, veuríem com són de rombrosos els
qui li deuen el primer impuls a agafar la ploma. Però això són coses
que no es diuen.
I és que per la producció verdagueriana. digui el que vulgui la
petulància cerebralista. circula un bàlsam de suavitat que li salva
àdhuc els moments fluixos, que no són escassos. Es pot exigir intensitat i transcerdència a un po«ta, però no en tots els seus moments. I Verdaguer en té:

CARLES CARDO

396

Totes les ones de la mar
no poden rompre un gra d'arena.

I encara:
L'amor, quan és gran,
només té una nota.

El que, en canvi, es pot exigir en tots moments, perauè siguin
poètics, és aquella emanació celeste, aquell efluvi misteriós de suavitat, aque'la flaire divina d'esperit, que tant de clar en clar es
troba àdhuc en els veritables poetes, si no són realment egregis.
Això és el que té, més que cap altre poeta català, Mn. Verdaguer, i
ho té quasi sempre, fins i tot en composicions que no tindrien, altrament, cap valor literària, o que són repeticions evidents de moments anteriors més afortunats.
I això, aquesta ditada de la divinitat, és el que fa les llengües,
que, comptat i debatut, són obres de poesia. E s per això segurament
que Verdaguer és el primer gran escriptor català que es fa conèixer més enllà de Catalunva. E l l enceta per a la Catalunya renaixent la glòria de la traduccó a altres llengües, i no solament a la
castellana. E l seu nom. i amb ell el de Catalunya i la seva llengua,
esdevingué internacional, no ja, com el de Balmes, a títol de genèricament espanyol, sinó a títol de català, i d'escriptor en una llengua que pocs anys més enrera, ningú no sabia que existís, passat
dels especialistes en filologia o en història de les literatures medievals.
Tota la glòria actual, interna i externa, de la llengua catalana
és, doncs, deguda a Verdaguer, el pare de l'idioma literari, el català que l'ha encarnat més perfectament ("sospito que més que els
;intics) i el desvetllador directe o indirecte de la vocació literària
de tots els actuals conreadors del nostre verb.
Així com del P. Claret hem dit que, sense la seva obra, la difusió de la lectura del català hauria trigat vint-i-cinc anys a produir-se. tant, si més no, podríem afirmar que hauria trigat, sense
Verdaguer, l'ascensió del català a la dignitat de llengua literària
MOSSÈN M I Q U E L COSTA I L L O B E R A
De Mallorca ens vingué un altre clergue egregi que, a més de
donar un bell impuls a la llengua vers noves perfeccions, ens féu
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la inapreciable aportació de tota una província literària, més gran
per la puresa i la riquesa de la llengua que per la seva extensió
territorial.
Verdaguer és encara essencialment un fill d'aquell entendriment
romàrtic d'Europa que provocà el desvetllament de la llengua catalana. Costa i Llobera és la primera superació d'aquell estil, d
qui dóna pràcticament la primera demostració que la nostra llengua i la renaixença de tota mena de valors que el seu desvetllament
comporta té un esperit prou ample i prou plegadís per a expressarse en tots els estils.
Passant per damunt de la dificultat insuperable de definir
exactament el classicisme i el romanticisme — tanmateix, dues actituds ben distintes i ben coneixedores de l'esperit humà davant el
problema d'expressar la bellesa — podem afirmar que Verdaguer
és el valor màxim del romanticisme i Costa el valor màxim del classicisme. Ja sé que em podran retreure moments clàssics (en tendència, almenys) de Verdaguer, com alguns passatges de "L'Atlàntida"
(Chor d'illes gregues), i moments romàntics de Costa i Llobera, com
"L'Alegre de la terra" i alguns poemes primerencs (La Font, Amor
de Pàtria, Dos sospirs), però la denominació general no perd per
això exactitud.
I és que Mn. Costa, a més d'una ànima ordenadissima, portava
una preparació humanista molt valuosa en profunditat i en extensió. Les llengües de l'antiguitat clàssica parlaven connaturalment al
seu esperit eruditíssim i llurs poetes li eren familiars.
E n resultà la meravella d'una nova entonació del català, que, de
bell antuvi, costà una mica d'ésser entesa. Acostumat el lector català al sentiment desbordant de Verdaguer i a la seva forma quasi
sempre popular, la noble severitat horaciana del clergue mallorquí
li semblava freda. Aquella passió intensa i governada que es necessita per a compondre una bella obra clàssica, potser major que la
que bull per fora en les produccions dels romàntics, no era, a la primeria, prou copsada pels acostumats a l'efervescència formal verdagueriana.
Però s'imposà, i el seu valer dintre la poesia catalana és tant de
primer ordre com el de Verdaguer. Són dos grans poetes que es
completen mostrant dos paisatges igualment bells, bé que no igualment rics. del geni literari de la nostra llengua.
L a noblesa de Costa i Llobera és una cosa que fa respecte. És
marbre del més fi, llavorat amb la noble passió continguda del culte

398

CARLES CARDÓ

a la bellesa interna de les coses. És d'aquesta bellesa interna que
neix espontàniament la forma correcta que el poeta clàssic treballa
amb una passió igual a la del romàntic, però amb una tècrica molt
més difícil. Les formes de les literatures clàssiques eren la modulació en veu humana de les harmonies immanents de les coses. I després de la disbauxa sentimental dels primers poetes catalans, majorment quan cantaven l'ideal patriòtic, llavors sempre ploraner, aouest
esforç de disciplina del verb i de treball tècnic de la frase era indispensable, si el català havia d'assolir aquelles perfeccions d'expressió que el Renaixement havia donat a totes les altres llengües llatines. Mancats dels clàssics dels segles humanistes, que reemmotllaren, de vegades excessivament, les llengües vives del món llatí dins
les formes gregues i llatines i enriquiren el lèxic savi, que poc a poc
va esdevenint popular, necessitàvem un gran humanista retardat,
un classicista nascut en plena orgia romàntica, i aquest fou Mossèn
Costa i Llobera.
Les millors de les seves composicions ("Cala gentil", "L'arpa",
"Processó" i el tan bell com ignorat poema " L a deixa del Geni
grec") tenen una tivantor de superfície que recorda la dels grans
marbres de la Grècia. L a paraula hi és tensa i rutilant de tan justa. Cap element verbal sobrer. Hom diria que en ell la producció
poètica era, només, afer d'erminació. E l pensament i emoció naixien ja ritmats en formes clàssiques, i les paraules més nobles de
l'idioma s'hi emmotllaven connaturalmertt, sense deixar cap lloc
buit en el mosaic vivent.
Poeta cristià i sacerdot, i encara cantant molt sovint temes religiosos, coses totes que inviten a l'explosió del sentiment — que
alguns ultrancers fins semblaria que creuen obligatòria—, ell sap
subjectar les emocions més sagrades i més fervoroses al cànon immutable i serè de les formes dlíoraci.
La seva provatura d'incorporació al català de les metrificacions
clàssiques és, diguin el que vulguin, l'única poèticament reeixida
fins ara. E l català, en les seves mans — llegiu a l'atzar les "Horacíanes"—, arriba a tenir sonoritats llatines tan acostades com les
que aconseguí en italià l'horacià Carducci, en les seves Odi Barbare.
N o sé veure Carducci superior en això a Costa, sí no és per l'energia
contundent del vers carduccià, qualitat no específicament clàssica.
E l servei que aquesta elaboració artística reté al català és irapreciable. E l bell dir, l'elegància de la frase, la cura per la correcció,
daten de Costa i Llobera. Verdaguer i els anteriors eren natura, i
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tenien l'elegància rústica i vigorosa de les coses naturals. De Costa
i Llobera data l'elegància del verb específicament humara.
Tres sacerdots, doncs. E l P. Claret féu fer al català el pas de
llengua parlada a llengua escrita; Verdaguer, de llengua escrita a
llengua poètica; Costa i Llobera, de llengua poètica a llengua clàssica.
Davant d'aquest servei eminent, creieu que els catalans d'avui
paguem a l'egregi clergue mallorquí tot el deute de glòria i agraïment a què és creditor en justícia?

E L DOCTOR T O R R A S I BAGES
En arribar a aquest cim, eminent entre tots els d'aquesta serralada de sacerdots il·lustres que han influït decisivament en la plasmació de la Catalunya renadiva, es pot dir que entrem en una esfera de llum superior. Fins ara hem vist influències sacerdotals en
l'evolució i el perfeccionament de l'idioma; ara ens trobem amb una
influència directa en la plasmació del nou esperit català. Ja sé que,
l'idioma essent l'expressió connatural d'un esperit, qui influeix en
aquell influeix per contracop en aquest, però evidentment la influència directa és més alta i més eficaç que la indirecta.
EI Dr. Torras (no diem "el Bisbe Torras", com havíem pensat
a primer antuvi, perquè !a seva obra en aquest sentit començà abans
d'arribar al pontificat) formulà els cànons de l'esperit de la Catalunya retrobada, pouant amb un assabentament perfecte en els tresors
de la doble tradició nacional i religiosa. Si volíem formular en poques paraules l'orientació de l'obra del Dr. Torras, podríem trobaries en els Estatuts de la benemèrita "Lliga Esoiritual de la Mare de
Déu de Montserrat", fundada per ell, on s'afirma que el seu fi és
informar amb esperit cristià el moviment catalanista.
Sense caure en l'exageració, teològicament discutible, que cl Catolicisme sigui un ingredient de l'essència nacional de Catalunya, rebaixant-la, per dir-ho així, a la categoria purament humana de la
llengua, el dret i la història, i posant en evident perill la noció exacta
de la catolicitat, el Dr. Torras veié clarament que la fidelitat a la
religió catòlica era una condició indispensable per a l'èxit del moviment reivindicador de Catalunya.
L'època plenament nacional de Catalunya fou profundament impregnada de catolicisme. L a Catalunya nacionalment minvada dels
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segles transcorreguts entre la caiguda i la renaixença no ho fou menys
que l'anterior. No sols això, sinó que podem afirmar que la religió fou
l'únic valor que es mantingué sense decadència de fervor—cosa que no
exclou tota variació d'estil—i que, pel fet de conservar l'ús de l'idioma
en la seva vida de relació amb Déu i amb els homes, fou l'únic sector
de l'esperit català que no conegué l'esterilitat, ans continuà donant herois, savis i sants. Quan a Catalunya havia emmudit la ciència profana,
la poesia i quasi tota cultura, un Sant Josep Oriol, un Sant Miquel dels
Sants, un Sant Pere Claver, i àdhuc una Universitat de Cervera, que
cada dia es va descobrint més gloriosa, proclamen ben alt que l'única
fecunditat espiritual que sobrevisqué a la nostra caiguda com a nació
fou deguda a la vitalitat religiosa.
L a condició, doncs, era clara; el problema precis. L'únic que, a
través de les maltempsades, aguantà ferm en aquest país, l'únic que
dorà testimoni de nosaltres en el món de l'esperit i de la cultura, és la
vida religiosa. Prescindir-ne seria renunciar a la més resistent de les
fecunditats, a l'última defensa vital de la personalitat de Catalunva.
Aquest perill, per bé que sense gaire gravetat, existí ben prompte. Escoles heterodoxes, sempre afortunadament febles, aparegueren dins
el catalanisme. Pi i Margall, per bé que poc catalanista, Almirall i
Pompeu Gener amb un grup de la revista "Joventut" representaven
etapes d'aquest perill, llavors fàcilment conjurable.
Calia, doncs, reforçar l'esperit cristià de la Catalunya renaixert.
relligar la Pàtria nova amb la vella, assegurant, per mitjà de la vida
catòlica sincera i acordada amb l'esperit pairal, la continuïtat entre
l'època nacional i la renaixent, únic llaç de les quals a través de la
llarga decadència, fou la vida cristiana, conservada amb molta més
vigor i puresa que els ingredients pròpiament dits de la nacionalitat.
Calia fer de la Catalunya nova aquella nació profundament i catalanament cristiana que hauria estat sense la pertorbació forara soferta, fent confluir els dos corrents, el patriòtic i el religiós, talment
que el patriòtic trobés en la religió la garantia—de valor provat—
d'incorruptibilitat i d'èxit, i que el religiós fos ajudat del patriòtic a
retrobar aquell estil peculiar que, sense menyscapte de la identitat
catòlica, ofereix en tots els pobles cristians.
Per tal d'assolir aquesta finalitat altíssima, e! doctor Torras intervé, sempre essencialment com a sacerdot i amb to sacerdotal, en
el moviment català, adés il·lustrant i dirigint les altes personalitats
de la política i de les lletres, adés fundant o dirigint associacions,
com l'esmentada Lliga Espiritual i el Círcol Artístic de Sant Lluc,
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adés encara escrivint articles i llibres i donant conferències, mai amb
objectius merament patriòtics, sempre amb actitud sacerdotal i moralitzadora.
És cosa sabuda que l'obra principal del Dr. Torras en aquest aspecte fou "La Tradició Catalana". E l sistema seguit en l'explanament d'aquesta obra fonamental és indiscutiblement el més apte.
Després de reivindicar el moviment català a la llum de la sociologia,
del Dret i de la Religió; en una segona part, fruit de perllongats estudis, va estudiant els homes cims de la gran Catalunya històrica,
amb el propòsit de treure'n per indicció els trossos essencials de la
fisonomia nacional de Catalunya. Entre ells, el religiós destaca amb
gran vigoria. Així el Dr. Torras representa el catalanisme fill de la
història i de la tradició autèntica de Catalunya, enfront del derivat
dels principis revolucionaris que no podia trigar a desmentir-se ell
mateix, com ens ha llegut massa de veure. Podrà discutir-se, amb minuciós esperit de crítica històrica, l'exactitud d'alguns detalls d'aquest Codi fonamental del catalanisme autèntic: la seva ossamenta
robusta roman inatacable.
Podríem escriure molt més. Acabarem recordant una expressió
del gran Mestre. E n l'opuscle "Consideracions sociològiques sobre el
Regionalisme" diu que la Revolució no resoldrà mai la qüestió catalana. F a dos anys que es podia témer que aquesta predicció no
restés desmentida. Suposem que avui ja no en dubta ningú, ans encara que la prova que ha rebut dels darrers esdeveniments és de les
que es poden considerar definitives.
Un altre sacerdot, doncs, ha dictat a Catalunya els cànons eterns
de la seva vida nacional i la condició indispensable del seu èxit com
a poble: la fidelitat a l'esperit religiós de la Catalunya perenne. A
fi de comptes, una aplicació a la nostra Pàtria d'una lliçó de l ' E vangeli.

MOSSÈN J A U M E C O L L E L L
E l venerable canonge, traspassat no fa gaire a Vic, era el "canonge"^ per antonomàsia, ens ofereix el tipus interessantíssim de
l'home dinàmic que, llevat del P. Claret, no pròpiament catalanista,
encara no havíem trobat. És exactament el lluitador, no ja l'orientador o el contemplatiu, com les tres figures anteriorment estudiades.
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El lector ja entén, però, que, com sempre passa en aquestes qualificacions, parlem del caràcter predominant, no pas de l'exclusiu.
E l canonge Collell ens ofereix tres caires: el poeta, l'orador, el
periodista.
Com a poeta, no és apreciat prou justament. No hi ha dubte que
la seva manera poètica ha passat. • Aquell agafar les coses pel caire
més prominent, i doncs el més vist de tothom, aquell expressar-les
en el cas directe, sense velar-les mai sota l'evocació d'un estat d'ànima que desperten en les sensibilitats fines, amb la consegüent absència de matisos delicats i elixirs oerebrals, eren resultàncies naturals de l'estat de l'idioma i de la cultura literària en el seu temps.
La facultat d'expressar matisos subtils, no la pot tenir una llengua
nada de fresc a la vida literària. L'enriquiment de sensibilitat és
acomplert paral·lelament, amb causalitat recíproca, per l'idioma i
per la cultura. Avui som més enllà del català de Collel, però ens
manca encara molt per arribar al francès de Verlaine. Diem això
per respondre per endavant als qui menyspreen els poetes de l'època
de Collell, per rurals. Seria com menysprear Carlemany perquè no
usava telèfon.
Ara, aquest primitivisme també reporta avantatges. La robustesa, la sanitat, la força de Collell, de Verdaguer, de Guimerà, amb
prou feines si tenen continuadors. L'oda a "La gent de l'any vuit"
de Mn. Collell fa somriure els escriptors i els lectors refinats d'avui,
però jo desafiaria que em cerquessin en la producció actual gaires
composicions que tinguessin tanta fortitud i alhora tanta exactitud
en les paraules. És clar que l'art transcendental i preciosista es pot
passar d'aquestes qualitats: gairebé hi ha de renunciar per força,
perquè l'expressió del matis fugitiu ha d'ésser necessàriament vaga.
Mn. Collell és un poeta apreciabilíssim, qui si res fa enyorar, és la
major extensió que hauria pogut tenir la seva producció poètica, impedida per les seves altres activitats.
Com a orador, Mn. Collell era l'as del seu temps. E l van conèixer i admirar tots els públics piadosos i literaris de Catalunya. L a
solemnitat que donava a la seva paraula la veu, l'estàtua pròcer i
els assumptes que escollia, era assuaujada per una cordialitat que ben
segur que no hauria tingut si hagués predicat en llengua estranya.
E l guany de sinceritat que dóna la llengua pròpia a l'orador, sobretot a l'orador sagrat, àdhuc quan s'adreça a un públic bon coneixedor de l'altra llengua, en ningú no va tenir una verificació tan evident com en Mn. Collell. I si es té en compte que la dignitat oratò-
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ria és per a una llengua un estadi superior al de la dignitat poètica,
comprendrem el gran servei que féu a la nostra llengua l'iHustre capitular de Vic, predicant egrègiament en català i fent-hi predicar
tants i tants joves sacerdots de Catalunya.
Finalment el periodista. Si no és aquesta la característica més
pregona de Mn. Collell, fou sens dubte la més coneguda. Va ésser
un periodista perseverant, incansable, laboriós, un enamorat de l'ofici. Junt amb Narcís Verdaguer va fundar "La Veu del Montserrat" de Vic i va contribuir a fundar " L a Veu de Catalunya". I en
l'imprescindible setmanari catalanista de Vic, de nom canviat, però
no d'esperit, ni de doctrina, ni d'inspirador, l'article de Mn. Collell sortia quasi immancablement cada setmana i moltes vegades era
reproduït per a profit espiritual de tots els catalans que formaven la
consciència nacional de Catalunya.
A fer aquest ofici amb la consciència i l'abundància que ho feia
ell, l'ajudava una cultura envejable. Ja no cal parlar de l'específicament eclesiàstica, prou extensa i difícil per a omplir quatre longevitats estudioses. E l canonge de Vic posseïa les llengües sàvies i les
modernes—italià, a la perfecció—, estava ben armat d'història, de
sociologia i de coneixeftients apregonats de les grans literatures europees. I seguia, a més, amb una amatença plurivident, la successió
dels esdeveniments contemporanis, el comentari il·luminat dels quals
era les més vegades el tema dels seus articles.
Si no podem deplorar que Mn. Collell no hagi deixat escola com
a poeta (posat que això pugui tenir mai sentit), ni com a orador,
certament podem deplorar que no ho hagi fet com a periodista.
Amb la multiplicació de l'apetència del poble, que en trenta anys
s'ha ben bé quintuplicat, els diaris s'han multiplicat també i. naturalment, els periodistes. Però caldria estudiar si l'augment en nombre ha anat acompanyat d'un creixement proporcionat en cultura
i en consciència professional. La facilitat i la correcció ro basten
per a excedir el periodisme. La cultura lingüística, històrica, jurídica i política que cal fins per a redactar una secció de fets diversos,
no diguem ja per a ressenyar conferències o escriure articles, és molt
superior a la mitjana de la gent culta. Cal pensar que el periodista
ha de formular en termes tècnics precisos allò que la gent expressa
per mitjà d'aproximacions de llenguatge, quasi sempre inexactes. I
per expressar bé le? idees i els fets, cal conèixer el valor just de les
paraules dintre la tècnica on la idea o el fet s'emmarca.
En això, Mn. Collell és mestre indiscutible. Mereix ben bé el
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títol de fundador del periodisme català, titol que no li regatejarà
ningú, ni els que li discuteixen els de noble poeta i gran orador, i
que bé li dóna un lloc d'honor en la galeria dels grans Obrers de la
Renaixença de Catalunya.

MOSSÈN F R E D E R I C CLASCAR
Mn. Frederic Clascar és el més oblidat de tots els grans clergues
que hem anat presentant, i tanmateix, llevat de Verdaguer, és potser el que ha tingut un temperament d'escriptor més acusat. Prova
d'això és que tenia un estil tan intensament personal, que no calia
acabar la segona ratlla per a sentir la seva presència sota les paraules escrites.
Va tenir la desgràcia de viure en el temps en què tot just es començava la fixació definitiva de la llengua literària i de morir quan
aquesta tasca, que, naturalment, continua i continuarà sempre, encara no havia creat un clima d'idioma que permetés el desplegament
de totes les personalitats i alhora evités l'esplet de les pensades pintoresques que fins aleshores havien dominat quasi completament en
una matèria tan delicada.
E l l , home que encarnava tan perfectament el geni de l'idioma,
que tenia fins la sensualitat de les seves gerdors i de les seves elegàncies, que, d'altra banda, des de la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans, havia contribuït a la gran obra de la fixació tan
anhelada, no tingué temps d'aprofitar-se d'aquest instrument d'expressió cada dia més perfet que va essent la nostra llengua.
Això, i una certa propensió a l'arcaisme i al popularisme, fa que
la seva obra avui sembli antiquada, tot i ésser quasi tota del segle
actual. Cal vèncer aquesta primera impressió, i llavors es troba aviat
aquell estil gustós, graciosament barroc, riquíssim de suggestions
lèxiques i de trets d'enginy, que el col·loca en un dels primers llocs
entre els nostres prosadors. Si fats adversos no l'haguessin fet emigrar abans d'hora d'aquesta vida, no dubtem que Mn. Clascar hauria arribat a ésser el primer prosista de la nostra llengua. L'exigència cada dia més vigilant de correcció i de normalitat que té avui el
català literari hauria llimat els caires massa vius de la seva riquíssima personalitat, i hauria estat l'escriptor modèlic.
Si examinem el que ha fet Mn. Clascar, sentirem alhora l'admiració d'una laboriositat sense parell i l'enyorança d'una tradició cul-
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tural viva i afaiçonadora de mentalitats, la manca de la qual obliga
la gent d'aquest país a la tortura de l'autodidactisme.
Mn. Frederic Clascar és l'iniciador de tots els grans moviments
de cultura que solquen avui la terra fèrtil del nostre esperit cristià.
Començant per la múltiple frisança actual d'anostrar els Llibres
Sants, i qui no recorda aquella heroica tenacitat amb què s'emprengué tot sol l'estudi de les llengües i de les ciències bíbliques i la publicació dels seus primers resultats? Amb la intuïció claríssima de
la necesitat de posseir versions decoroses i exactes de la Bíblia,
Mn. Clascar començà a publicar en quaderns esparsos una versió deliciosa dels Evangelis que la impreparació del nostre públic per a
aquestes menges exquisides afollà abans d'arribar a mig. Després,
el seu ingrés coíh a membre fundador a l'Institut d'Estudis Catalans, li obrí unes possibilitats generoses d'adquisició de llibre i d'edició dels seus treballs: fou llavors.quan eixiren aquell "Gènesi"
i aquell "Èxode" que són veritables monuments de l'idioma. Si viu
deu anys més, ell sol feia tota la Bíblia, perquè deixà quasi enllestits
els altres tres llibres del Pentateuc (Levític, Nombres, Deuteronomi), els Jutges, l'Eclesiasta, el Càntic dels Càntics, els Salms i l ' E vangeli de Sant Mateu. Aquests treballs no s'han perdut per a la
nostra cultura religiosa. L a "Fundació Bíblica Catalana" els ha pogut adquirir tots i els aprofita per a les versions que va publicant en
un estil acordat amb l'estat actual de l'idioma.
Un altre moviment regenerador que deu a ell la primera empenta és el litúrgic. Amb la seva "Setmana Santa", el seu "Eucologi de
Difunts" (preciosíssim joiell desconegut), els seus innombrables estudis (La Missa, Evangeliari, L a Consagració dels Bisbes, L a Penitència pública, Litúrgia de la Candelària, L'Ofertori, etc.) i les seves col·laboracions, sempre en primer pla, en obres d'altri—home que
sentia vivament la delícia de la col·laboració—pot reivindicar el títol de pare del nostre moviment litúrgic, que tant de bé ha fet i fa
entre la nostra gent seriosament cristiana.
Aquesta obra ingent, al costat de les activitats marginals dels articles i conferències, explica que la vida s'extingís abans d'hora, majorment si es té en compte que per a emprendre aquestes tasques,
que el seu zel religiós i patriòtic li feia veure necessàries a Catalunya,
hagué de formar-se ell mateix amb un esforç constant, amb un dispendi d'hores de descans, amb sacrifici potser conscient d'una longevitat gloriosa i tranquil·la. Mn. Clascar va morir quasi jove, deixant que els altres fessin la seva obra, aquella obra que, sols gràcies
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a la seva primera eixermada, esdevenia possible. Seria una ingratitud inqualificable no posar el seu nom al frontíspici de totes aquestes obres seves que avui floreixen.
Es podria allargar molt l'elenc gloriós de clergues egregis que
han treballat en el nostre Renaixement. Fent una repassada ràpida
a la memòria, recordem i escrivim com a modest homenatge en aquesta hora centenària, els noms dels Bisbes Morgades i Carsalade, de
Jaume Nonell, S. J . , Norbert Font i Sagué, Salvador Bové, Antoni
Maria Alcover. Canonge Baranera, Josep Gudiol, Canonge Serra i
Esturi, Esteve Casaponça, Marian Grandia, Canonge Ribó, Jaume
Bofarull, Sanç Capdevila, etc.
Dubtem que cap altre estament pugui presentar una galeria més
il·lustre que aquesta. I ara, per acabar, només voldríem dir que si
nosaltres no teníem una gran fe en Déu i en els destins de Catalunya, davant les negrors que volen enfosquir la llum de Crist en
aquesta iniciació, bé que bastant il·lusòria, de la nostra segona època
nacional, ens sentiríem temptats de repetir la queixa del poeta llatí
que veié arrabassats per un altre dels seus versos: "Si vos, non vobis...".
Però no. Hi ha una Providència, hi ha una justícia: doncs hi ha
una esperança.
CARLES CARDÓ

EL

RESSORGIMENT, MALLORCA I E L
ROMANTICISME
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A primera remarca essencial, que fem, en el Centenari del nostre Ressorgiment, és la constatació de la seva totalitat, en extensió i en intensió. Intensament, arriba a tots els aspectes de la vida
catalana; hi arriba per una evolució, lentíssima en les primeres dècades, accelerada en les darreres. Extensament, el fenomen es produeix en totes les terres de llengua catalana. I aqui cal observar que
no es produeix en el sentit de les ones concèntriques, partint d'un
punt Inicial i motor; es produeix, mes aviat, com una manifestació
d'albada, simultània en diversos indrets.
El cas és singularment clar si considerem l'aurora renaixentista
a la Catalunya continental i a Mallorca ensems, ü n temps, per error
de perspectiva, pogué semblar que el ressorgiment català era reflex
del ressorgiment provençal; els primers "felibres" així ho cregueren, i àdhuc ho insinuaren en llurs càntics fratepns, llavors dels pripers contactes efusius entre la colla de Mistral i els emigrats catalans '; el professor rossellonès Amade, amb abundor de clarícies, ha
establert que no hi ha cap influència inspiradora. Els dos fenòmens
són coetanis, gairebé simultanis; condicions semblants donen lloc a
«essorgiments semblants. Dic semblants i no idèntics perquè els antecedents històrics i la plurisecular evolució decadentista, essent distintes a la Occitània gàHica i a Catalunya, havien de determinar,
per força, moviments que, si semblen idèntics en llurs començaments,
ben aviat havien de diferenciar-se. No hi ha, doncs, trescolament
de Provença a Catalunya. I , parellament, dintre el ressorgiment català, no in'hi ha tampoc de la Catalunya estricta a Mallorca. E l feAixí Roumaniho, en 1861, després de la visita de Damas Calvet a Provença:
Aro moun Diéu, poude moui
Aro'ó botnur! qu'ai vist flourí
L'aubre <iue plantére en Prouvenço,
E que m'avés douna. moun Diéu. per recoumpénso.
De vèire a soun entour, Prouvençau, catalan.
Béus enfant de I3 memo maire,
Se recouneisse fraire e la man dins la man
Canta'nsén e s'ama coume s'amon de fraire!
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nomen renaixentista és simplement el mateix, aquí i a les Illes.
Tot estava preparat aquí perquè un jorn d'estiu de l'any 1833 arribés l'oda de l'Aribau; tot estava preparat, en els millors esperits
de Mallorca, els realment representatius, perquè hi hagués allà un
ressorgiment literari. Observem, és clar, — l'esperit opera amb homes — contactes personals que actuen com a estimulants, o com a
fulminants, si us plau més: Piferrer sobre el grup de L a Palma;
Rubió i Ors sobre Marian Aguiló. Però el fet superior és aquest:
en la dècada 1830, continuant-se gairebé estacionàriament en les
dues dècades successives, hi ha a la Catalunya continental i a la
Catalunya insular un estat d'esperit, una emoció, una enyorança i
unes esperances, que coincideixen. Aquest estat d'esperit és precursor, primer, i congriador, després, d'això que anomenem la Renaixença. Quan un mallorquí celebra, doncs, aquest centenari, no commemora, pròpiament, l'adhesió de Mallorca al ressorgiment català;
commemora, senzillament, la pròpia renaixença.
EI Ressorgiment és també, en certa manera, la descoberta de
Catalunya pels catalans. Els catalans peninsulars descobreixen Mallorca. Piferrer i Cortada hi van pels volts del 1840 qn fervent pelegrinatge. Es publiquen les estampes de Parcerissa i les litografies
de Muntaner; comença llavors — coincidint amb la publicació a
París de "Un hiver à Majorque" de la George Sand — la valorització de Mallorca com a paisatge. Vénen d'allavors, els pelegrinatges
a l'illa; el moviment turístic d'avui prové d'aquelles descobertes.
L a selecció literària de Barcelona estableix contacte fratern amb el
cenacle de la Ciutat de Mallorca. Comença, evidentment, un nou
període, en què catalans peninsulars i mallorquins es retroben i reconeixen com a germans. L a fusió d'avui deriva d'aquells contactes.
• **
Ressorgiment i Romanticisme coincideixen, en les seves manifestacions, i gairebé en els seus protagonistes, a la Catalunya continental i insular; observem semblant coincidència doble en altres
pobles europeus somoguts per un esperit equivalent. D'aquesta coincidència cronològica i personal ha estat deduïda una coincidència
d'orígens espirituals. E m sembla, però, que caldria penetrar més
endins i destriar aquest complex espiritual, que ja po ens apar tan
únic, a cent anys de distància, i que mai no hauria d'haver aparegut
tan simple a qualsevol conciència crítica.
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Examinem, per exemple, el cas de Quadrado i L a Palma, fundada l'any 1840. Aquesta fundació és considerada comunament com
la manifestació del nou esperit a Mallorca, com una data inicial de
la renaixença a l'illa, com la primera acció literària ideològica, conjunta, del cenacle o colla que després serà anomenat "escola mallorquina". Abandonant les simplificacions còmodes, tractem d'examinar, objectivament, i amb una perspectiva de vora cent anys, els
trets essencials de la doctrina de L a Palma, davant la idea renaixentista, vinculada sobretot en la llengua.
Davant la llengua i les valors autòctones, aquesta revista professa un romanticisme elegíac, de posta. "Los dialectos que han dejado
de ser la lengua del Gobierno, son como las ruinas de un grande edificio que yacen esparcidas por el suelo." Quant al mallorquí, "para
crédito de nuestro idioma provincial, se usa todavia en las islas Baleares por la gefnte culta de la Sociedad"; això és observat per oposició al que ha estat consignat abans parlant del català peninsular,
que "va perdiendo de cada dia su antiguo esplendor, relegado a las
últimas clases de la población". Les illes no tenen una literatura
pròpia perquè no formen un Estat independent: "pero sometidos a
la dominación de un reino, que desde el punto de vista de que hablamos, podemos decir que no es el nuestro, en vano seria hacer
esfuerzos para dar a nuestro dialecto aquel grado de elevación y
fama de que fuera susceptible en otras circunstancias." I, coíiclusió
dura, acceptant dòcilment la desnacionalització: "por mas que sea
nuestra habla provincial la de nuestras mas tiernas afecciones, debemos renunciar a ella, porque así lo exige el interès que nos eleva
a contraer afinidades, las mas que sean pcsibles, y las mas estrechas, con el continente vecino". Això diu L a Palma del 8 de novembre de 1840, envestint sense reticències el problema de la llengua
i resolent-lo en el sentit més contrari a l'empresa de Rubió i Ors.
Les grans tradicions, per tant, només serveixen per al record; el
gloriós idioma d'altre temps, és una cosa perduda per a l'art literari. No hi ha res tan lluny d'una declaració renaixentista com el manifest de L a Palma. Sospitem que tota la vida Quadrado conservà
semblants idees; a les darreries de la seva llarga i fructífera existència aconsellava encara la fidelitat a la terra més per la inspiració, l'esperit, que pel llenguatge, com si el llenguatge no fos inspiració. Tanmateix, els seus defensors i admiradors, ens recorden que,
cinquanta anys després de la fundació de L a Palma (exactament el
1889), quan havíem sorgit poetes de l'alçada d'Alcover i Costa, Qua-
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drado, veient-se obligat a sincerar-se, desafia que li citin "un sol
passatge qui argüesca, no ja aversió, sinó indiferència" a la llengua
catalana; retreu, per contra, "les marcades proves d'adhesió i d'interès que terc donades a la causa de l'idioma abans ja de son renéixer, encara que no de la importància que s'empenya en atribuir-les
Tamistat entusiasta del patriarca Aguiló, donant-me honors de precursor, com ara darrerament a propòsit dels cants populars". No
tot és modèstia, si no justícia, en aquesta declaració. Tot això t o
destrueix, d'altra banda, l'esperit elegíac, derrotista, del manifest de
L a Palma, esperit que trigà molt a esmorteir-se àdhuc entre homes eminents; sota la pressió de l'ambient hostil o de les decepcions personals, el cert és que aquesta amable melangia po havia
encara desaparegut, no fa molts anys, del sentiment d'il·lustres capdavanters literaris a Mallorca; àdhuc en ple triomf, assegurat,
definitiu, de la Renaixença, el mateix admirat i caríssim M. S. Oliver — crític insubstituït del moviment renaixentista a Mallorca —
escrivia en 1917, al final del seu discurs dels Jocs Florals de Mallorca, en una crida perquè no abandonéssim mai la llengua nadiva:
"si triomfa, per a participar lícitament del triomf...; i, si fos vençuda, perquè el nom de Mallorca vol dir noblesa, vol dir magnanimitat, i jo no sé que hi hagi magnanimitat ni noblesa majors que
mostrar-se fidel a les causes perdudes i convertir-se en palatins de
la dissort quan arriba l'hora". Possibilitat, aquesta, que no pot admetre, ni en hipòtesi, cap esperit totalment renaixentista.
Els historiadors donen per un fet que les tongades absolutistes
són contràries a l'eclosió del pensament; un període liberal—segons
Tubino—facilita l'eixida, a Mallorca, al moviment cultural. I bé,
de fet, què són, ideològicament, els fundadors de L a Palma? Oscillen entre el despotisme il·lustrat del X V I I I i l'ultramontaiisme romàntic del X I X . Professen un eclecticisme en política. L a redacció,
per la plcma de Quadrado, es declara partidària de les doctrines
conservadores o clàssiques. Quadrado combat el romanticisme revolucionari; conceptua el romanticisme com una efímera exageració
de les doctrines de moda; però no és, per això, menys romàntic ell
mateix. No deixa d'ésser-ho literàriament, malgrat la seva preceptiva classicitzant. allunyada, cal reconèixer-ho, dels tradicionalistes
culterans. L'estendard conservador i elegíac—contradicció de mots
i sentiments—que ell aixeca, no és menys romàntic que l'esperit
revolucionari que l'indigna. E n el fons, només toleraria a un Fabrice del Dongo la lectura de Walter Scott, la que havia d'extasiar a
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Marian Aguiló en la seva primera joventut. No són incurants de
la tradició autèntica, que coneixen ben bé. Volen suscitar en el lector, no l'entusiasme, però sí un esguard tendre sobre les valors locals. Parlant de l'Arc de l'Almudaina, Tomàs Aguiló escriu: "Un
siglo escribió tu glòria,—El nuestro la borrarà." Sentiment, com veieu,
de decadència irremissible, contrari al sentiment renaixentista de
restauració. En el grup hi ha bons crítics. Sorprèn, per exemple, em
Quadrado, la maturitat, l'agudesa i la modernitat en el seu estudi
sobre Auziàs March. Pensen, políticament, en acomodacions de regismes caducats i de fórmules gastades; no pensen, ni podqn sols imaginar la possibilitat de restaurar la pàtria autèntica. E n definitiva:
es pleguen al que creuen ésser la realitat invencible i no tenem, ni
sospiten, la idea de renaixença. Idea que només resulta plenament
fructífera si és plenament conscient.
Políticament, doctrinàriament, l'esforç de Quadrado romangué
isolat. L'isolament no és prova d'ineficàcia, al contrari. Hom pot iso3ar-se del present per a comunicar-se amb el demà i ínterprctar-lo. E l
demà, però, l'ha isolat més encara; senzillament, l'ha oblidat. Ja
quan, pecs anys després de L a Palma, cl grup de Quadrado. que seguia vivament les lluites civils hispàniques, llança el prospecete de L a
F e , gairebé no trobà cap subscriptor a l'illa mateixa. Instal·lat a Madrid, com a company de Balmes, en l'empresa generosa d'acostar les
dues branques de la dinastia, aviat s'en anà de la Cort, pel carrer del
Desengany
Tornà a Mallorca, i ens hi romangué com l'iniciador
d'aquesta bella teoria dels nostres escriptors mallorquins políticodoctrlnals i bilingües; M. S. Oliver, romàntic conservador, i Gabriel
Alomar, romàntic revolucionari, ambdós dominadors del castellà i
correctíssims escriptors en català, en són, a partir del segle actual,
els dee noms de més estesa i justa fama. Llur perfecció en el domini
del castellà arriba al pastitxo en la dèria casticista del meu homònim
Joan LI. Estelrich. En el fons hi ha en tots ells. per defecte o per excés
d'ideal, una desconfiança íntima respecte les possibilitats de Mallorca, desconfiança que determina 0 bé el dubte o bé la desviació. Els
mateixos Costa i Alcover, poetes segurs, oscil·laren durant anys. Perderen molt de temps en vacil·lació. "Cap al tard" ve a ésser, sota
aquest punt de mira, una manera de "recerca (i recobrament gloriós)
del temps perdut." E n ple 1918, encara hem vist a l'illa, en la revista "Mallorca", un intent d'europeisme castellanista.
Aixi es deia, "calle del Desengano" el carrer on visqué Quadrado, a Madrid.
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Aleshores, què significa L a Palma i quina valor té Quadrado?
L a Palma assenyala el moment de represa de les activitats literàries
a Mallorca. No hi ha, encara, la idea de ressorgiment, però ja hi ha
l'ambient propici a una vida espiritual superior. L a Palma marca
l'aparició d'una escola mallorquina, la qual evolucionà, mantenint
les seves virtuts característiques: bon gust, academisme modern, perfecció formal. Quadrado és l'informador doctrinal, la mentalitat superior, d'aquell cenacle. A partir de 1840, provincià encara llavors,
hi haurà a l'illa un moviment literari conscient—"nosaltres no hem
perdut encara la fe en la literatura" és el crit de guerra de Quadrado—que acabarà inscrivint-se dins la renacionalització de les lletres,
un cop superats el localisme regional i el mimetisme foraster. En
resum: a partir de 1840, la represa cultural a l'illa és un fet; és un
fet la seva incorporació a les inquietuds i problemes del segle. Entre
el xvi i el xix havien passat—si salvem les obres d'erudició i de
pietat (filó lul·lià)—unes centúries sense originalitat; centúries gairebé estèrils de valors autòctons; un recull de poesies dels mallorquins,
en aquests segles, és la delació més franca d'eixorquia. De 1840 ençà.
Mallorca ha produït infinitament més del que produí en les centúries anteriors, després dels humanistes del xv i els retòrics i teòlegs
de! xvi. I això en els ordres més purs de l'activitat literària, i no
sols en un sentit ideològic únic, sinó comprenent una rica pugna doctrinal. Els successors del grup de L a Palma, els vers renaixentistes de l'illa han pogut queixar-se de no haver estat ni prou admirats
ni prou compresos a la pròpia terra; tanmateix ells són la més pura
executòria de noblesa de la Mallorca del x i x ; damunt l'illa es rellecta la llum de l'ideal que sentiren i impulsaren.
Quadrado, perdurarà, al nostre entendre, com un historiador insular remarcabilíssim. Té idees generals, documentació solidíssima
i de primera mà, i dots exquisides d'escriptor àgil i correcte ensems,
que matisa els fets i els personatges. És el nostre únic historiador
modern, insubstituït fins ara. L a seva història és, certament, tendenciosa, com tota història interpretada segons doctrines prèvies.
Per la seva condemnació irada de la Germania (i no sols de les seves
violències) el qualificaríem d'historiador feroçment cesarista. L a seva història no té, tampoc, ni podia tenir, caràcter "nacional"; hauria estat una anticipació massa miraculosa. Quadrado era un purista
del castellà; ara, la seva prosa, que extasiava els nostres avis, no ens
apar ni tan viva ni tan poc culterana com s'ha pensat abans; per a
fugir, per exemple, de les expressions mallorquines d'institucions i
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fórmules civils insulars, inventa mots que només aparentment resulten castellans; d'on resulten unes expressions híbrides; cap castellà de naixença no endevinaria sota el títol "Forenses y ciudadanos" que es tractés de les lluites civils entre els pagesos 0 gent de la
part forana i els ciutadans, apel·latiu donat a Mallorca als habitants
de Ciutat, nom de la capital de l'illa; aquest títol sembla pròpiament
una facècia.
És curiós de constatar la sort pòstuma, tan distinta, de Balmes
i la de Quadrado. De Balmes diríem que la seva mort prematura
li fou una major naixença; de Quadrado, que la seva sobrevivència
(visqué fins al 1896) contribuí a la seva mort com a pensador. Ambdós, joveníssims, partien de la mateixa acció, animada del mateix
ideal. E l menorquí era més artista, però també més rígid; en canvi, el
vigatà era més realista, més modern. D'aquells dos caps units fraternalment, el de Quadrado estava girat cap a una acomodació illusòria, el de Balmes cap a un reviscolament possible. Més o menys
actual en el seu temps, Quadrado i la seva obra doctrinal són mortes. Actual en el seu temps, Balmes continua essent actual. I és que
només conserven l'actualitat aquells que han estat profundament actuals en els temps respectius. Quadrado, malgrat la fundació de L a
Palma i les seves obres de reconstrucció històrica, no és un protagonista; roman al marge del moviment d'idees que suscita la Renaixença. Balmes, en canvi, entra de ple dintre l'esdevenidor del catalanisme; la seva obra hi és incorporada, sense extorsió; dintre les
observacions polítiques de Balmes, aplicades a la realitat catalana
d'un segle enrera, trobareu la revelació, la prc-visió de les tendències diverses en què viu avui mateix el catalanisme polític. Vegeu,
si no esteu prou convençuts, l'obra del P. Ignaci Casanoves sobre
Balmes: monument d'anàlisi i ordenació d'idees.
Per qualsevol costat que l'esguardem, Quadrado se'ns mostrarà
com un tradicionalista moderat, com un observador elegíac, incapaç
d'intuir la idea de renabcença i amb ella la idea de redempció del
passat. No té la idea de renaixença, ni pot tenir, per tant, la idea de
decadència, complementària d'aquella i en certa manera prèvia. Aixi
les valors autòctones no són, per a ell, sinó romanalles, i com a conservador arqueològic, relíquies respectables i àdhuc venerables; no li
és possible d'imaginar tampoc que aquestes valors autòctones, de la
més profunda i única vera tradició mallorquina, puguin esdevenir
plataforma de vives aspiracions futures. Entre les raons ja esmentades, perquè considera, de fet, l'espanyolisme com una tendència, un
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esperit, definitivament incorporat a l'ànima insular. No pot imaginar,
per tant, cap ànima col·lectiva, pròpia, a restaurar. No hi ha res a
restaurar sinó doctrines i política general espanyola. No hi ha res
a restaurar sinó en l'esfera de l'Església, en l'esfera de l'Estat, i, si
tant voleu, en l'esfera de l'Arqueologia. Arxius, Biblioteques i Museus.
L a primera impressió de plena consciència renaixentista ens la
dóna, entre els mallorquins. Marian Aguiló. E l seu cosí, Tomàs
Aguiló, de més edat que ell, i company de Quadrado en la fundació
de L a Palma, havia estat el primer mallorquí que respongué al crit
de VOda a la P à t r i a ; en qüestió d'ideari polític i d'apologètica militant s'havia compenetrat amb Quadrado. Tomàs Aguiló, quan Marian se'n va a Barcelona, l'ha recomanat a Rubió i Ors amb aquests
mots profètics: "No ha tenido mas maestro, ní casi mas lectura que
L a Palma; pero quizd esté destinada a haccr olvidar un dia a los

poetas de este periòdica"; sóc jo qui subratlla la profecia. A Barcelona. Rubió i Ors el presenta a Piferrer, que fou sens dubte la
més gran amistat de la seva vida.
De Rubió i Ors observa que "començava amb ses poesies a girar
el corrent de l'idioma per netejar la corrupció de l'espècie d'estable
d'Augias que el vallfogonisme i castellanisme anaven fent a la noble
llengua catalana escrita." E l Gayter li ha encomanat la convicció renaixentista. L a té, de primer antuvi, i això que passen uns anys de
trista incertitud abans de la restauració dels Jocs Florals en 1858.
En aquest període dubtós ha semblat que "el començat renaixement
literari de la llengua materna dormia com un infantó malaltís dormit al bressol, sense que els pocs que el vetllàvem poguéssim endevinar la vinguda dels Jocs Florals que havien de transformar per art
d'encantament aquell bres en carro triomfal." E l daler de veure'l
pujar i créixer, li fa esperançar llavors el miracle "més aviat de la
poesia popular que de l'artística, atesa la fredor amb què entre els
literats aquesta fou rebuda en un principi." Aquesta devoció per la
poesia popular, determina la devoció que no deixarà mai de professar a Quadrado i a Piferrer, que l'havien sempre defensada.
Marian, que no ha dubtat, àdhuc anirà més enllà que el mestre
Rubió i Ors en l'exigència, sinó en la fe. No hi ha hagut cap vacillació dialectal en l'adopció a Mallorca del llenguatge literari: és
la llengua única, el bell catalanesc comú. Avui, Aguiló ens apar com
l'estel de primera magnitud en la colla que vingué rera els fundadors de L a Palma; la colla en la qual figuren Josep L I . Pons,
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l'humanista; Geroni Rosselló, lullista arcaitzant; Pere d'Alcàntara
Penya, deliciosament popular. A mesura que passa el temps, la
figura d'Aguiló creix en importància i transcendència. Perquè posseeix la idea renaixentista; perquè predica la doctrina de la depuració del llenguatge, que és succedània de la idea de renaixença; perquè és conscient d'una restauració total mitjançant el llenguatge,
restaurat acudint a les més pures fonts populars; perquè sap que
el problema que té davant és el de la reconstrucció de tot un poble.
En altres escrits he mostrat com Aguiló té, sobre aquest valor de
la llengua, la intuïció d'un Mistral i la previsió del polític. E l seu
apotegma "poble que sa llengua cobra—es recobra a si mateix" és
reprès per Prat de la Riba quan considera l'idioma com "la realitat
que sosté totes les altres realitats."
Per això hem pogut considerar a Marian Aguiló com l'autèntic
precursor de Pompeu Fabra. E l l , en un període de vacil·lacions, havia de començar l'obra d'estabilització del llenguatge que Pompeu
Fabra ha consolidat, en un període d'afirmacions. L'acció de Marian Aguiló fou decissiva en l'orientació llingüística del catalanisme; la seva figura preponderant, confirma que els mallorquins no
fórem passius seguidors d'un crit llançat a Barcelona. Fórem de bell
antuvi col·laboradors en un peu d'igualtat. Col·laboradors, com Aguiló, que sovint preveu la iniciativa. L a característica de la contribució mallorquina al Ressorgiment serà sempre aquesta: no satèl·lits,
sinó iguals i, sovint, capdavanters. Entre el grup dels restauradors
dels Jocs Florals hi figuren tres mallorquins. E l triomf d'Aguiló en
la pugna contra Bofarull—victòria del criteri purificador sobre el
criteri vulgaritzant—prepara la ruta a la depuració total de l'idioma.
L'estada d'Aguiló a València no és menys fecunda que la seva acció a
Barcelona; també és decissiva la seva influència damunt Teodor Llorente. Els primers versos valencians d'aquest en 1857 foren inspirats pel Gayter. I es conserva de Llorente una lletra a Rubió i Ors
on així ho declara, i afegeix: " E l meu amic, Vicent W. Querol seguí
l'exemple, i es va unir a nosaltres don Marian Aguiló, bibliotecari
aleshores de la nostra Universitat, per tal de fundar l'escola poètica
valenciana. Aquest és el seu veritable començament, i llavors vàrem
conèixer el que es feia a la Provença i a Catalunya."
E n conclusió: el ferment que prepara l'eclosió del Ressorgiment
és general, simultani i comú a totes les terres catalanes. E l signe
inequívoc de la consciència renaixentista es troba en el primer que
sosté la idea de restauració, que protesta contra una decadència i
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vol recobrar la pàtria. E l primer renaixentista mallorquí és Marian
Aguiló. L a seva figura creix i s'il·lumina, mentre d'altres minven o
s'apaguen. Per la seva presència inicial, els mallorquins no figuren
com a satèl·lits en l'obra renacionalitzadora; són iguals, quan no
són capdavanters. L'actitud de dependència "provinciana" de la cultura castellanista, és substituïda de llavors ençà, entre els millors
esperits de les illes, per una actitud d'igualtat i de fraternitat amb
els renaixentistes de la Catalunya estricta i de València. D'aleshores ençà, els mallorquins, amb tanta personalitat d'escola com vulgueu, tornem a sentir-nos "nacionals."
Quart al ferment romàntic. Ressorgiment i Romanticisme, són
dos fenòmens que s'ens presenten junts a Catalunya, però que cal
destriar. EI Ressorgiment havia de superar al romanticisme; la idea
renaixentista a la idea romàntica. Potser, tots els renaixentistes són
romàntics; és ben clar, però, que no tots els romàntics són renaixentistes. L a tragèdia romàntica davant el Ressorgiment es palesa
vívidament en la personalitat de Manuel de Cabanyes. Cal parlar
del seu intent, si volem contribuir amb un exemple més colpidor a
l'aclariment del problema.

* **
Costa i Llobera, en la seva oda a Cabanyes, que no és pas de les
millors Horacianes, diu tanmateix del poeta vilaroví tot el que ha
pogut dir-se amb motiu del centenari de la seva mort: geni ardit,
auster i vigorós; cercador d'intensitat, elevació i noblesa; sacerdot
de l'art; violentador de l'idioma manllevat; l'humana glòria li fou
negada; passà obscur i pemsatiu en curta vida; després, l'oblit...
I les frases definidores "Oh, cantor sense llengua!" "Pindar de Catalunya." Costa li demana que susciti l'aparició de l'hereu. L'hcreu
era el mateix Costa. L'empresa d'introduir els metres i la inspiració clàssica en la poesia castellana. Costa la realitza en la catalana,
amb idèntica doctrina. Enguany, el nostre poble—contradint a Costa—sembla haver-se adonat del que perdé quan, a punt de recobrarse, perdé a Cabanyes. Ara que la llengua materna ha retornat a vida
nova ens hem fet més càrrec de la tragèdia del geni. Ell simbolitza
el Romanticisme a les portes del Ressorgiment. I la gran oda a Cabanyes—menys didàctica, i més lírica que la de Costa—seria aquella que col·loqués el nostre altívol poeta en el rengle dels grans noms
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que anunciaven la glòria del segle, i cantés la immensa tragèdia
d'aquella joventut aniquilada.
Zweig, en el capítol imaugural, obertura heroica, del seu Holderlin, fa una síntesi d'aquesta primavera de l'esperit, d'aquesta fe arboradora d'ànimes, a començaments de la passada centúria, i remarca que el segle xix no estima l'ardent generació que porta. Arreu
de l'Europa nova s'insinuen la puixança i la magnificència. Sembla
arribada, novament, després de la Renaixença, l'hora de la joventut. De cara al segle, promès com un reialme, s'aixeca una falanx
d'adolescents clars i entusiastes. E l xvm ha estat el paradís dels
vells: Voltaire, Kant. E l xix—il·lusió de tots els recomençaments, de
totes les renaixences—, serà el segle de la intrepidesa i la passió, de
l'elevació i la puresa: el segle de la joventut. Però el segle novell
s'espanta d'aquesta exhuberància, d'aquesta vigoria extàtica. Per
aquesta temença, com Satunn, s'esmerça a devorar els seus fills. Els
més castigats són els efebes divins: la més bella florida d'artistes i
de poetes que, gairebé alhora, hagi esclatat en el nostre món occidental. Els déus que estimen els joves, s'emporten els millors esperits, transfigurant-los prematurament a la immortalitat.
Heus aquí alguns noms de la processó augusta: André Chénier.
anunciador d'un nou hel·lenisme, obra la marxa; si el cop de thermidor s'hagués avençat d'uns dies la seva testa s'hauria salvat. A
Anglaterra, John Keats, novell geni líric, mor als vint-i-set anys.
Shclley li dedica la més sublim de les elegies; pocs anys després una
tempesta llança el cadàver de Shelley sobre la costa tirrena. Lord
Byron—la influència del qual no és absent dels nostres romàntics
—encén la pira on es consum el cos del seu amic fratern; i el
mateix Byron, al seu torn, mor, pocs anys després, e)n una empresa
de llibertat, consumit per les febres de Missolonghi. A Alemanya, la
vida de Novalis—que tant havia de seduir el nostre Maragall pel seu
misticisme i el seu gust del misteri — s'escola també ràpidament.
Kleist s'estabella el crani, en un atac de desperança. L'existència
de Schubert es trenca—la més perfecta de les simfonies inacabades.
Leopardi, a Itàlia, és endut per aquella mort que el seduïa, nàufreg
en la mar de l'infinit. A Rúsia, Gridojedof és assassinat, quan s'anunciava la seva genialitat clara; Pútxkin, l'altre geni gentil, topa
amb el baiart del company en el Càucas, i dos anys després una bala
se l'emporta, a ell mateix, en un duel.
Algun altre n'esmenta Zweig, abans de presentar-nos el puríssim
Hoelderlin. mort, també, en plena jovenesa, a la vida de la raó, per
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bé que el seu cos continuí visquent entre tenebres. Jo hi afegiria, encara, allargajnt un xic la llista en el temps, el gran inquiet Kierkegaard, que s'anticipà a totes les essencials preocupacions del nostre
segle i morí, jove encara, destroçat en la seva lluita espiritual. Com
hi afegiria també Larra, en qui es sintetitza tota la tragèdia espanyola del vuitcents: la incapacitat de construir una pàtria, enmig
de les lluites civils i els "tràgalas" implacables. I no hi ha, en fi,
cap dubte, que, en aquest estol gloriós, cal que hi figuri, per tot el
que fou i sentí, per tot el que prometia i es diluí en l'esperança, el
nostre immortal Manuel de Cabanyes. També moriren joves i de
la mateixa malaltia esllanguidora. Piferrer í Balmes, ambdós pel
juliol de 1848; però, el segle ja s'acostava al seu migdia, í no podem dir, molt menys de Balmes, que no sabéssim amb ells el que
perdíem. L a gran mort romàntica—amb totes les agravants—és la
de Manuel de Cabanyes: consumit, en un esllanguiment suprem,
per aquella malaltia fatal que s'emportà a tants dels seus germans;
parent dels més sublims per l'esperit d'elevació, d'independència i
de puresa; i amb la mateixa dèria de renovació classicitzant, amb
la mateixa enyorança de perfeccions antigues, que trobem en
un Chénier, en un Leopardi, en un Hoelderlin. Tots ells pateixen un complex de tragèdies; pocs, però, coneixen el traspàs sense
fama, davant la posta obscura, í cap d'ells no ha sofert aquesta tragèdia, la més dolorosa per a un artista de la paraula, d'ésser "cantor
sense llengua." Per això el seu traspàs és humanament una davallada en la foscor; la llengua que havia de manllevar és ingrata a la
seva fama; no li ha servit, malgrat els mèrits de la seva lira, per a
figurar, amb la llum que li és pròpia, entre els estels del Parnàs espanyol; cal, per a valoritzar-lo, que vinguin els nostres renaixentistes, amb la crítica rectora de Milà al davant; i, avui mateix, estic
segur que la commemoració de la seva mort hauria estat menys viva
i menys transcendental, si no s'hagués escaigut la celebració, simultània del fenomen del nostre Ressorgiment, i, amb ella, el jubileu
de la restauració de la nostra llengua. Per un acte de pietat profunda, en el centre de l'ànima col·lectiva, aquesta resurrecció de la nostra llengua, que avui ja admirem en la seva purificació fecunda, ha
fet que la memòria de Cabanyes, el cantor sense llengua, fos més
elegíaca, més penetrant i aguda, en la nostra consciència recobrada.
Davant la qüestió de la llengua, forçat és acostar el nom de Cabanyes al nom de Boscà. Tenen això de comú: Són els dos poetes
autèntics que donem a la literatura castellana; ambdós porten a la
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castellana un esperit de renovació culta. Què els diferencia? E l
gest de Boscà és eficaç a Castella; el gest de Cabanyes no té acollida. Per què? Perquè en temps de Boscà la llengua i la literatura catalana són en decadència, mentre la casteUana comença el seu
període imperial. E n temps de Cabanyes, per contra, la literatura
catalana està a punt de renéixer i l'Espanya castellana es troba en
un dels períodes més aguts del seu procés de decadència. L'humanisme espanyol, assimilador i voraç, com tot humanisme, és capaç
d'acceptar la innovació de Boscà. Per contra, el romanticisme espanyol no és capaç d'aprendre la lliçó classicitzant de Cabanyes. Boscà
trobà un Garcilaso; Cabanyes no té cap seguidor. Qui el segueix i
comença a realitzar—cinquanta anys després—el seu pensament, ja
no ho fa en castellà, ho fa en català: Costa i Llobera. És lícit de pensar que si Cabanyes hagués viscut més, emportat pel vent de renaixença, s'hauria decidit, com tant d'altres de la seva generació, pel
català. I així, el cas de Joan Alcover (Lia i Raquel) s'hauria realitzat
potser cinquanta anys abans. Conclusió: per l'oposició de les circumstàncies, segons ens trobem davant la Decadència o davant la
Renaixença, el mateix gest produeix conseqüències oposades. L'empresa lírica, formal i substancial, diríem, de Cabanyes, ha estat
realitzada per Costa i Llobera. No ha estat, doncs, infecunda per a
Catalunya. De nosaltres depèn que tampoc ho sigui el seu missatge:
les seves idees i pensaments, la seva vida poètica, invitació a la puresa i a la independència.
TOAN E S T E L R I C H

ALGUNES I D E E S SOBRE E L SENTIT
DE L A RENAIXENÇA CATALANA

A

RA que Catalunya, en la seva pelegrinació a través dels segles
fa com una aturada en el seu camí per a girar uns moments
els ulls enrera i contemplar tota aquesta dramàtica ascensió dels cent
anys de la seva Renaixença literària, és un moment altament propici per al pensador que vulgui escrutar la significació espiritual que
tot aquest jove moviment de la cultura catalana té en realitat dintre el món modern; que vulgui mesurar i ponderar la riquesa espiritual que la jove Catalunya ha aportat a la humanitat; que vulgui
explorar amb una mica de pretensions sibil·lines els horitzons inconeguts vers els quals vola l'ànima de Catalunya d'ençà que la voluntat de renàixer li tornà a descloure les ales inertes, les ales lligades per un malefici que durà tres segles.
Jo voldria ésser aquest pensador, jo voldria trobar la clau de la
interpretació de l'íntim i total sentit que té la nostra Renaixença, i
voldria aprofitar l'avinentesa d'aquest número especial de L a P a raula Cristiana per a exposar, sols fos a grans trets, els punts principals d'aquesta interpretació. Tinc de renunciar, però, a aquest desig, i hauré de limitar-me a donar solament algunes idees soltes, fruit
d'una meditació que no m'ha llegut de fer més detinguda i aprofundida.
Deixeu-me, doncs, copsar ràpidament, en la història literària de
la nostra renaixença, alguns trets característics de l'ànima catalana.
És una coincidència fecunda en importants consideracions i conseqüències transcendentals la que trobem ja al bell començ de la
Renaixença entre dues tendències complementàries de l'esperit català. Fixeu-vos que el mateix autor de VOda a la Pàtria, el centenari de la qual celebrem el present any, és el fundador i editor de E l
Europea, revista que fou la primera manifestació conscient i metòdica dels corrents cosmopolites del Romanticisme a la Península. L'escriptor que en 1823 donava expansió en una Revista de moderníssimes tendències a un ideal d'universalisme en el camp de la cultura,
és el mateix que, deu anys més endavalnt, en 1833, publica una Oda
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que és com una mena d'apoteosi lírica del sentiment específicament
català de Venyorança, una Oda que podríem definir com el cant del
retorn sentimental a la infantesa de la raça, el cant de la regressió
al si de l'ànima popular, efectuada en la consciència del poeta sota
l'impuls misteriós del verb nacional, sobreviscut a la ruïna espiritual d'una nació.
L'Aribau interpretà fidelment la posició d'equilibri en què el català s'ha mantingut tots temps entre dos pols de la vida espiritual:
l'universalisme i el casolanisme. Entre l'un i l'altre extrem s'és format al través de totes les generacions el nostre sentit nacional que
oscil·la sempre entre una expansió generosa del nostre esperit a tots
els vents de les idees que circulen per l'ample món i, una concentració en el nostre horitzó familiar i en el nostre clos domèstic. E l
català és l'home que corporalme'nt o mentalment viatja molt, però
sempre enyorant-se. E l català és un rodamón que s'enyora. Fàcil
em seria demostrar com aquesta oscil·lació, que no és més que una
expressió d'equilibri, no es limita al cas de l'Aribau, ans es repeteix
en altres escriptors de la nostra Renaixença fins el dia d'avui.
Un altre indici segur de l'íntim sentit de la Renaixença ens el
dóna el caire especial que a Catalunya presentà el Romanticisme.
No trobem a Catalunya sinó rastres molt lleus del romanticisme moral i filosòfic. Aquella tendència, dominant en el Romanticisme, a
l'íntima unió entre l'art i la vida, que exigia al poeta romàntic que
encarnés en la seva pròpia existència l'ideal del seu art i que havia
engendrat un pregon desequilibri, de vegades tràgic, en la vida del
poeta, no deixà gairebé petjada en la dels nostres més grans i representatius poetes. Justament, els introductors del Romanticisme
a Catalunya foren les personalitats més equilibrades de llur època;
i així es dóna la paradoxa que les doctrines romàntiques foren predicades i vulgaritzades pels qui podien amb tota raó ésser qualificats de clàssics no sols per llur educació, ans també per llur temperament i llur orientació intel·lectual i moral: l'Aribau, Cabanyes, Piferrer, Milà, Rubió i Ors. Aquesta escola dels fundadors i propulsors de la Renaixença constituí una manifestació original i única
del Romanticisme a Europa, i fou la única escola romàntica que
visqué sota el signe exclusiu de la tendència arqueològica i medievalista, una de les moltes que caracteritzaren el complex d'idees i
sentiments del Romanticisme.
Val a dir, però, que el romanticisme moral, el mal du siècle, no
deixà de regalimar la seva subtil metzina en els més selectes esperits
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de ;la comunitat romàntica catalana. Cabanyes. Piferrer, Milà i
Fontanals han deixat expressada en vers o en prosa la fascinació
que exercí en ells la veu de la Sirena i sabem les lluites interiors que
tingueren de sostenir per a vèncer la seva irresistible seducció que
emmalaltí tants de nobles esperits arreu del món.
Voleu Un altre exemple admirable de ponderació i de serenitat
dels molts que ens dóna la nostra Renaixença? Gireu els ulls als
Jocs Florals. E l lirisme declamatori de les escoles romàntiques castellana i francesa es trobaven a la primera època dels Jocs Florals
en el ple del seu esplendor, i foren aquestes escoles les que donaren
a aquells primers poetes catalans les normes i les orientacions en
l'exercici de l'art de versificar. Cal declarar, però, que aquesta influència era declaradament perniciosa per a un moviment que aspirava a retrobar per la via del verb nacional l'ànima del nostre poble. Les tendències d'aquell romanticisme es movien en una esfera
molt apartada de l'ànima popular i hauria estat debades esperar a
trobar el punt de confluència entre els versos d'aquells bons romàntics encastellats en una retòrica bastida amb fórmules buides i convencionals, i la misteriosa vida interior de l'ànima catalana, agemolida sota la crosta un xic tosca, però sempre viva i vibrant, de la
llengua nacional.
L a intuïció d'alguns esperits selectes veié aquest perill i aquest
fou salvat des de bell principi. E l romanticisme derivat de les fonts
sanes dels seus orígens, havia ja fet esponcellar als ulls d'aquests
homes selectes, la flor misteriosa de la poesia popular. Piferrer, Milà
i Marian Aguiló, aquest al davant de l'estol dels poetes de Mallorca,
ja havien flairat la fresca sentor d'aquesta poesia verge, que servava la virtut guaridora de l'eixutor retòrica que amenaçava corsecar
la nostra desvalguda llegenda. Aquesta, banyada en les aigües lustrals de la poesia popular, isqué rejovenida i amb un afuament imponderable a la seva segona vida. Cal no desconèixer, però, que un
altre perill greu amenaçava la nostra poesia i la nostra llengua literària un cop alliberada del jou del vacu retoricisme romàntic: el
perül de l'espontaneïtat popular incontrolada, saltant per damunt de
les normes imposades per la cultura literària. Aquest perill fou salvat igualment mercès a la ponderació de l'esperit de Marian Aguiló, i sobretot, al geni poètic de Verdaguer, que sabé enllaçar i harmonitzar en un perfecte equilibri les dues qualitats complementàries de tota la llengua literària i, en general, de tota obra d'art:
popularitat i esperit de selecció, instint i tècnica, natura i cultura.
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Ja veieu com no és gaire difícil de trobar en mig de l'amuntegament de fets literaris de la nostra Renaixença, el fil constant d'una
qualitat que és com una llei permanent en l'estructura i en la funció de l'ànima catalana: la llei de la ponderació, de l'equilibri; la
llei del seny català.
Permeteu-me, encara, uns darrers exemples més interessants.
Són els que ens dóna la personalitat i l'obra de Verdaguer. Verdaguer amb la seva Atlàntida s'aixeca a Catalunya com un cimal
altíssim i solitari del món de la imaginació. UAtlàntida, per la titànica força imaginativa de la seva concepció i de la seva execució
constitueix una genial excepció en la normal constitució del nostre
temperament nacional. L a literatura catalana en massa revela la moderació imaginativa del temperament del nostre poble. Els catalans
hem actuat sempre com a força moderadora dels corrents extremistes vinguts d'altres pobles més propensos que nosaltres a la vida del
somni. Ausiàs March racionalitza la lírica petrarquesca i trobadoresca, així com Ramon Lull s'esforça a racionalitzar la mística cristiana i fer-ne un instrument eficaç de prosselitismc religiós. Les grans
Cròniques catalanes representen el sacrifici de l'element legendari
en profit de l'austera realitat dels fets històrics, i es caracteritzen
per una voluntat conscient de rompre els lligams que en aquell temps
unien la història a l'epos heroic-popular. E l Tirant, finalment, és un
esforç genial per fer davallar la fantàstica família dels Amadís i dels
Palmerins al contacte amb la realitat de la vida social de l'època.
UAtlàntida trenca la norma tradicional de moderació imaginativa, heretada d'una tradició secular. L a imaginació de Verdaguer,
amb una enorme convulsió, crea un món nou, tot un món de somni.
Res no hi ha en tota la nostra literatura que recordi ni de prop ni
de lluny aquest sentit de creació que en ella deixà marcat la puixant
imaginació verdagueriana. Jo diria que el creador de VAtlàntida és
la imaginació més puixant, més genial de tot el segle X I X . E n aquest
aspecte tota la literatura catalana restant, és terra baixa en comparació d'aquesta sublim í barroca serralada amb què el geni de Verdaguer volgué explorar mons somniats en esferes ultrahumanes. És,
en un mot, una excepció tan excepcional, que confirma amb mes
força que tots els altres exemples positivament demostratius, la llei
de l'equilibri característic del seny català. EI nostre poble no es distingeix pas com a productor de llegenda. L a llegenda tendeix sempre
a racionalitzar-se a Catalunya. Imagineu-vos sols per un moment
que aquesta meravella de la natura que tenim al Montserrat, hagués
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estat situada, per exemple, a les vores del Rin. Quin davassall de llegendes meravelloses no haurien brollat espontàniament de la imaginació somniadora del poble alemany! Moltes vegades m'estranya
que la llegenda de Montserrat sigui tan pobra. I és interessant d'observar que la vaga localització de la gran llegenda del Sant Graal a
Montserrat, no ha estat pas obra dels catalans, sinó dels pobles del
Nord d'Europa.
I ja que parlem de Verdaguer, afegiré una observació sobre la
lirica religiosa que confirma la fixesa d'aquest, que podríem anomenar, clima temperat de l'ànima catalana. E l misticisme líric de Verdaguer vaig definir-lo fa alguns anys com un resultat del contacte
i compenetració de l'idealisme místic franciscà i del realisme místic
espanyol amb la poesia popular religiosa del nostre poble, que ell
sabé vivificar, refondre i recrear amb la seva genial puixança creadora i amb la seva exquisida sensibilitat. L a nota que dóna originalitat al lirisme místic de Verdaguer és aquesta harmonització dels
arrapaments de l'ànima enamorada de Déu amb la forma d'expressió
de la poesia anònima del poble. Això significa que el lirisme místic
del nostre gran poeta és un lirisme tot obert a les sensaciops externes, amb un fonament de vida interior de poca complexitat i d'una
gran simplicitat psicològica. E l resultat de la convivència de tots
aquests elements és una poesia mística d'una notable ponderació, sense grans contrastos, sense aquestes terribles descàrregues del fluid
místic que esclaten en altres grans potes, transportant-los en estat de
sagrada follia a una alta esfera de visió contemplativa i d'unió amorosa amb la Divinitat. E l lirisme místic de Verdaguer, altrament,
acabà ressentint-se en massa llarga mesura de l'element anecdòtic
de la darrera etapa tràgica de la seva vida.
Aquest judici coincideix substancialment amb el que alguns anys
més tard formulà Helmut Hatzfeld en el seu notable assaig sobre
l'expressió del concepte de "sant" en el llenguatge poètic dels romàntics castellans, portugueses i catalans. Aquest intel·ligent crític
basà el seu estudi dels poetes catalans principalment en l'obra mística de Verdaguer. La conclusió del seu estudi és aquesta: " E l llenguatge poètico-religiós català, amb llur unió feliç del metaforisme
popular amb expressions doctes i místiques, es manté íintimament
lligat a la poesia popular del país, de la qual hom veu escassos trets
a Portugal i menys encara a Espanya. E n el camp del lirisme religiós dels pobles ibèrics, Espanya està al costat de la tradició; Por-
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tugal s'obre a les innovacions europees, mentre que Catalunya ocupa una posició mitjancera, basada sobre la seva lírica popular."
Podríem anar seguint el curs de la Renaixença fins a períodes
més pròxims a nosaltres, podríem triar -els exemples no sols entre
els nostres grans poetes, sinó entre els màxims pensadors, filòsofs,
polítics i homes d'acció plenament representatius de l'ànima del nostre poble, i sempre trobaríem manifestacions inequívoques d'aquest
bell equilibri estètic, intel·lectual i moral que constitueix el Seny racial de la gent catalana, títol suprem de nostre orgull de poble.
Tota la Renaixença catalana desde 1833, en què fou publicada
l'Oda a la Pàtria de l'Aribau fins ara, any 1933, té una meravellosa
unitat d'esperit que d'altra banda s'articula perfectament, saltant per
damunt dels segles de decadència, amb l'esperit informador de la cultura catalana medieval.
MANUEL DE M O N T O L I U

NOTULES A UN T E X T D E BALMES

A

USONA, cor de Catalunya vella, té la glòria d'haver infantat,
dintre el cicle de la nostra Renaixença, els dos homes potser
més representatius de tot el dinovè i sense cap mena de dubte els
més universals: Balmes, pensador i Verdaguer, èpic. I aquests dos
homes, cosa insòlita, no els veureu al cim d'una corba ascendent,
condensadors genials d'un medi assaonadíssim; sinó, a la llinda del
nostre pensament rediviu el pensador que encara és el primer del segle, i a la llinda del nostre verb renaixent. el geni en el seu ram
no excedit fins ara.
A malgrat de notòries desesmes, altrament comprensibles en els
inicis d'un govern de si mateixa, n'hi ha per pensar què deu voler,
la Providència, de Catalunya quan, amb una mena de contrasentit
en filosofia de la història, situa, vetllant el bressol de la seva renaixença com a poble, el filòsof ètnicament més genial, qui encara no
pot escriure en català perquè el català encara no és, i ran mateix
dels seus primers balbuceigs en la llengua retrobada, el geni d'ella
que, amb espontaneïtats molt superiors a l'estudi, li atorga de cop
i volta una categoria tan difícil de sobrepassar.
Auguris de plenituds per les quals tots ens dalim; o averanys,
per anormalitat, de falliments possibles? Qui s'arriscaria a pronunciar-se en ferm sobre l'inescrutable? A i posteri...

* **
Explorat per altres col·laboradors el tema de la literatura, la meva
contribució a aquest número que LA PARAULA CRISTIANA consagra
al centenari de la Renaixença, es limitarà a exhumar un text de
Balmes relatiu al destí de l'ànima de les bèsties i a comentar-lo
breument des d'un punt de vista que, llevades les bases mateixes del
pensament balmesià: —instint intel·lectual, complementari i guiador
de la raó; prefilosofia del llinatge per sobre i, quan cal, en contraposició a la post-filosofia professional, etc. 1—pocs d'altres textos
més expressius del seu fort temperament de pensador:
1 Vegeu "Criterion", núm. doble, abril-setembre. 1933.
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"Jo no sé, diu Balmes, el que és aquest principi actiu considerat en si; però els seus actes me'l revelen com una força superior
als cossos; com una de tantes activitats que vivifiquen la naturalesa. Aquesta força vivificant la trobo en una porció de matèria organitzada admirablement i l'organització de la qual conspira vers una
finalitat que és l'exercici harmònic de les facultats d'aquest vivent
que anomenem animal. E l no saber què cosa sia aquesta força en
si mateixa, no m'impideix d'afirmar la seva existència, puix que els
fenòmens me la revelen d'una manera indefugible..."
"Abans que tot cal advertir que ací són possibles dues suposicions, més que sobre la possibilitat sobre la realitat; la filosofia pot
fer-nos besllumar el que pot haver-hi, però no el que hi ha; car la
realitat no pot ésser-nos coneguda sense l'experiència i en el cas
present [l'experiència] ens manca. E n filosofia autèntica, quan hom
pregunta el que hi ha en aquest punt, la millor resposta és: no ho
sé; quan hom pregunta què és el que pot haver-hi, llavors intervé
el raonament, basat en els principis generals, i especialment en l'analogia..."
"Suposem, però, que no es vulgui recórrer a l'anorreament; ^hi
ha cap dificultat en què continuïn en la seva existència? Si n'hi ha,
no l'arribo a percebre."
"Per què servirien? No ho sé; però és lícit de conjecturar que,
reintegrades en el pèlag de la naturalesa, no serien inútils. Tampoc
no sabem per què serveixen molts altres éssers, i no obstant, no neguem per això llur existència, ni posem en dubte llur utilitat. jiQui
ens ha dit que la força vital que resideix en la bèstia no hagi de tenir
cap objectiu, un cop destruïda l'organització que ella vivificava? L a
destrucció d'una planta, ^comporta per ventura l'extinció de totes
les forces vitals que en ella resideixen? I aquestes forces, pel fet de
no exercir la seva acció sobre l'ésser organitzat que s'acaba de destruir, ;deixen, per ventura, d'ésser útils en el laboratori misteriós
de la naturalesa? Qui ens ha dit que una força vital no pot ésser
útil sinó exercint-se sobre un objecte de la nostra observació? ^Qui
ens ha dit que en els arcans de la naturalesa les forces vitals no obren
en sentits molt diferents, molt diversos, i que els efectes de la seva
activitat no es presenten d'unes maneres molt distintes segons les
circumstàncies en què es troben, tot d'acord amb les lleis establertes per la Saviesa infinita? L a magnífica profusió amb què hi ha escampades les matèries seminals, el sens fi de gèrmens que descobrim
arreu, aquesta quantitat immensa de matèria susceptible de trans-
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formació i assimilació en l'ésser vivent, els misteris de la generació
en el regne vegetal i animal, tot això, jno ens indica l'escampada en
l'Univers d'un sens fi de forces vitals, que exerceixen la seva activitat d'una manera molt variada i en un escalonament d'extensió
esbalaïdora? iQui ens assegura que un mateix principi vital no pugui presentar fenòmens molt diversos, segons les condicions a què
està sotmès? E l que hi ha en l'aglà, ^no és allò mateix de la corpulenta alzina que ha desafiat l'ímpetu dels huracans per espai d'alguns segles? Si l'experiència no ho testimoniés, ^qui seria capaç de
sospitar que el principi vital d'un cuc informe i repugnant és el mateix del qual en pervé una papallona bellíssima? Vegi's, doncs, com no
és contrari, ni a la raó ni a l'experiència, el suposar que l'ànima de
les bèsties, aquesta força vital que resideix en elles, sigui la que sigui, continua, un cop destruïda l'organització de llur cos, i que, absorvida novament en aquests tresors de la naturalesa, es conserva en
ells, no com un ésser inútil, sinó exercint la seva activitat en sentits
distints, segons les condicions en què es troba subjecta." 2.

* **
Ara representem-nos Balmes, eclèctic no per llepafilisme de la
veritat, ans per robustesa de temperament filosòfic i profunditat d'amor a la veritat, triant en la confluència d'aquests corrents ideàrics
sota una forma o altra perpetuals en filosofia: panteisme, materialisme, hilemorfisme aristotèlico-escolàstic.
E l panteisme no li apar una solució, perquè suprimeix la Intelligència creadora i rectora de tot, acusadíssima que és ella en l'ordre còsmic i resplendent a través d'aqueixa meravella orgànica i instintiva dels animals, sobretot perfectes, la qual cosa més aviat fa
pensar en uns rudiments de veritable i pròpia intel·ligència. "Un dels
errors més funestos del nostre temps consisteix en veure l'Univers
com a resultat d'una força misteriosa que, desplegant-se amb moviment espontani, però continu i fatal, va engendrant els éssers i llevant successivament les espècies amb una transformació perennal"
A cent anys de distància, ;quin relleu el d'aquests mots que diríeu
acabats de redactar ara mateix, a la vista del gran fracàs d'aquell
moviment panteístic a la naixença amenadora del qual assistí Balmes?
Solució encara més feble que el panteisme semblà a Balmes el
Fil. Eund. I I . núras. 16-17-19.
Fil. Fund. I I , 1-3.
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materialisme perquè, no ja les operacions intel·lectuals de l'ànima
humana, fins les sensitives de les bèsties, resulten evidentment impossibles sense un principi intrínsecament immaterial. Les anteriors
consideracions tendeixen a deixar!-ho establert, contra Locke, el
mateix que contra Descartes, si bé de punts de vista contraposats els
de l'un als de l'altre.
Tampoc l'hilemorfisme aristotèlico-escolàstic no podia acabar de
fer-li peça. E l troba recusable pel que té d'excessivament simplista. I també per massa fidel a les línies rígides d'un sistema, en matèries devers les quals la Revelació dista molt d'haver-se pronunciat.
(La Revelació és per aclarir i regular les relacions de Déu amb l'home. Per on, de l'home en avall la fe no té res a dir, mentre les coses
atribuïdes a éssers inferiors a l'home, no contradiguin les línies essencials o quasi essencials de la naturalesa de Déu, de la naturalesa de l'home i les relacions consegüents entre Déu i l'home.)
Hom endevina, a més, l'ingrata que resulta a les orelles del nostre pensador la paraula aniquüament, de regust poc filosòfic i exòtica del tot científicament parlant. Partint de la base que els principis essencials de tot, segons l'hilemorfisme, són matèria i forma,
principi passiu i principi actiu, dels quals, sempre en llenguatge hilemorfista, la matèria no és subjecta a destrucció absoluta; ^per què,
sembla objectar, no estendre també a la forma la incapacitat d'aniquilament? Acàs la ciència no tendeix a establir que sols assistim a
transformacions incessants i quasi infinites de l'Univers, però subsistint sempre el coeficient força, de la mateixa manera que el coeficient matèria? A títol de què introduir, doncs, en cap dels dos ordres la idea de quelcom—llevat de la unió substancial però efímera
dels dos principis—que és destruït absolutament?
A la llum del seu pur espiritualisme i sense altre guiatge que els
primers postulats de la fe i els primers principis de la raó, us expliqueu els increïbles encerts de Balmes en tot allò a què foren aplicades les seves altes qualitats de pensador; concretament al problema, en filosofia, positivament transcendental, de la naturalesa i el
destí de l'ànima de les bèsties. És evident, en conseqüència, que encertada o no, la posició de Balmes acusa un fort esperit filosòfic i un
gran temperament científic, amb una consciència ben clara del que
pot i del que no pot permetre's el pensador cristià, sense friccionar
en el més mínim la zona (col·lateral i zenital tot a l'hora) de les pròpies creences. O de les bases metafísiques de les pròpies creences.
Afegiu a aquesta visible solidesa científica i filosòfica de les po-
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sicions balmesianes, la gràcia de l'exposició i un bell fons de poesia,
de nom franciscana i de rel evangèlica, i àdhuc protoevangèlica, en
el sentit que, treta aquesta llei d'anatema: l'aniquilació de llurs ànimes, les bestioles semblen més germanes de l'home. Germanes menors, però veritables en aquell Déu que creà cels i terra: " I digué
Déu: Criïn les aigües rèptils d'ànima vivent i aus voladores siguin
damunt la terra a la faç del firmament del cel. I creà Déu... tota
ànima de bèstia rèptil que criaren les aigües segons mena i tota au
alada segons mena. I veié Déu com era bo. I Déu els beneí, dient:
Creixeu i multipliqueu-vos i ompliu les aigües de les mars i que les
aus es multipliquin damunt la terra." Germanes encara en aquell
Unigènit de Déu i Redemptor del llinatge que digué: "Mireu els
ocells del cel, que no sembren, ni cullen, ni amunteguen i el vostre
Pare celestial els peixa" (Mt., 6-26).

* **
Altíssim, omnipotent i bon Senyor.

Lloat sies, Missenyor amb totes les criatures.
Lloat sies, Senyor, per la germana nostra mare terra
la qual ens sustenta i ens governa.

entonarà, per damunt de tot emboirament pseudo filosòfic i a la llum
clara de l'Evangeli, l'autor del Càntic de les criatures 8.
P. M I Q U E L D ' E S P L U G U E S

4 Gen. I , 20-23.
• No sabria sinó felicitar el docte Prev. Mossèn Josep Vives, per l'article que
publica en el núm. precedent de La Paraula Cristiana: Sant Damas compatrici nostre. Felicitar-lo de cor i felicitar-me'n d'haver-ne estat ocasió. Només em permetrà
dos mots per rectificar algunes apreciacions, potser massa subjectives. No m'eren
desconeguts els treballs que ell addueix per a provar que la conformitat catalana a
la tesi contrària no és tan mansoia com això. Justament perquè no m'eren desconeguts vaig limitar la meva queixa patriòtica, que a Mossèn Vives li sembla un reny,
al Missal dels fidels; però ben convençut que l'últim lloc on si per cas havien d'arribar els ecos de la dita opinió eren. d'una banda aquell Casal prestigiós, i de l'altra, un Missal per als fidels, mitjà formidable de difusió de la tesi antitradicional
entre lectors generalment sense capacitat de reaccionar.

RECORDANÇà I L A SUPERACIÓ D E L
CENTENARI

C

OMMEMOREM cent anys de la nostra Renaixença literària. E n
datem l'inici amb la publicació de l'Oda a la pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, potser més que no per fidelitat a la cronologia estricta o per convenciment erudit, per tal com la tradició ha
creat el seu Mite i la Fe n'ha desentranyat el Miracle.
Sabem que precedi la publicació de VOda a la pàtria una decadència—no una absoluta anul·lació—del català. Sabem que fins uns
anys després del 33, no pren consciència i no troba forma viable el
veritable renaixement. Però els mots amb els quals a manera de
nota els editors de E l Vapor justificaren l'anècdota de la publicació
d'una poesia de circumstàncies: L a presentamos a nuestros lectores

con el patriòtica orgullo con que presentaria un escocès los versos
de Sir Walter Scot a los habitantes de su pàtria, ens permeten de fer

nostra l'afirmació de pàtria i d'orgull de servir la pàtria, en ells
continguda, de sempre diríem, ni enllà ni ençà del temps i per damunt de les dades crítiques i de les utilitzacions polítiqus, aquelles
sistematitzades en el magnífic estudi del senyor Joan Amade: Orígens i primeres manifestacions de la Renaixença literària a Catalu-

nya el dinovè segle, i l'avinentesa política subratllada i també paradoxalment precisada pel fet que l'any 1833 és a l'ensems que l'any
de VOda a la pàtria de l'Aribau l'any de la definitiva desfesomiació
de Catalunya dins la divisió d'Espanya en quaranta nou províncies.
Però no commemorem—ja ho hem dit—una exactitud històrica
ni una intuïció política. Commemorem la justificació col·lectiva de
la nostra essencialitat patriòtica.
Molt abans que no l'eficàcia social del primer testimoni acusat
de recobrament nacional, l'agrupament d'esperits que el romanticisme havia determinat donà lloc a la Escuela Catalana diferenciada ja dins l'unitat d'expressió espanyola, per unes característiques
que havien d'ésser el nostre batec i la nostra raó i per el doble joc
de la vehemència i de la curiositat, les quals culminaren en l'estol
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dels homes diferenciats i alhora despersonalitzats perquè els mancà
la concreció definidora, i les quals avui encara ens fan els animadors
dels nostre poble perquè li hem trobat l'expressió personalitzadora.
Del Mite al Miracle. De la simulació d'un destí confiat als oracles a la rectitud verídica de la vida intel·lectual a la qual demanem la senyoria de comprendre i de respectar.
L a primera figura d'aquesta totalitat racial renaixent, és el senyor Joaquim Rubió i Ors, el qual vivifica el català recobrat amb
consciència de catalanitat i amb virtuts de continuïtat pacient. Entre l'esperança estudiosa i l'estudi hi ha un home que camina. Per
l'enyorança estudiosa, el seu exemple ens menarà als Jocs Florals.
Per l'acte de caminar ens menarà a la voluntat nacional del cataInism.
Saludem en aquesta solemnitat universitària* el nom del doctor Joaquim Rubió i Ors, Primer de la dinastia dels Rubió, a la
qual ha escaigut el mestratge de la dolcesa moderada que ens ha
fet amable la història erudita, eficaç l'exigència crítica i optimista
fins les màximes ambicions de la glòria aquell primer sentiment de
Barcelona
reina vídua que has perdut
ta bellesa...
Els anys comptadors de l'Oda a la pàtria a la restauració dels
Jocs Florals (1859) són gràvids de l'obra del vell Rubió. Amb els
Jocs Florals, el camí esperançat troba el primer replà de la realitat guanyada. Dins els Jocs Florals, el geni de Mossèn Cinto, desamortitza totes les possibilitats del llenguatge popular i el d'Àngel
Guimerà en destria les essencialitats passionals dels esquemes universals primaris.
L a realitat de la llengua es vestirà una temporada amb l'orgull
infantil del seu retrobament. Poesia-crit, prosa-tipisme, teatre-instint. Més tard, l'orgull de la llengua serà ja consciència de la llengua. Escoles realistes. Primeres inquietuds socials. Expansió millorativa de la premsa periòdica, inicialment humorística. Desvetllament dels cenacles i coordinació de les aportacions estrangeres...
Joan Maragall enriqueix el llenguatge immediat amb les abstracteses de l'esperit.
1 Aquest treball fou escrit per a un acte universitari, suspès per aldarulls públics. Havent, doncs, romàs inèdit, l'autor ens l'ha lliurat gentilment per a aquest
número, que té un anàleg objecte.—N. de la R.
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E l sentiment de Catalunya pot ésser ja idea de Catalunya. Tal
és l'eficàcia de l'obra de Torres i Bages i la maduresa del pensament de Prat de la Riba. Lluita per la cultura. E l català és apte
per a superar els dialectalismes locals i servir les utilitats de la vida
(ciència), les superfluïtats de la vida (poesia pura) i el ben ésser
social (normalitat de la novel·la i del teatre) culminació de l'Escola
mallorquina i nici de l'obra feliç de Josep Carner.
L'amistat es fa apostolat de cultura i d'irradiació social. Les
primeres revistes solvents. Els Ateneus populars i les agrupacions
de Teatre. Ée predicada la necessitat del diàleg i Josep Pijoan i E u geni d'Ors clamen: Llibres, llibres!
Catalunya guanya el sentit de responsabilitat. Prat de la Riba
crea l'Institut d'Estudis Catalans. Xènius garbella, defineix i suscita vocacions des del Glosari. Són fundades Biblioteques i Escoles.
Institucions particulars (Protectora i Institut per la dona) són exemple i estímul de les institucions Públiques. Pompeu Fabra ordena el
Diccionari, i els organismes oficials, al costat de l'oportunisme operant, volen definir una política cultural.
L a pressa de totalitat i l'èxit de Is ficcions polítiques feren sentir els resultats depressius immediats de la desmoralització de vocacions massa agradades de facilitat.
Tornar-les a la col·laboració obscura i tenaç, refer-les i lligaries. Aquesta ha estat la grandesa de l'obra de la Fundació Bernat
Metge i de les altres fundacions avui desvetllades i l'estímul de la
generació de L a Revista, a la qual ha escaigut l'honor de reacostumar les noves promocions a la fidelitat coherent.
Comença la lluita per la civilització catalana. Si em permeteu
una enginyositat de paraules, diré que la renaixença comença de tornar-se renaixement. Entre la ressonància de les paraules, sona bé
i sona entenedor, amb claredat perfecta, el nom de Carles Riba.
Amb els primers sons del desvetllament de demà s'articula el nom
de l'Agustí Esclasans i el lleure de la gràcia ens augura la glòria de
Sànchez-Juan.
Tot això commemorem.
I com que la commemoració no és pas una festa excepcional,
sinó una jornada del mateix treball que estem fent, caldria que en
datar, a l'altre centenari, el nostre 1933 d'avui, la nostra valoració
del treball d'ara, aleshores tornada Mite, pugui ésser la del clima
estabilitzat d'un indret de la Mediterrània en el qual fou superada
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la incessant actualitat de destruir el país tots els creadors de la
seva glòria.
I de totes les suggerències que amb motiu de la commemoració
1933 cerquen realització, ja estaria content si una sola i per obra
de la nostra Universitat, podien esmentar els commemoradors del
2033: L a Història crítica de la Literatura catalana i el seu Corpus
sistematitzat. Treballs a llarga data, ja ho sé, però que podríem
començar ara mateix.
J . M. LÒPEZ-PICÓ

L A RENAIXENÇA A MALLORCA
(L'ESPERIT DELS

L

PRECURSORS

MALLORQUINS)

A Oda a la Pàtria, aquell plany que era un auguri, feia un so
d'una gravetat massa colpidora, venia de massa endins el sentiment que la informa tota, perquè la seva lectura deixés de despertar ressonamces fondes en els contemporanis d'Aribau. Però no en
la massa, certament: degueren ésser uns pocs escollits, sensibilitzats pel Romanticisme, els qui en captaren l'emoció.
Aquelles ressonances, que dins l'esperit del seu mateix autor
semblen no haver durat massa estona—cap més vegada el visità la
inspiració felicíssima—, no és d'estranyar que triguin a estendre's
fins a les riberes mallorquines. Bé havien d'arribar-hi, però, algun
dia. interferint amb vibracions semblants trameses de la pàtria de
Marian Aguiló.
La renaixença literària s'iniciava a Mallorca en un setmajíari
d'història i literatura, L a Palma, redactat per Josep M.' Quadrado,
Tomàs Aguiló i Antoni Montis, en llengua castellana, però on els
temes tractats palpiten sovint amb la revinguda d'un sentiment terral que havia de portar com a conseqüència la resurrecció de l'idioma.
És curiós l'article anònim aparegut en aquesta interessantíssima
publicació el 8 de novembre de 1840 sota el títol: "De los dialectos
considerados con relación a la literatura". Heu-se'n aquí la saborosa mostra:
"Los dialectos que hali dejado de ser la lengua del gobierno, son
como las minas de un grande edificio que yacen esparcidas por el
suelo...
"EJn su origen tuvo el mallorquin mas íntima analogia con el
idioma francès que con otro cualquiera, a lo menos en la parte de la
sintaxis..., pero con el tiempo su mayor contacto con el espanol
casi le ha vaciado en un molde diferente, comunicàndole gran parte
de la fisonomia de la lengua general de la nación que domina nuestras islas, escepto en ciertos giros propios y en ciertas maneras ge-
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nuinas que establecen entre ellas diferencias notables. Mas siendo
entràmbas hijas de la latina, es susceptible la nuestra, como la castellana, de la misma energia y de la misma elegància.
"Para crédito de nuestro idioma provincial se usa todavía en las
islas Baleares por la gente culta de la sociedad; y asi es que ha recibido todos los tonos desde el mas humilde basta el mas elevado.
Si hubiese durado la herència de nuestro glorioso conquistador, si
la política europea no hubiese introducido otra división de poteincias
distinta de las que fundó Jaime I de Aragón, rivalizara en el dia
nuestra habla provincial con las mas enérgicas y con las mas suaves de Europa: composiciones así en prosa como àn verso podríamos senalar que lo comprobaran de un modo victorioso, por escrupulosas que fueran las comparaciones. E l idioma mallorquín ha tenido por dicha frecuente é intimo roce con los dialectos primogénitos del latino... No hay que dudarlo, si formasen muestras islas
un estado independiente, poseeríamos una literatura pròpia tan rica
y variada como la que admiramos de otras naciones que han sido
mas privilegiadas en el rango político.
"Pero sometidos a la domimación de un reino que bajo el punto de vista de que hablamos, podemos decir que no es el nuestro,
en vano seria hacer esfuerzos para dar a nuestro dialecto aquel grado de elevación y fama de que fuera susceptible en otras circunstancias...
"Es duro y sensible tenerlo que confesar, por mas que sea nuestra habla provincial la de nuestras mas tiernas afecciones, debemos
renunciar a ella, porque así lo exige el interès que nos lleva a contraer afinidades, las mas que sea posibles, y las mas estrechas con
el continente vecino..."
No he sabut abreujar més aquest extracte, d'un article on els
futurs restauradors de l'idioma podrien haver pouat arguments decisius en defensa d'una reivindicació integral dels drets de la terra.
Tot el que, amb amorós orgull, diu de la llengua pàtria, convida més
a adherir-se a la seva causa, aleshores encara oblidada, que a abandonar-la, sacrificant-la a uns interessos que potser no exigíem tant
e! seu sacrifici...
Molts anys després, una al·lusió a Quadrado, de Lluís Carles
Viada, damunt la Espana Moderna 1, titllant-lo d'enemic de "las literaturas regionales", havia de motivar la rèplica d'aquest en un
Núm. corresponent al febrer de 18
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article2 redactat e(n la nostra llengua, en el qual declina la responsabilitat de l'escrit aparegut feia ja mig segle damunt L a Palma i
que encara erròniament li atribuïen. Aquesta rèplica de l'insigne escriptor és plena d'interès. E l l havia viscut massa els problemes generals de la Península, per sentir el català amb la intensitat que li
donava el justificat exclusivisme dels nostres patriotes. L'obra de
Quadrado depassava evidentment les fronteres de Catalunya. E l l
no podia considerar externes ni enemigues les regions que havia recorregut, descrit i historiat tan magistralment. Una obra així, no es
fa sense posar-hi el cor. L a generació a què pertanyia i el medi en
què es desplegaren les seves activitat múltiples i fecundes, l'excusen
de no haver vist en l'exasperació natural del catalanisme altra cosa
que el mal gust amb què alguna vegada hagué de manifestar-se.
Però resten en peu les seves afirmacions enèrgiques i serenes de pàtria i fidelitat, dignes de l'historiador que fou i dignes del patriarca
de les lletres mallorquines, precursor de la Renaixença insular:
"Mai he comès la irreverència de tractar de dialecte el nostre
idioma."
"Desafiï a que se'm cit un sol passatje qui arguhesca, no ja aversió sino indiferència... Seria sobre tot posarme en contradicció amb
las marcadas provas d'adhesió y de interès que tench donadas a la
causa del idioma abans ja de son renéixer, encara que no de la importància que s'empenya en atribuhirlas la amistat entusiasta del
patriarca Aguiló, donantme honors de precursor, com ara derrerament a propòsit de cants populars. No es estat, donchs, mester que
apareguessen poch fa las incomparables poesias de mon paisà Costa, per convertirme ò més bé confondre'm; y conseqüent y de molt
bona gana vaig entonar ditirambos en alabanza d'en Verdaguer, d'en
Llorente i d'en Costa. Y si ditirambos son las críticas rahonadas,
no foren los primers los de Caritat, esperansa y f é , ni seran los darrers en glòria de las lletras pàtrias, si Deu me dona vida."
M. F E R R A

* "De desagravi a las literaturas regionals" (Bolletí de la Societat Arqueològica Sulliana, 25 de maig de 1889).
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A nostra posició objectiva davant del gran moviment romàntic
que creà la nova Catalunya i a què el fet mateix de la seva
commemoració ens obliga, no ens permet avui donar-nos compte de
totes les valors de noble passió patriòtica i artística que l'exaltació,
la floració i la concreció d'aquell romanticisme comportà en la primera meitat, especialment en el llindar del segon quart de segle. Els
historiadors i els crítics han estudiat i seguiran encara estudiant, dins
l'enorme avenç evocador que aquest any representa, els preludis ínteHectualistes d'aquesta correntia i la cristal·lització de tots ells a través de la llengua i de la literatura pròpies. Tanmateix, aquest romanticisme genèric, importat o contagiat com un cicle europeu, troba
la seva superació autòctona, la seva adaptació eficient i plena quan
ha incendiat tota la pira dalejant de la nostra renaixença nacional,
és a dir, del nostre renaixement literari. Aquest moment de transformació del moviment romàntic i aquesta mutació de la crisàlida
que es desclou a tota llum, marquen el veritable punt dolç del romanticisme espiritual de Catalunya. Sense el treball d'aproximació
als horitzons d'Europa i als records del passat dels erudits i dels precursors, el foc no hauria pogut prendre. Sense l'arrabassament d'aquest foc per a fer-ne una pura combustió de l'esperit pairal amb
clarors pròpies, el renaixement, amb tots els seus resultats, no s'hauria tampoc produït. És en la cruïlla d'aquests dos episodis on la renaixença, on el romanticisme català, troba la seva font immediata.
L a poesia es converteix aleshores en una alenada creadora puixant i
lliure, que aspira a enlluernar tots els camins i tots els firmaments
de l'hora. Però aquest esclat líric duu com a conseqüència i seguici
la ponderació, la introducció i l'estabilització de tots els factors que
causaran la reintegració del nostre patrimoni espiritual, que revelaran la unitat nacional del nostre pensament i de la nostra cultura
i que faran de la llengua i de la literatura l'estímul constructiu i la
substància viva de la nostra ànima retrobada, recobrada i renovada.
Guimerà es troba en aquest vèrtex decisiu. Sense el seu discurs
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famós de l'Ateneu Barceloní, la jerarquia del nostre idioma no hauria afranquit tan de pressa tots els obstacles ni s'hauria ensCjnyorit
tan d'hora de les corporacions i entitats més representatives de la
nostra vida intel·lectual i civil. Però aquest discurs, com la mateixa
categoria literària de Guimerà que li donà avinentesa per a fer-lo,
no haurien tampoc estat possibles sense que aquest hagués abans
amb la seva producció donat el màxim interès i la impressió de la
seva força a aquest romanticisme ja completament catalanitzat i
convertit en flama cordial de Catalunya. Encara avui "l'ombra de
Guimerà és la bandera de la Pàtria", hom ha escrit recentment. I
és que l'ímpetu genial d'aquell gran català sentí a través del seu lirisme doblat de dramatisme la seva professió com un exercici rigorosament espontani i inspirat de creació civil, és a dir d'edificació
patriòtica. E l romanticisme de Guimerà és, així, en aquesta època i
dintre d'aquest to i d'aquesta significació que hem definit, el més
eminent i el més simbòlic. L a prova és que ell mateix, com deixem
constatat, esdevingué i ha romàs símbol. I els pobles, sobretot el
nostre, tan fàcilment adorador i debel·lador d'ídols, no professen una
fidelitat i una adhesió tan entranyables a un home seu amb tanta
intensitat i perdurabilitat com a Guimerà sense que en realitat hagin a bastament guanyades pel sentit subjectiu i per la interpretació
popular de la seva obra.
El romanticisme guimeranià, a més, té importància, a part de
l'escalf que congrià, pel ròdol literari que féu, i per la complexitat,
dimensions i nombre de les seves manifestacions. Al costat del poeta
de "L'any mil" hi ha el Ferran Agulló de "Lo cant de! pi" i, sobretot,
l'Anicet de Pagès, de "A una dona". Guimerà, com a poeta, dóna
plasticitat a l'endecasíHab, incorpora a les seves visions descriptives
i imaginatives la intensitat dramàtica de les seves obres teatrals i
especialment il·lustra la seva fantasia amb una policromia aflamada,
que té enceses rojors i pàl·lides livideses. L'estudiós que per cercar
exemples de retòrica, de figures lògiques 0 d'imatges acudís als textos de Guimerà, en trobaria una font abundosa. L'antítesi, la hipèrbole, el paral·lelisme en la dicció hi descansen sovint damunt el coixí
superb i cadenciós del seu vers. Els altres dos autors esmentats mantenen, en aquest sentit, amb el romanticisme expressiu de Guimerà,
una germanor de veritable escola, tot i servant cadascú d'ells la seva
pròpia personalitat, ben acusada dins el nostre Parnàs. Però no hi
ha dubte que en la tècnica poètica, en la construcció del vers, en la
seva accentuació, en l'ús dels epítets, en el desenvolupament de la
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frase, en la manera de cenyir, de tallar i de cloure les estrofes, en la
tendència a la tesi i al pensament filosòfic, en el sentit majestàtic de
sublimitat i de grandesa, en la qualitat específica de les imatges,
Guimerà produí fins i tot un rastre més pregon que el d'aquells seus
acompanyants, en la tradició lírica del vuitcents, deixant de banda
el nombre d'imitadors anònims que sempre sorgeixen com a satèlits
febles i fugissers, entorn d'una figura de personalitat més destacada.
Però l'activitat romàntica de Guimerà a través del lirisme, s'esmersà principalment en la seva mateixa obra lírica. E n contra de
Maragall, Guimerà no establí teories literàries, que per altra banda
sempre resulten menys eloqüents, quan es refereixen a la creació
del mateix autor, que la seva producció directa. Però amb aquesta
producció no sols afirmà la seva personalitat com a romàntic "prínceps", sinó que bastí tota una teoria real i viscuda sobre l'art de la
paraula, que en els seus parlaments trasplantà a fortificar la pedagogia civil del nostre poble. Aquest romanticisme excel·lí principalment en dos caires que podríem anomenar l'heroic i ridíHic. En
ambdós, la originalitat profunda de Guimerà es posa de manifest i
depassa els límits corrents. E n el caire heroic, que després es tradueix en el to de les seves tragèdies i dels seus drames (alguns d'ells,
com "Indíbil i Mandoni", amplificacions de poemes procedents),
l'autor teoritza sobre els contrastos psicològics que informen e! nostre temperament racial i fa l'apologia de les ànimes simples i de la
gent de muntanya per damunt de la de la ciutat, idea que fou en
ell fins a la mort una veritable dèria, àdhuc en el terreny del catalanisme i de la política. E n l'aspecte idíl·lic, aquesta embranzida romàntica forta i robusta, s'agilitza, es perfila i s'afina fins a esdevenir
extraordinàriament punyent dins la seva pròpia delicadesa, i es fa
hiperbòlica fins a la hipersensibilitat, fins al sentimentalisme més
agut, que mai no cau en pecat de mal gust ni davalla al ridícol,
per la mateixa bellesa de l'accent i pel dring de daurada autenticitat
que li dóna vida.
E n el primer aspecte, Guimerà contribueix a assenyalar un nou
camí, un veritable camí fressat a continuar, sense que amb prou feines hagi estat superat fins avui, al teatre català. Eif certa manera,
Guimerà ve a crear el teatre poètic o la literatura dramàtica en vers,
que no existia amb jerarquia suficient dins la producció dels Soler,
Arnau, Aulés o Vidal. I amb les seves produccions teatrals, Guimerà
incorpora al romanticisme, dignificant-lo amb l'impuls inspirat de
la seva lírica, un vehicle popular tan viu i tan interessant com el de
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l'escena, en el qual el poble podrà recolzar la seva adhesió al nostre
moviment quan, més arran de l'actual centúria, els Jocs Florals hagin ja perdut la seva funció inicial i la seva condició de necessaris
per a la divulgació de la llengua i la literatura nostres. E n el segon
dels caires esmentats, Guimerà exhaurí no sols els límits, sinó fins
i tot les possibilitats del romanticisme idíl·lic 0 eròtic, que en aquest
darrer to concret molts anys després intensificà, entre popularitzant
i modernista, Salvat-Papasseit; car l'autor de "Poblet", en els seus
poemes amorosos arriba a un apassionament tan exarcerbat, tan desinteressat, tan ultrancer. que esgarrinxa les fibres més íntimes del sentiment i estripa els vels humans de la imaginació, tot duent la subtilesa penetrant del seu daler fins als extrems més vertiginosament inassolibles, de tal faisó que de la professió amatòria d'aquest poeta
en podríem dir, no ja que és "més forta que la mort mateixa", sinó
que dintre de la llinda i el clos mateix de la mort l'amor hi fa el seu
verger de delectances. És entorn d'un dels poemes de Guimerà on
aquesta idea hi és dominant i centra el contingut de les estrofes, que
Josep Carner adjudicà el títol de primer entre els nostres poetes lírics a l'autor de "A una morta".
Però el romanticisme de Guimerà es manifesta també, com ja
hem apuntat abans, en el sediment ideològic de les seves produccions
líriques. "Agonia", "Romiatge", " E l molí", i tantes altres composicions, d'inconfusible i personalíssima factura guimeraniaftia, estan
rublertes de pensaments de transcendència filosòfica o d'anlples
ressons cosmològics. L'habitual magnitud lírica de les seves imatges
es densifica en aquests casos fins a cobrar-hi les idees tot el predomini. Les corbes del destí, les rutes de l'ànima exploradora del Més
Enllà, l'evolució de la psicologia de l'home, les pregoneses de l'eternitat, el volum dels segles dintre la història i del món en l'espai, les
revelacions de l'actuació presencial del Creador sobre la vida dels
humans, i tantes altres idees que van des de la metafísica fins a la
feogonia, des de la sociologia fins a la psicologia, troben acollida sovintejada en els versos de Guimerà, que, deixant apart les seves conviccions personals, tant com els seus infantilismes i les seves fallides, tingué també la gran virtut d'encomanar, per la seva interpretació, gairebé podríem dir per la seva encarnació del romanticisme
nostre, a tota la poesia posterior, una ambició superior als anecdotismes fàcils o als oportunismes desuets: aquell anhel d'infinit, que
caracteritza humanament els grans poetes i que encerta a fer universals i trascendents les intuïcions subjectives i les creacions in-
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dividuals. I així, si en la seva poesia heroica, i en el seu teatre, Guimerà elevà i sublimà el nostre simbolisme, alhora que donava al seu
impuls romàntic la gran eficàcia de redimir les tares del plebeïsme i
del moltonisme que afeixugaven la nostra gent, encara afectada per
l'esma provinciana dels començos del segle, per posar l'exemplaritat
tangible i concreta de l'ideal popular en fórmules més altes i belles,
i si en la seva poesia pròpiament lírica enfonsà el seu refileig perforant
en els recons més inaccessibles de l'emotivitat idíl·lica o eròtica, donant la més aguda nota del nostre Parnàs en el que en podríem dir
romanticisme pur, en la seva poesia filosòfica deixà venturosament,
tot ennoblint-la'n, un llevat de neguits i d'inquietuds espirituals i suprasensibles dins la producció a ell contemporània, ferment de romanticisme que, ultra millorar el nivell géneral del nostre lirisme i
dels objectius dels cants, escampà a la llarga llavors fructificadores nascudes del remoure's i esclatar provocats per aquella mateixa
fermentació.
Ja en els aspectes de detall, que en part hem insinuat al principi,
Guimerà fou, per mercè del seu romanticisme, dins l'ambient literari
general i les consuctuds retòriques de l'època, un gran renovador i un
gran revolucionari. L'autenticitat de la seva inspiració contrasta amb
el so de buit i de fals que fíçi actualment, comparades amb ella,
moltes composicions d'autors mediocres contemporanis i que a vegades àdhuc floralescament tingueren més sort. I és que en institucions literàries com la dels Jocs Florals, restaurades i mantingudes
com un factor de tradició, les ininovacions personals i d'escola havien de trobar obstacles; així les tres figures més representatives
històricament del nostre lirisme modern fins arribar al noucents, que
són, a més de Guimerà, Verdaguer i Maragall, no guanyaren el mestratge sense haver vençut abans algunes resistències a l'embestida
de llur poesia renovadora. E n aquest ordre de coses, Guimerà instaura el sentit del risc, de l'ambició, de la cobejança en els temes;
esquinça la limitació dels prejudicis, que escanyava els horitzons de
les poesies cptants als concursos literaris, i fa jugar en el seu llenguatge, en les seves expressions, en els seus ritmes i rimes tota la
flexibilitat compatible amb l'època i amb la sinceritat arborada del
seu temperament. E n el darrer aspecte a què ara fem referència,
Guimerà és dels autors que més decisivament obre el camí del futur
i que més facilita la tasca de tots els seus successors. Només Maragall, a la llinda de la nova centúria, pot comparar-s'hi en eficàcia,
en coratgia i en conviccions estètiques. Sinó que Guimerà, a més de
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tota aquesta superació de la petita retòrica i de tot l'esforç gegantí
del seu geni que s'imposà als escrúpols literaris i al conservadorisme
floralesc del temps fins a trasbalsar i subvertir, dins una alenada
vigorosa i vital de llibertat, l'ambient que el voltava, arribà a polaritzar entorn seu tota la consciència naixent del seu poble i a fer de
la poesia i del teatre i dels homes que encarnaven i instauraven el
nostre esperit combatiu de pàtria, un instrument i un estímul de
formació pairal i d'activa disciplina per al futur.
E l romanticisme no acabà amb Guimerà ni amb ell esborrà els
seus orígens. Una de les virtualitats del nostre moviment remaixentista ha estat precisament la relació íntima que en tot moment i des
dels seus començos ha servat amb els seus antecedents i amb les
seves conseqüències, amb la seva història i amb la seva futuritat, i
que ha fet possible una densitat tan forta, espiritualment i culturalment, en aquesta centúria, necessària després de tants segles de
decadència literària i psicològica, però que altrament no hauria tampoc estat assolida sense aquella immediata i activa unitat de conjunt.
Tanmateix Guimerà centrà i expandí, en els ordres cívic, social i
fins i tot literari, per bé que principalment en el popular, tota la
concreció catalana del romanticisme de què ell és el pinacle. Extremant els termes, personalitzant els episodis i les tasques, podríem
afirmar que Guimerà fongué el romanticisme literari amb l'educació política de la col·lectivitat, és a dir, alià i resumí en ell i en la
seva obra el gran factor sentimental que amb caràcter doble havia
fet possible abans que ell l'inici de la renaixença. L a realització d'aquesta síntesi per part de Guimerà, la importància de la qual dintre
el nostre procés d'aquests cesnt anys i de la nostra evolució com a
poble no cal ponderar pas, permeté—i és un mèrit, indirecte, almenys, del nostre geni—als catalans selectes que el succeïren esmerçar-se ja directament, més amunt del sentiment mateix, a estructurar-lo i a donar-li contingut de doctrina i de govern, perquè, nodrit d'aquell mateix esperit de què el nostre poeta segueix essent dipositari, el catalanisme reflexiu pogués cercar i trobar sustentació
política als anhels unànims i a les afinitats peculiars de la col·lectivitat que, junt amb el romanticisme renaixentista, és a dir, amb la fretura de superació literària incessant de l'època, trobà en Guimerà el
seu intèrpret, el seu artista, el seu home.

OCTAVI SALTOR

A L'ENTORN D E L A PROSA CATALANA

N

o som crítics, ni mai hem pretès de fer-ne. Aquesta és una feina
que no ens pertany. Amb tot, creiem que, d'una manera més
o menys activa, els qui escrivim literatura, ens cal, de tant en tant,
aturar-nos a contemplar l'obra dels altres, si més no, per una motivació simplement pedagògica. Partint d'aquest punt de vista, mentiríem si no diguéssim que l'única cosa realment positiva que dóna
un to a la prosa catalana, és l'esforç dels escriptors formats a les
darreries del vuitcents. Ells tenen un coratge imaginatiu que cap dels
d'avui no sent. Ells, amb menys elements formals que nosaltres, han
sabut bastir edificis sòlids. Per això, proporcionalment, eren més
llegits. L a prosa catalana moderna, en conjunt, quant al fons, no
té pensament propi, quant a la forma, es troba turmentada per les
tenalles implacables de la gramàtica. E l primer aspecte és alarmant
perquè, sejise personalitat, una literatura no és sinó una traducció
lliure de qualsevol moda forastera. E l segon aspecte, en canvi, el
fem passatger, és a dir, àcid fruit d'una època que—contra l'enorme
pressió de totes les indisciplines—, ha volgut disciplinar-se gramàticalment. Que ja és alguna cosa, encara que nosaltres ens estimaríem més una generació de prosistes vigorosos una mica deslligats de
les exigències de la forma, que no un estol agrisat per la coacció
de les normes ortogràfiques.
E l que anirem dient, són impressions personals, el subjectivisme
de les quals voldríem que salvés la sinceritat. De més a més, ens cal
dir que volem referir-les, deliberadament—malgrat el perill de les
generalitzacions—. a la tasca que inicia la darrera promoció de prosistes.
L a primera cosa a remarcar és que, quantitativament, ens trobem
sense una continuïtat. Volem dir que els joves escriptors en prosa es
poden comptar amb els dits de la mà. Feu memòria i dieu-me quants
en tenim que no passin de la trentena: S. Juan Arbó, Espriu, Selva,
Sindreu, Benguerel. Roure i Torent, Planes Bach i Joan Mitjavila,
per una banda, i, per l'altra, Carme Montoriol, Maria Teresa Ver-
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net, Rosa M." Arquimbau i Maria Perpinyà. I prou. Em direu: mai
no es pot fixar un criteri per una sola collita. Cal esperar les que
s'insinuen. Les que s'insinuen donen motiu a tots els pessimismes.
Ho diem per l'experiència que ens proporciona l'assessoratge literari
d'una de les nostres publicacions. Darrera dels noms representats
i d'algun altre que potser oblidem, no hi ha res més, sinó un desvergonyit atreviment amb el català, el qual surt d'aquestes envestides
tan malmès que, ni amb una lupa, no el reconeixeria el Mestre
Pompeu Fabra.
De tots els que hem apuntat, Carme Montoriol i Maria Teresa
Vernet, són els únics noms que ens donen unes mostres més fortes
d'atreviment, més riques de sensibilitat i d'estil. Davant d'això, ens
preguntem, de vegades, si es tornarà a repetir el felicíssim cas de Víctor Català: serà. precisament, el coratge femení que donarà, ara, ales
a la prosa com les hi donà aquella ploma gloriosa, en el vuitcents?
S. Juan Arbó i Salvador Espriu, ens fan concebre les millors esperances. Per a nosaltres, d'entre els més joves, després de Montoriol
i Vernet, són els prosistes més beji dotats.
Nosaltres estem convençuts que només l'orientació resoltament
cristiana, pot donar la serenitat necessària, el sejitit imprescindible
d'autèntica humanitat, a les creacions literàries. L a reacció formidable que ve operant-se en el camp de la novel·lística estrangera, no
és sinó la constatació d'un fet incontrovertible: el món està cansat
de la freda observació de l'anàlisi. E l món vol més llum, vol, en fi.
eliminar totes les toxines del materialisme i sentir a la cara els
aires purs de la veritat, pastada de dolors i d'alegries, i animada,
al capdavall, per l'alè de Déu.
L a vida espiritual de la nostra terra brinda cada dia saborosos temes a l'escriptor. Tasis i Marca — un crític molt estimable—assenyalava agudament, no fa molt de temps, en un setmanari al qual sobren les enraonies, molts d'aquests temes, aptes per
a satisfer la imaginació intencional del més exigent.
E l que cal, però, és saber-los desplegar sense prejudicis d'escola, sense la coacció de les pressions anecdòtiques del dia, amb la
màxima audàcia, i, també, amb la màxima pudícia, seguint el consell de Massís. Els més joves prosistes catalans s'han trobat, en
iniciar llurs assaigs, amb una guerra desfermada entre les valors
positives i negatives que parteixen del concepte de la Moral. Nosaltres creiem que quan es té un veritable tremp d'escriptor i una base
ideològica sòlidament cristiana, aquesta guerra és, simplement, un
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espectacle per a lluïment dels erudits. Una consciència guiada per
l'experiència evangèlica mai no pot terrejar. Ans el contrari. Permet a la fantasia les més llargues i àgils volades, sense el llast feixuc, dels pessimismes irremeiables. És un error lamentabilíssim,
força estès en les més joves promocions literàries, el creure que el
sentiment religiós redueix els horitzons de l'inventiva i esmorteix
la sensibilitat. L a millor rèplica a aquesta objecció ens la dóna
l'existència d'un nombrós estol—cada dia més nodrit—de prosistes
estrangers catòlics, francesos i anglesos sobretot, que, sense negligir
cap tema de veritable humanitat, han sabut fer-se, per llur art, un
públic extens i fervorós.
Els fruits més primicers de la novel·lística catalana, per manca
del vitalissim consol del sentiment de redempció, són tarats d'una
tristesa tan profunda, que no vacil·lem a qualificar de fisiològica.
La racialitat hi és acusada, sense, però, cap alenada d'alegria. Els
nostres prosistes més joves escriuen sense el goig de viure, per manca, segurament, d'inquietuds de consciència. Passem per una època
confusionista. de formidables experiències polítiques i socials massa prop d'ells, per a donar-los temps a sentir i a pensar per compte
propi. Cal dir-los el desig de Carlyle: "Fugiu del caos; creeu-vos
un món, baldament sigui un petit món."
Què ens duran els noms ara desconeguts, que pugen i ja guaiten
pel damunt de les tanques de la palestra? F a de molt mal dir. Tindran horror a la tesi, o bé s'hi llançaran amb cos i ànima? De moment, ens cal témer per les conseqüències de trobar-se, reblant el que
hem dit, sense una formació religiosa en un país on ningú no llegeix
l'Evangeli, on només hi ha un parell de crítics solvents, tres centenars
de lectors i un Premi Creixells, que, salvant sempre el més absolut
respecte a les persones, no voldríem tan intel·lectualitzat.
TOMÀS ROIG i L L O P
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o aspirem a resumir en aquest recull inèdit i variat que inserim en aquest número, els cent anys de poesia catalana de què
parlava amb motiu de la commemoració romàntica Josep Maria de
Sagarra. Tampoc no donem un sentit totalitari a aquesta antologia
de personalitats líriques, encara gloriosament vivents, que podria
ésser eixamplada amb bon nombre de noms de qualitat no pas inferior a la dels que ací figuren. Desitgem tan sols oferir una mosttra
sintètica i representativa del que és avui el nostre lirisme, en el qual
naturalment inclouen valuoses representacions mallorquines i valencianes, a través de composicions rigorosament inèdites, facilitades
totes elles i escrites algunes expressament, com la majoria d'articles
que tambéfigurenen aquesta miscel·lània (tots ells, naturalment, unes
i altres, rigorosament inèdits), per llur's autors, que hi ratifiquen els
exponents més vius de llur significació literària. Tots ells, reincidents
en la pròpia obra, és a dir havent ultrapassat el llindar del primer
llibre (on tantes vocacions s'han deturat a Catalunya), integren el
nostre cicle líric actual, el més simbòlic, com és prou sabut, per haver estat el veritable cicle motriu, de la nostra renaixença. E l nostre
millor homenatge a aquesta poesia catalana, a la seva bella eternitat, a la seva pairal eficiència, creiem que seran aquestes veus mateixes, tan pregonament individuals per llur art, tan íntimament
agermanades per l'idioma, mostres esporàdiques de l'innumerable i
polifònic conjunt choral de la nostra lírica moderna.

PER L'HORA D E L A MORT
Senyor, prou he estimat
als avis de primer, després als pares,
la dona que he triat
i les filles i els néts que m'ha fruitat.
Prou he estimat:
faci's. Senyor, la vostra voluntat.
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Senyor, prou he lluitat,
amb la veu, amb L· ploma i amb l'exemple;
la llengua que m'heu dat
sempre ha estat la raó del meu combat.
Prou he lluitat:
faci's, Senyor, la vostra voluntat.
Senyor, prou he plorat
per les penes del món, per dols i angúnies;
si he caigut en pecat,
volgut esborrar-lo amb plor intern; pietat!
Prou he plorat:
faci's. Senyor, la vostra voluntat.
Senyor, prou he durat
que m'heu deixat entrà en la vuitantena;
de mon mesquí passat
de mon present vull ésser judicat.
Prou he durat:
faci's. Senyor, la vostra voluntat.

FRANCESC M A T H E U

UENCÍS D E

CADAQUÉS

Per dir la cosa sagrada
que ningú té d'escoltar
em plau tenir l'estimada
a la vora de la mar.
L a mar és la fatillera
que ànsies i delits remou,
la mar és m é s petonera
que una casada de nou.
Adés amb bramul que espanta,
adés amb rítmic lament,
la mar plora, la mar canta,
la mar brega eternament.
Secret que prop dfella es digui,
les ones l'esvaïran;
per molt gran que el secret sigui,
la mar encara és més gran.
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E n l'espill d'una badia
lluminosa com cap més,
tota amor, tota alegria,
s'emmiralla Cadaqués.
L a ilíusió mai confessada,
el daler més abscondit,
la joia més amagada,
tot a la mar li té dit.
A l'hora que el sol davalla,
quan lliuren combat furtiu
la fosca que tot ho calla
i la llum que tot ho diu,
Cadaqués—com la sirena
que condonn el mariner
i al seu alfyir l'encadena—
em brinda nocturn recer.
E n les ubagors marines
somnio estols afoliats
de nereides i d'ondines
i de monstres virolais.
Mes l'alba trenca el misteri,
desfà l'encís torbador,
i civ. retorna al gran platxeri
de la vida i la claror,
mentre en la platja daurada,
sota l'intens lluminar,
segueix l'eterna besada
de Cadaqués i la mar.
Lufs V I A

LA FIRA D E SANT PONS
Herbes humils, que em perfumeu les mans
i teniu un remei per cada cosa,
deu-me el secret per a tornà als vint anys.
que no la vull collir l'itltima rosa.

JOAN M. GUASCH
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NIT D E DIFUNTS
Totes les coses dins la gran nit ploren,
totes les cambres fan olor de mort,
i tots els ulls, fixos al cel, imploren
i tots els pits serven un trist record.
Ses roses mortes els rosers enyoren,
ses il·lusions els cors sense conhort,
els nins desfets els rossinyols que hi foren.
Oh plany d'aquesta nit que ets viu i fort!
I el Crist diu a les races redimides:
"Jo sóc Ressurrecdó, Vida de vides,
els qui ploren dolors, veniu a Mi,
i emplena el temps de creacions novelles
i, llençant per Tespai grapats d'estrelles,
aclareix la tenebra del camí.

Moss. A. NAVARRO

DEMA

Quina porta s'ha obert i qui penetra ulls chus
al clos misteriós de les ombres glaçades
on s'han tornat record els mots i les mirades
i on són els dies vells cada cop més feixucs?
Al buf d'un arc remot el cor s'ha esbatanat
i tu, fantasma lleu de mi mateix, l'abastes
i l'aixeques al buit ingent amb les mans castes
fent-li degotar sang en l'abís del passat.
Llaz'ors. però. fidel als teus subtils ardits,
assaones el seny amb un gra de follia
i l'arrenques d'arrel de la tenebra pia
per fer-lo esperançar dels dies i les nits.
E l seu glalir constant té un nom d'argent: Demà.
Un nom que dringa..ric d'imatges colpidores.
Demà, flama d'atzur, prometença d'aurores.
Claror magnificent sempre per esclatar.
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Claror, delit obscur, iüusió f>resent
que fio et mous del llindar on l'hora és presonera,
joguina de l'atzar, deesa i fetillera,
nodreixes els neguits i angoixes del moment.

ALFONS MASERAS

A Jaume el Conqueridor, pe! Centenari de la Renaixença Catalana
• rehastinl l'antic casal,
volem provar-te aixi com cal
que és la Mallorca la mateixa;
la que ha servat ta doble deixa
com herenatge principal.
L a que ha servet gelosament
amb la fe viva del creient,
la parla noble i amatenl
que dels teus llavis aprenia;
parla que dona fesomia
i fe que salva eternament.

MARIA-ANTONIA SALVA
LA C A T E D R A L D I N S L A T E M P E S T A
Tomba, densa, la pluja innumerable,
tomba, trista, la pluja dels records,
una pluja contínua, insaciable,
l'eterna pluja del dia dels Morts.
Salta arreu dins la gàrgola insondable
i bruns pels arbotants i contraforts
del temple, que en Ic nit espaventable
ressona amb un cant sec d'estranys acords.
Esclata el tro. esquerdat, sobre les volies,
callen al Claustre els psalms i les absolies
de les llargues Matines funerals.
és mitjanit i el cor poruc s'enuja
Sola entre els llamps i el vent i el tro i la pluja,
la Seu reprèn ses Laudes triomfals'

GUILLEM COLOM
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RETROBANÇA

Totjust a l'hora de la tardania,
quan ja mon cap va esdevenint grisenc,
com qui retroba el vell amic d'un dia,
per simple atzar, sobta mos ulls i prenc,
empolcegat i esgroçiuèit, el llibre
que acompanyà la meva joventut:
la mà l'estreny devotament, i vibra
mon cor, que amb ell és mon passat que acut.
Torna el riure frescal de les donzelles,
tornen els madrigals i les cançons;
torna aquell món de fàcils meravelles
i el vol efitner de les illusions.
Torna, oh, mon vell Ronsard! la melodia
dels versos que els meus versos van guiar
i, amb l'amor de Cassandra i de Maria,
el record dels amors que vaig cantar.
I així, un instant, m'has fet reviure encara
la benaurança d'aquell temps gentil;
la meva vida ha esdevingut més clara
i en nw tardor hi ha un rialleig d'abril.

JOAN AKUS

LIRA

ENFLORADA

L i r a enflorada, dringa amb la flaire
i la tendresa del català.
Verb de ma vida, colora l'airc
i manifesta't a qui et veurà.
Per la paraula de l'amor, totes
les maravelles posseireu.
Haveu les perles nades de gotes
del cor en música de ma veu.
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Aigua de dia novell, empelta
saba celeste a l'empedrelt.—
Per l'amor torna amb paraula esvelta
fins la innocència fuita del pit.
Terra florida d'ardor confusa,
l'aire et difongui en tes pures flors.
Essència casta d'amor, abrusa
de joia cxcelsa ànima i cos.

SEBASTIÀ SANCHEZ JUAN

TERRA
A R . Borràs i Prim
La boira dalt dels brucs s'esfilagarsa
i pels forats hi ha un devessall de flames
E n els cocons, que vessen, se insinua
la victòria de l'iris. Ja no ploren
els núvols de tristor. Torna a la terra
d'impotència i de somni, l'esperança
que es moria de set entre les fulles
i volia ésser lleu i attar per l'aire
en els braços del vent, a collir boires.
L a mar propera s'ha tornat més blava.
H i ha olor d'espígol i claror de posta.
La planc cs clap de molsa, tota verda
i tendra d'humitat. No ^endevinen
els pobles ni els camins; sols una ermita,
encesa de fervor i de mirades,
relluu sota l'opac dosser de núvols
coronada pel Sol de la victòria.
Torna el paisatge al món de la celístia
per l'arc triomfal on cremen les set llànties.
I jo- mirant, ple d'ambicions divines,
el simbol greu de la ficció desempre,
voldria ésser la Majestat Augusta
d'un fresc romànic i tenir per trona,
l'arc augural de l'iris, on s'amaguen
els sel pecats que tornen a la terra.

BERNAT A R T O L A I TOMÀS
Castelló de la Plana. 1933.
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MONTECASSINO
Cassino a baix, rom una passarel·la.
(Berlinès del vuit-cents: Cavall i ombreUa.)
L'aeri llagrimeja núvols d'or.
L a vinya és un mirall; la plana un cor.
Intimitat del goig sense clovella.
L a campana que dringa i la dovella.
S'irisa a cada indret
el silenci del pas de Sant Benet.

RECORD D E PISA
A Montserrat Espelta
Aixís el meu sofrir—torre inclinada—
camí del cel, mirant el món.
Entrava al Duomo. L a tlmi i els marbres
jugaven a fet.
Agenollats dos infantons. Jo els deia :
— J a sabeu, tan petits, oracions'?—
L'espigadet, resolt : —Jo prego
i ell tira petons.

P R O X I M I T A T D'ASSIS
Paisatge dolç, melodiós, benigne.
Humanitat del gris i el verd i el blau.
Cada arbre la consigna
d'ésser només un pensament de pau.
E l Déu-vos guard de cada capelleta
perfuma de paraules els camins.
No xiscla l'oreneta
ni xiscla, al cel, la ratlla d'un esquinç.
Tot, al redol, mig clucc. la palpebra.
fa meditació.
Plana resolta com un gran pessebre,
velada per un halo de claror.

MIQUEL S A P E R A S

I.f.S B E L L E S L L E T R E S
N A D A L
Nadal, i jo tot sol amb els fantasmes;
els metis fantasmes en estol creixent!
Somnis banderejats d'entusiasmes,
el meu passat, l'inútil sediment,
fet espirals de pols, avui, al vent.
A l vent del meu anhel a la deriva
per sobre Paigua morta dels instants;
damunt l'avui malalt, que ara s'abriva
dels meus espectres en estol, puixants
de veure mes misèries a llurs mans.
Viu el silenci dintre nw. paraula
i en transllueix vibrant bon puc la dic...
H a tornat daga cada fulla el saule
que em conhorta amb son ombra en mon falic
a contracor del meu camí enemic.
I el meu neguit no mor al beneplàcit
amb què la soledat acull ma veu:
mil dagues linxen el meu viure, tàcit
com la ruïna que es sent caure al peu,
en l'abandó dels anys, cada carreu.
Per mil incisos ma presència sagna:
—oh indesxifrable interrogació
que em véns de la mirada impura i nu:;inii
del fantasmal conjur oue em té en rod'\·
serps que s'enrosquen pel brancam major
de l'arbre esquarterat que sóc. Senyor!
Oh somnis, mos fantasmes dintre d'ara,
tots aterrats pel fat, bell assassí!
Espectres de l'encant en què s'empara
l'anhel deixuplinat tot el camí,
per tots ek vents, a petja del destí.
Nadal! Nadal! Tot sol, jo sol i em crida,
amb veu callada, cada espectre, altiu:
m'estimba el fit de cada ullada ardida
i em sento pres en un abraç geliu.
Caure i restar: la vida i mort, captiu!...
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j l on és tothom; aquest ningú que Passa
amb una fulla encesa en una mà
i gosa i iimeeix; altiu vilà
i gosa i malaeix; altiu vilà
i noble, digne, humil?... On és? On va?
l O n va tothom endintre la calitxa
de l'avenir que brunz atraeientment?
1 jo mateix, on vaig? I.'inslanl s'esquitxa
del meu virar pel dubte, sangonent
de tant com m'he nafrat tot jo, caient.
Nadal, cor meu, i encara la presència
dels somnis fets espectre al meu redósl...
...Jo vull junyir la meva pròpic essència
dintre un sol mot, precís i lluminós,
com dintre un corn la mar amb ses remors.
Xo adreçaré ma veu adolorida
al vertebrar-se en fix requeriment,
a cap de tants esguards ombrius... Ma vida
és tot en la pregunta, indefallent
com pressentint un magne adverament.
Ets tu, cor meu, qui em donarà la glòria
del mot que cerco per al meu alè:
j Q u i n és el verb que brunyi en la memòria
Vetern que vibra en l'avenir, serè
de tant com l'ha esguardat la meva fe?
Ai que el meu clam, fet cendra, mor en l'aire
com un ressò en l'opacitat més greu!
Cap veu respon a l'ànim preguntaire.
/Doncs on adreçaria el neguit meu
si dintre d'ara no em respon ni D é u ?
/Quins murs s'han aixecat al meu devora.
Senyor, tan sords que ofeguen el meu crit?
Oh estança que m'abrigues insonora,
quan jo voldria omplir tot l'infinit
de tornaveus del clam de l'esperit!
I són mos propis mots la nosa dura.la veu, la llengua, el cor i la r a ó !
—Oh larva que tremoles en l'impura
veUeïtat del teu humà abandó:
jo home i rei de la creació!...

LF.S S E L L E S L L E T R E S
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Mots investits del bleix dels meus fantasmes;
espectres dels espectres exlwlants,
a despit meu i amb gelabrius sarcarmes,
d'aquest sopor de fossa fet instants
en què la vida em crema a dins les mans.
1 sóc tot jo l'abim que se m'oposa
i repudia el meu mateix anhel!;
sóc jo tiuiteix la meva pròpia nosa
per enfondrar l'altiva nau de gel
que cimareja, dins l'espai, rebel.
En va jo clamaria per la glòria
de la paraula en què em sentis a dins.
Nadal! Ncdal! Quin aire dc victòria
no deu amorosir tots els camins
que no coneixen res dels meus destins!...
Però, Déu meu, que sigui beneïda
l'estança closa que cm sóc jo mateix;
i removeu-me aquest bocí de vida
amb que perpetueu el vostre bleix
al cor del temps que d'ell mateix reneix.
I seguiré ma ruta a les palpentes;
puix que l'esguard is orb a l'avenir,
perdut endins les boires macitientes
del meu passat de somnis: tot l'ahir,
superbiós, dreçant-se enfront de mi.
Ell repel·leix la meva pròpia faula...
I , tanmateix, jo vinc tornant serè
del meu no saber mai la gran paraula
que em guarda encesa, enllà del temps, la fe.
Nadal: dins l'ombra es bruny el meu dalerl

MATEU JANÉS 1 DURAN

PARLAVA E L R E I HUMA
Gloriosa dicta sunt
E l consell de tres Braços s'ohria esponerós com un pi de tres branques
a la ciutat ventissa dels plans del Rosselló comtesa, Perpinyà
pel fil d'aigua del riu sospesa entre el mar blau i les muntanyes blanques.
Tot just la Cort oberta, d'enmig sa bona gent parlava el rei Humà.
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Parlava de tes altes llaors i del teu notn de glòria, oh Catalunya,
estès als quatre vents talment les quatre barres de sang del teu penó
que daura el sol: envers l'Orient etnporprat i el Ponent on s'allunya,
vers l'abrusat Migdia, camí de les Hespèrides, i el fred Septemtrió.
Ara el ceptre del Rei enllà de les alberes senyala a Tramuntana:
—Mireu, diu, l'Alemanya, ciutat de valentia, mirall del cavaller.
Pel braç que al dur torneig l'honor de llur Regituí i Emperadriu demana
només hi val la llança de roure català del comte Berenguer.
Ara el ceptre del Rei signa a Orient, dei'és les fonts del Sol secretes:
—Mireu, diu, els vells cedres del Líban i les roses dels horts de Jericó
sota la mitja lluna que entenebri la pluja rabent de les sagetes
dels catalans que hi foren creuats del noble pros Godofre de Bilió.
Ara el ceptre del Rei signa els vergers on branden encara les taronges
—campanes d'or invent—per l'Alt renom del Príncep que arribà un bell
amb les veles esteses de l'estol blanquejant damunt Ics ones flonges, [maíl
per trencar els grillons, amb el pom de l'espasa, del jou del sarraí :
—Mireu, diu, invencible, de l'estol gloriós la deixa encara esparsa!
Ara el ceptre del Rei signa el mar on s'albira l'abrusador Migjorn
on cada ona de llum contra les illes d'or batent s'esfilagarsa.
La Regina és Mallorca que festegen Menorca i Eivissa a l'entorn.
Talment així parlava l'últim Rei català. No volgué en sa cadira
d'or que altre rei segués, sinó Deu. I la seva paraula sapient
no capta el delme odiós per armar l'aspra guerra que en els cors encén
té recances de pare que fa entorn la fillada l'amorós testament,
[l'ira;
i la greu ressonància de la veu dels Profetes quan retreu d'aquell savi,
l'altre Jaume, l'eximpli ric en senyals divines que el temps ha avassallat,
llavors que el Penó auríficlliuràambaitalsparaulesalReiN'Anfós.sonavi:
"Fill. jo us dó la bandera antiga de les glòries del nostre Principat,
la qual, no desmentit enlloc, porta en sos plecs el suprem privilegi
de no haver estat nuíi en camp desbaratada". Per ella, catalans,
glorioses llaors de vosaltres s'han dit: campi encara i rumbegi
estesa als quatre vents, immàcula i ben alta, arreu en vostres mans...
I com l'Emperador que deia a les hosts seves: "Alceu vostres banderes
car dignes sou d'haver el senyoriu de Roma", enllà del Rosselló,
devés la franca terra poblada d'alzinars i enllà de les alberes,
alceu vostres banderes, clamava cl Rei Humà. Vers el Septemtrió,
devés Tesbatanada portella del Ponent per on el sol s'allunya,
enllà de les Hespèrides, devés les fonts del Sol i els seus secrets arcans:
"Car dignes sou d'haver el noble Principat de nostra Catalunya.
alceu vostres banderes de glòria, alceu les vostres banderes, catalans!".

C. F A G E S D E C L I M E N T

LES B E L L E S L L E T R E S
E N Y O R A N T L'AMOR
E l pom de roses del teu cos
es va marcint en el pilxer ombrívol.
Defora el nínxol clos
un passeig senyorívol
amb quatre flames de xiprés
i el mar bo i confegint, litúrgic, el seu res.
Vela lassa i plegada
al fons de l'ampla barca de la Mori ;
aliir erecta, al grat del vent gomflada
i amb un neguit de port.
Ara que el port has abastat,
perquè no tornes pal camí fressat?
Estel de l'alba. Dona que dugueres
—l'entranya fàcil al futur—
dos fills que als braços són dues banderes
guanyades a la glòria de l'atsur,
per què si vares ésser font de vida
ara la dèti. per tu, s'és extingida.'
Amfora-cos; desig humà i diví
sota la forma més perfecta i clara;
carn bategant i tacte de set't,
llavi de foc i roserar de cara...
Cendra del món,
ara en les cendres de la Mort es fon.
L a galta crema amb el dardell del plor.
Malda la llengua per resar, i calla!
E l cor és buit de tant vessar-se. Jo
sóc un captaire sense creu ni malla,
i absent a tot, tràgicament,
un ser vivent!
Absència la teva cos enfora
et tinc en esperat,
no sé com ni per què, sempre devora.
Les glosses negres de l'oblit
no m'exornen encar
penjades o enfilades a l'atzar.
E t posseeixo plenament
amb el record que punxa i esgarrapa.
Carn endins, cada nervi, com serment,
als ossos se m'arrapa
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i em sento la ferida i l'esvoranc,
i no tinc ni la joia de la sang!
I el pom de roses fresques del teu cos
es va marcint dintre el pitxer ombrívol,
mentre al defora d'aquell nínxol clos
calla i dorm el passeig senyorívol,
amb les quatre flametes dels xiprés
i el mar, als peus, bo i sahnejant un res.

LLANCV1MENT*

Les ones amargues jorn i nit
fan panteixar ton pit.
T'enfonses en els somnis daurats
al lluny de les edats.
Amb ulls faligats en la foscor
esperes la claror.

II
Cau la glòria en desferra;
dels fantasmes la partença
para de ton cor la guerra.
I quen, la tenebra exclosa,
congelat el jorn conwnça
i amb el llir et mor la rosa.
viva en la córpora balba
cristal·litza la sofrença
com les llàgrimes de l'alba.

FRA XAVIF.R D'OLOT, Caputxí
I.cs paraules estan ajustades a música de J. Brahms.
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REVISTES
Les rcproilutciïms d arliclen il'nlln
reten en aquesta secció tenen només
caràcter docnmenlal: la inserció d'elles
no implica, doncs, confonnilal finia
amh llur couliiinul.

LA REVISTA. Quadern de mil nou cents trenta tres. Gener-|uny. any X I X .
A hores d'ara podem apuntar-nos Un esdeveniment que ens rcscabala de moltes
deixadeses en ordre a una adient commemoració del Centenari de la Renaixença:
és el quadern Gener-Juny d'enguany de La Revista, que acabdilla cl benemèrit Josep M.* López-Picó. Volem parlar-ne. encara que només sia a tall de simple recin-ió. Però d'antuvi ens plau de saldar un deure de cortesia i agraïment envers
el confrare " O C , la "Revista de la Rcnaissença dels paisos d'Oc". Els seus ideals
són convergents amb els nostres; no podia, doncs, en cap manera deixar passar
per alt aquest fet que li deu ésser necessàriament un alliçonament i un estímul.
Hom troba, per tant, en el número Gencr-Abril d'enguany dos articles significatius, un del nostre patrici, benemèrit de les lletres pàtries, Jaume Massó i Torrents: "Aribau i el seu temps", i un altre: "Renaissença Catalana e Renaisscnça
Occitana", d'un representatiu de les lletres occitanes que incorporà oficialment
aquell poble germà la sessió commemorativa de la nostra Renaixença, en la Universitat de Barcelona, el dia 18 d'abril d'enguany. En Lois Alibert.
Si el primer és una evocació del fet inicial del nostre Renaixement, el segon
és una exposició cquànim, ponderada i no pas mancada dels més grans ideals d'unió espiritual, com la única a conrear per ara i com la que, en definitiva, pot
solidaritzar pobles que es retroben amb personalitat pròpia a mida que es van definint les respectives característiques racials.
El número ja esmentat de La Rei-ista és un fet més suggeridor en tant que
esdevé exponent del que Catalunya té de més exquisit, o sia les diverses manifestacions de l'esperit.
D'antuvi cal establir una divisió: la secció d'articles que és una interessantissima revelació d'activitats i modulacions de l'esperit renaixentista, que molts desconeixíem, en bona part si més no. La ignorància és una mala cosa i convé lluitar-hi contra, malgrat tota mena de fadics. En síntesi, és aquest el primer servei
que havem de reconèixer a aquest número massís en tots sentjts.
Ve després una secció que és una aportació de gran transcendència i d'una documentalitat extraordinària. No dubtem que seran molts els qui hi passaran hores
i hores fullejant-la: és la secció d'enquestes, la primera de les quals va adreçada
als mestres "capdavanters de l'esperit" i va formulada aixi: "Un record del moment més joiós de llur vida exemplar o d'altres aspectes relacionats amb llurs
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activitats, i amb la fe que les ha mogudes i els ha enlairats a la preeminència entre nosaltres. L a segona cs una contrapartida a l'enquesta que Catalunya va fer
l'any 1911 relativa a: "I.—Del que l'any 1911 afirmàveu ésser el vostre ideal, què
n'heu vist realitzat, què en creieu rectificable i què voldríeu encara veure animar
el futur? — I I . D'aleshores ençà, com s'han desenrotllat les vostres activitats professionals i quin conhort o quina desil·lusió us han portat? — I I I . Quina senyera
d'ideal i quin programa de treball faríeu avui ?" Una tercera enquesta és adreçada
als qui han col·laborat als quaderns de La Revista: " I . Quin record teniu de la
vostra iniciació en cl moviment espiritual de Catalunya? — I I . Quins ideals heu
servit, amb quin lligam amb cl passat i amb quina esperança de futur? — I I I .
Quin concepte teniu format del present?"
Aquesta darrera enquesta va adreçada a les novelles promocions dc l'esperit:
'"I. Quin és el vostre ideal vital i professional? — I I . Quin concepte us mereix
la generació que us-ha precedit? — I I I . Com voldríeu el demà de Catalunya?"
No us sembla que hem de felicitar el formulador d'aquesta enquesta No negareu que el formulari és vast, complex i molt intens. Quants 110 hauran sentit una
gran perplexitat en voler respondre, no ja pel fet d'opinar en si, sinó per haver
d'opinar d'una faisó concreta. Molts dels qui han respost, així ho confessen. Si hi
pareu esment veureu que Grente, el famós pedagog, té raó quan diu que "la corbata és el mirall de l'ànima; ella reflecteix, diu. els sentiments més subtils". Tots
quatre qüestionaris tenen corbata i, perdoneu, molts s'hi han donat a conèixer.
Això no és sinó un petit resultat, tanmateix ben positiu. I per res no compta
aquella insinuació malaltissa del que Musset anomenaria la curiositat del mal. Tanmateix el més positiu és que ens reflecteixen aquestes subtils enquestes dues coses
amb les quals només ens podrem reconèixer en l'esdevenidor: l'esperit de continuïtat i l'afany d'unes perspectives més amples i alhora més profundes. Una selecció robusta, molt superior a la precedentment evocada, se sent joiosa del que ha
realitzat i ensems una mena de vert;gen per superar-se. E l dret de fer auguris
optimistes 110 troba un estintol millor que les conclusions que hom pot treure sense cap mena de violència de l'examen serè d'aquestes respostes. De la lectura d'aquest número de La Revista apunta en l'esperit una oda més gloriosa encara que
la d'Aribau. Penseu cn cl que podem realitzar, no j a en l'espai de cent anys, sinó
d'una cinquantena, a condició de defugir certs defectes i de fer surar, cadascú llur
ideal i llurs afanys més nobles, aquelles virtuts que radiquen en la fe en nosaltres
mateixos i en l'amor a la nostra Pàtria. I com a lema no en cerquéssim altre que
aquest: "Amb el nostre treball de cada dia commemorem cent anys de continuïtat
quotidiana, els quals són la nostra grandesa i la nostra eficàcia." — J . A.

LA NOSTRA TERRA. Número extraordinari commemoratiu del centenari de la Renaixença Catalana. (Mallorca, 1933).
Entre la bella florida de records i d'homenatges que cl centenari de l'Oda de
l'Aribau ha motivat, cap de tan gentil i esperançador, potser, com l'aplega d'assaig i de poesies que aquest grup capdavanter de la intel·lectualitat mallorquina
ha sabut formar en un número doble de l'exccHent revista La Nostra Terra.
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F.n VOfrcna, comprensiva i cordial, hom justifica les pàgines <|ue segueixen
i les adreça, amb mots trèmols d'emoció, als catalans del Principat. Tal vegada un excés d'optimisme els fa dir que per a nosaltres "ja és arribat el dia
esplendorós de la victòria olorosa de murtra i de Horer"—una victòria, ai las!,
(|uc cada jorn veiem més llunyana, per la fallida inexplicable de l'intim sentir català en aquells a qui ha tocat de regir els nostres destins en aquestes hores decisives per a Catalunya. El desig que ells expressen—que Mallorca pugui assolir
aviat la victòria en la reconquesta de la iMirsonalitat pròpia—no cal dir que el
compartim ferventment.
Presidida per {'Oda ti la Pàtria, segueix alternant amb els estudis que mencionarem, una tria de poesies dels homes més significatius de la Renaixença a
Mallorca, acompanyada d'algunes produccions d'autors actuals. Aixi veiem lligar-se, penyora d'una admirable continuïtat, els noms de Maria Antònia Salvà.
Tomàs Aguiló, Miquel Ferrà. Jeroni Rosselló, J. LI. Pons i Gallarza. A. Salvà, Marian Aguiló, Pere d'A. Penya, Miquel Fortcza, Tomàs Forteza. Miquel
V. Amer, Ramon Picó i Campamar, Gabriel Maura, Bartomeu Ferrà i Guillem
Forteza.
La part més interessant d'aquest fascicle, però, la formen els estudis que. sobre diversos temes de la Renaixença a la Catalunya insular, han redactat els millors escriptors mallorquins dels nostres dies.
Antoni Pons. aprofitant la correspondència cursada entre els inciadors de la
Renaixença, escriu Els nostres renaixentistes i el seu temps. L'estada de Piferrer a Mallorca, un aclariment confidencial sobre els buits i llacunes del primer volum del Recuerdos y bellcsas de Espana, les primeres relacions dels catalans continentals i -nsulars. la presentació profètica, feta per Tomàs Aguiló a
Rubió i Ors del seu cosi Marian, les tertúlies al casal de Zaforteza, l'inflament
de suficiència de l'historiador Bover, l'estada de Marian Aguiló a Barcelona i
el desvetllament de la seva amor per la llengua catalana en tots els terrenys i manifestacions, la mort de Piferrer; tot és recordat suggestivament en el "treball
d'Antoni Pons. FI clouen unes consideracions sobre què s'ha de treure d'aquesta
commemoració de la nostra Renaixença, que són tot un programa d'actuació cultural i politica.
Mallorca i els primers poetes de la Renaixença és cl titol d'una evocació es-

caient de Guillem
cació dc noms i
Pons i Gallarza.
sos— per l'estudi

Colom, un dels millors poetes actuals en llengua catalana. Evod'obres, amb valuoses remarques critiques. Aguiló. Rosselló,
Penya són els noms que desfilen—ben observats, ben compredc Colom.

Guillem Forteza parla d'Els nostres renaixentistes i la potitica d'un segle a

Mallorca. Exposa la situació de Mallorca dins la vida política espanyola i els
contactes amb el desvetllament nacional del Principat, que voldria veure estès a
la Catalunya insular. No s'oblida dels mallorquins que tingueren un lloc en la
vida pública, i en fa un lleuger judici. Les frases finals són certament eloqüents,
respecte a la voluntat d'un bon sector de l'illa: "Quin serà l'esdevenidor de la
nostra Mallorca? Va néixer d'un poble lliure i pot tornar a integrar-s'hi amb
més assaonades i categòriques llibertats". Paraules que haurien d'oir aquells qui.
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d'antuvi, tancaven, en la Constitució espanyola, la possibilitat d'unió de les terres
mediterrànies que parlen una mateixa llengua i vibren d'un desig de llibertat.
Joan Pons i Marquès, en La prosa, exposa les causes de l'escassesa de prosistes, i recorda els noms de Marian Aguiló. Pere d'A. Penya i Gabriel Maura
com a conreadors assenyalats de la prosa en llengua catalana.
El teatre mallorquí de la Renaixença: ve't aci un tema ben desconegut dels
catalans del Principat, Elvir Sans parla de l'obra teatral de Mateu Obrador,
Bartomeu Ferrà i Pere d'A. Penya, amb excel·lents remarques critiques. Al·ludeix
també, en començar, als precursors Antoni Bizanyes. Sebastià Gelabert, Tià de
le Real, Rafael Moyà, Miquel Bibiloni i Tomàs Aguiló, parc.
Francesc de B. Moll, un dels filòlegs més ben preparats de casa nostra, estu-

dia, lleugerament. E l nostre idioma en els primers renaixentistes mallorquins.
S'ocupa del cas de dialectalisme de Tomàs Aguiló, del català continental i arcaïtzat
de Jeroni Rosselló, dels barcelonismes de Marian Aguiló, de la justesa de llenguatge de Tomàs Forteza (l'autor de la primera gramàtica cient'fica de la llengua catalana), dels mallorquinismcs introduïts per alguns d'aquests autors en la
llengua literària. Ens hem de doldre de la brevetat d'aquestes notes que no dubtem un altre dia veure completades en alguna revista filològica. Esperem que
aportaran moltes referències noves a la formació de la moderna llengua literària.
Maria Antònia Salvà recorda, en Un aspecte personal d'En Quadrada, alguns
trets distintius del gran poligraf mallorquí de llengua castellana.
Els humoristes del vmt-cenft a Mallorca, de Bartomeu Forteza, és un excellent examen de l'aspecte humorista de Pere d'A. Penya, Gabriel Maura i Ba; tomeu Ferrà.
Al final, un Sumari bibliogràfic, que no aspira a ésser complet, dóna "un resum de la producció exclusivament literària, frut del fet de la Renaixença". És
una bibliografia que, tot i les omissions, serà molt útil com a primer material
per a un estudi aprofundit de la Renaixença mallorquina.
Aquest fascicle de més de cent pàgines, ens recorda escaientment, i aquest és,
potser, el seu mèrit principal, que si en la Renaixença catalana els mallorquins tingueren la millor part, avui els poetes i estudiosos de l'illa, aquells qui es nomenen catalans insulars amb el mateix orgull que nosaltres ens nomenem catalana
del Principat, saben continuar la gloriosa tradició de llurs avantpassats, i amb
l'amor a la llengua i a la cultura catalanes—diuen ells, no mallorquines (que en
prenguin nota els valencians)—teixeixen la millor corona a la terra que els ha vist
néixer.
En X'Ofrena inicial, els bons amics de Mallorca ofereixen aquest homenatge
als catalans del Principat. És, però, un homenatge que a ells pertoca en bona
part. Si l'Aribau, amb la seva única poesia i Rubió i Ors més tard, amb la seva
constància exemplar, desvetllaren la nostra gent de la somnolència centenària en
què vegetaven, cal no oblidar que Marian Aguiló, ultra la seva vàlua com a filòleg, poeta, folklorista, etc, té el mèrit d'haver estat el ferment més actiu que
actuà damunt Verdaguer. I amb això, queda dit el seu millor elogi. I—creo—

el de Mallorca.—R. ARAMON I SERRA.
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VIDA R E L I G I O SA I MORAL
LES FESTES JUBII^RS DE NITRA.—En la vella ciutat eslovaca de Nitra,
que havia estat la seu del apòstol dels eslaus Sant Metodi. s'ha celebrat,
aquest estiu, l'onzè centenari de la consagració de la primera església
cristiana en el territori que forma actualment la República Txecoeslovaca. Se l'anomena també centenari de Pribina perquè aquest príncep,
que fou el primer que es va dedicar a la propagació del cristianisme per
aquelles terres, féu construir la susdita església prop del seu castell. L'esglesicta primitiva, que era de fusta, fou destruïda pels magyars, i reconstruïda pel príncep txec Baleslau I.
Tot el poble txccocslovac i molts d'altres eslaus han participat n
aquestes festes el patronat de les quals ha acceptat el Govern, que ha
estat representat a tots els actes. L'Episcopat va publicar una Pastoral
col·lectiva en què remarca la significació de les festes i invita tot el poble
a participar-hi. El Sant l'are va adreçar una lletra a Mons. Kmetko, bisbe de Nitra i president del Comitè jubilar, posant de relleu la significació
de Nitra per a la propagació i la preservació de la fe entre els pobles
eslaus.
El dia 19 de juny es va celebrar l'aplic infantil, amb ocasió del qual
es reuniren a Nitra 12.000 nens i nenes eslovacs. Hi assistí el Dr. Deser,
ministre d'Educació Nacional, el qual. malgrat d'ésser socialista i protestant, va fer remarcar la importància d'un jubileu tan significatiu com és
la commemoració de la primera església cristiana del territori nacional.
Assistiren a les festes pròpiament dites el President del Govern, que
portava la representació del President de la República, tres ministres,
el President del Govern regional, molt senadors i diputats i els representants diplomàtics de Polònia i lugoeslàvia. També hi prengueren part
moltes associacions culturals, nacionalistes i gimnàstiques, catòliques i
no catòliques, entre elles els Sokols i els Orels.
Començaren les festes el dissabte, dia 12 d'agost, amb una Missa de
campanya dels Orels (àligues), associació gimnàstica catòlica; després
s'inaugurà l'exposició agrícola i el Congrés d'estudiants catòlics. El diumenge, dia 13, es va celebrar una gran manifestació que, després de recórrer les principals vies de la ciutat, es va dirigir al camp d'aerostació.
Allí, el Dr. Malypetr, cap del Govern, va llegir un missatge del President
Masaryk que esmenta els grans ensenyaments que es poden treure de la
història de Nitra i de la República. Diu que cal que amb la llibertat nacional ens alliberem de les febleses de caràcter. Les festes incitaran els
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txecs i els eslovacs conscients a fer-se càrrec dc la importància de la
religió en els temps passats i àdhuc avui: farem remarcar que el cristianisme, en l'esperit del seu fundador, és la religió de l'amor efectiu al
proïsme. Parlaren també cl president del Govern regional, Dr. Orszagh,
l'arquebisbe de Belgrad i els bisbes de Mostar (lugoeslàvia), Olomonc
(Txcocslovàquia) i de Nitra.
El dia 15. després de la Missa solemne, celebrada a la catedral, va
començar la processó eucarística de què formaven part els bisbes, le>
autoritats civils i militars, els diputats i multitud de fidels. Els Orek
feien la guàrdia d'honor. A les IO'SO la presidència de la processó arribà al camp d'aeronàutica, on el Cardenal Hlond, primat de Polònia,
celebrà de pontifical davant uns 70.000 fidels.
Amb ocasió de les festes es celebrà un Congrés nacional de Congregacions marianes i molts altres actes de caràcter cultural.—M. R.

INCIDENT DIPLOMÀTIC KNTRE TXECOSLOVÀQUIA I LA SANTA SEU.—
Quan semblava que, després de les festes de Nitra, les relacions entre
l'Església i l'Estat eren més cordials que mai, de sobte ha sorgit un incident diplomàtic amb la Santa Seu produït per les suspicàcies nacionalistes del Govern de Praga. E l Nunci Apostòlic, Mons. Ciriaci, va escriure al sacerdot Hlinca, cap del partit popular eslovac, una lletra particular en què li deia que restava a Praga per obediència al Sant Pare, a
desgrat de la manca de consideració de certs sectors polítics: afirmava
després l'especial afecte que sentia pel poble eslovac i la seva satisfacció
de representar el Sant Pare prop dels_ eslovacs.
En fer-se pública la carta, el dia 15 de setembre, Benes, ministre d'Afers estrangers, va celebrar una llarga conferència amb cl Nunci, i l'endemà, el Consell de ministres declarava que la lletra era inadmissible i
que calia demanar a la Santa Seu que Mons. Ciriaci fos cridat al Vaticà
per donar explicacions. Pretén el govern que el Nunci, en manifestar una
predilecció excessiva pels catòlics eslovacs, encoratja l'agitació autonomista d'aquella regió. E l representant de Txecoeslovàquia prop la Santa
Seu, que estava de vacances, ha rebut ordre d'anar tot seguit a Roma per
presentar al Vaticà una nota amb el susdit acord del Consell de ministres.
Es opinió general que aquest conflicte entre el Nunci i el Govern no
es convertirà en conflicte amb la Santa Seu, ni comprometrà l'aplicació
del modus vivettdi que regula llurs relacions d'una manera avantatjosa
per ambdues parts.—M. R.

LA SETMANA SOCIAL DELS CATÒLICS ITALIANS.—L'Acció Catòlica italiana ha reprès la celebració de les Setmanes socials, iniciada en 1907 i
interrompuda els quatre anys darrers. La d'enguany, que és la X V I I ,
s'ha celebrat a Roma, al Sant Apolinar, els dies 3-10 de setembre i ha
estat dedicada a l'estudi de L a Caritat.
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E l tema ha estat examinat des de quatre punts de vista. L'aspecte
doctrinal fou estudiat pel P. de Giovanni S. J.. que va tractar el concepte sobrenatural de la caritat, i per Mons. Mimi, arquebisbe de Bani,
que va desenvolupar el tema: la caritat i la revelació cristiana. E l punt
de vista individual fou objecte d'un treball del professor Gismondi, de
la Universitat de Gènova, sobre l'educació de les ànimes en la caritat, i
d'un altre del professor Simone, de la Universitat de Nàpols, sobre les
objeccions que es proposen contra la caritat. L'aspecte social ha donat
peu al P. Cordovani per a escriure una interessant memòria sobre la caritat en la vida internacional, i al professor Unoli, de la Universitat Catòlica de Milà, per a una interessant dissertació sobre la caritat i la justícia. Finalment, han estudiat l'aspecte històric el professor Soranzo, de
la Universitat Catòlica de Milà, que ha tractat del Pontificat i la caritat,
i el Dr. Camezza, que ha pres per tema cl seu treball, la Itàlia en la
història de la caritat.
La setmana no ha negligit tampoc els aspectes pràctics i d'organització del problema estudiat: el Dr. Gedda ha puntualitzat la tasca de l'Acció Catòlica en l'obra educativa; Mons. Civardi ha exposat els mitjans de
coordinació de les obres diocesanes de beneficència; la professora Dalmazzo ha tractat de la caritat en relació amb les obres estatals d'assistència pública. S'han pronunciat també alguns altres discursos entre
els quals cal remarcar el del Cardenal Pacelli sobre el valor espiritual i
intel·lectual de la Universitat de Milà, el del P. Gemelli sobre la caritat
en l'hora actual i el parlament de clausura a càrrec de Mons. Bernareggi,
president de la Setmana.—M. R.

EXPOSICIÓ DEL SANT SUDARI DE TORÍ.—El Sant Pare vol que, durant l'any jubilar de la Redempció, siguin exposades a la veneració dels
fidels les principals relíquies de la Passió. E l dia 10 de setembre va acabar l'exposició de la Santa Túnica de Trèveris que ha estat venerada per
2.190.121 pelegrins.
EI diumenge, dia 24 de setembre, a les 3 de la tarda, fou obert el reliquiari que conté el llençol en què fou embolcallat el cos de Nostre Senyor Jesucrist: durant vint dies, de les 4 del matí a les 9 del vespre,
aquesta relíquia insigne restà exposada a la veneració dels fidels que hi
acudien de pertot arreu del món. Assistiren a la cerimònia el Cardenal
Fossati, arquebisbe de Torí, voltat de 30 bisbes, el príncep Humbert amb
la seva casa militar, la princesa amb les dames de la seva cort i d'altres
[«rsonatges de la família reial.—M. R.

RUMORS D'ENTESA ENTRE EL VATICÀ I EL GOVERN SOVIÈTIC.—El Govern soviètic anuncia, per a l'any vinent, l'emissió (runa sèrie de 8 segells postals de propaganda antireligiosa. E l Journal de Genève diu que
tots els Estats haurien de refusar la distribució de la correspondència
franquejada amb aquesta mena de segells. Diverses associacions filatè-
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liqües belgues han adreçat a la Unió postal una demanda per l'estil.
Aquesta notícia ha coincidit amb el rumor escampat per certa premsa—
encara que cautelat amb interrogants—de la negociació d'un cert acord,
entesa o modus vivendi entre la Santa Seu i els soviets agents d'aquesta
propaganda contra Déu.
No cal dir que l'Osservatorc Rovuino desment rotundament aquests
rumors en una nota oficiosa, publicada en el número de l'i d'octubre.
"Han corregut veus de negociacions per a arribar a un acord entre la
Santa Seu i l'U. R. S. S. Kstem autoritzats per a declarar que aquests
rumors no tenen cap fonament." No hi ha. doncs, negociacions oficials
ni oficioses, puix que, com diu una altra nota comunicada a les agències
d'informació, "aquesta notícia no pot tenir fonament mentre el règim
bolxevic no haurà acceptat el mínim de condicions que la Santa Seu,
per mitjà de Móns. Pizzardo, va proposar a Txitxerin, a Gènova, l'any
1922. Aquestes condicions feien referència al reconeixement dels drets
més elementals de llibertat de consciència i de la llibertat efectiva de
cultes per a tots els súbdits de la República soviètica."—M. R.

SOBRE LES MESURES EUGENIQUES DEL GOVERN ALEMANY.—Sota el títol d"'Un desmentiment ', VOsservalore Komano del dia 2-3 d'octubre
publica aquesta lletra del P. Gemelli:
"Milà, 29 de setembre de 1933.—IHm. Sr. Director i caríssim amic:
A propòsit de la nova llei per a impedir la transmissió de malalties hereditàries, (esterilització preventiva), molts diaris alemanys han publicat recentment que jo estava a punt de publicar un escrit defensant
aquesta llei des del punt de vista canònic; la meva competència en el
camp de les ciències biològiques fa que hom atribueixi gran importància
a aquesta publicació. Per tal de desmentir aquesta afirmació basti recordar que, moltes vegades he demostrat, en els meus escrits sobre l'Eugenètica, el greu error moral i biològic contingut en els diversos projectes
d'esterilització. Com que potser cal una declaració explícita, li prego de
publicar aquestes ratlles a VOsservalore Ro»iano.—Fr. Agustí Gemelli, O. F . M."
L'òrgan del Vaticà reforça aquesta declaració amb unes altres paraules del mateix autor pronunciades per l'octubre de 1932, al Congrés de
metges de Florència: "Cal distingir entre l'estudi de la genètica, seriosa
i respectabilíssima disciplina científica, i les aplicacions pràctiques de
Veugènia, a les quals no hem d'adherir-nos. Entesa com l'ha definida el
seu fundador, Fracis Galton, o sigui com estudi dels factors socialment
controlables que poden millorar la generació humana, l'eugènia és disciplina d'estudi i de recerca; en canvi, entesa com solen aplicar-la els eugenistes, sobretot americans, és una norma pràctica per a millorar la
raça humana. No hi ha necessitat d'aquesta eugènia: no se la pot abonar, ni col·laborar-hi. Nosaltres hem d'ensenyar i d'aconsellar la moral
catòlica: té més valor cugènic que totes les normes dels eugenistes. Pro-

pagar eficaçment en la societat les augustes ensenyaces contingudes en
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la Carti connubü, procurarà a les nacions els mateixos beneficis que els

eugenistes invoquen per combatre principis inviolables".—M. R.

MOVIMENT
SOCIAL
LA XVII SETMANA SOCIAL A TTALIA.—Durant els dies 3 al 10 del passat mes de setembre, s'escaigué a Roma la celebració de la x v i i reunió
de la Setmana Social Catòlica Italiana. Les sessions tingueren lloc a la
Sala Pontifícia de la "Schola de Música Sacra" sota la presidència de
Mons. Bernareggi. acompanyat de Mons. Pizzardo, director general de
l'Acció Catòlica: Mons. Palizcardo; el comanador Ciriaci, president de
l'Acció Catòlica: i el P. Gemelli, rector de la Universitat catòlica de
Milà. H i assistiren, a més, el Cardenal Bisleti, prefecte dels Seminaris:
Mons. Salotti. secretari de Propaganda: setze Bisbes i més de mil setmanistes.
L a lectura de la Carta Pontifícia fou escoltada amb gran fervor i
acollida amb vives aclamacions. Fou rebuda, encara, una lletra de
M. Eugène Duthoit. president de les Setmanes Socials de França, saludant efusivament els setmistes italians.
E l discurs inaugural pronunciat pel comanador Ciriaci. versà sobre
ej tema escollit per aquesta setmana, que fou: la Caritat. E l P. Gemelli
parlà de la caritat i l'hora present, i féu remarcar que la crisi que pateix
la humanitat és provocada per l'agut individualisme, contraposat a la
solidaritat humana i a la caritat cristiana. E l P. Di Giovanni desenrotllà
una lliçó sobre el concepte sobrenatural de la caritat. Monsenyor Minni.
dissertà sobre la Caritat i la Revolució Cristiana, que examinà a la llum
de l'Evangeli i de les Epístoles. E l professor Soranzo tractà, en la seva
lliçó, d'El Papat i la Caritat: i el professor Cancza. desenrotllà la seva
sobre Itàlia i la història de la Caritat. Aquestes foren les lliçons més remarcables d'aquesta Setmana, que examinà d'una manera tan admirable un tema general tan delicat i sempre oportú com és la caritat.
E l Pontífex contestà el telegrama enviat per la Presidència de la
Setmana, manifestant la seva complaença per l'homenatge que li tributà l'Assemblea, i beneint de tot cor els que hi prenien part.
E l President de la Setmana, Mons. Bernareggi. llegí el discurs de
clausura- en el qual féu un resum dels temes estudiats, i acabà amb un
fervorós homenatge a Crist fet home per caritat.
Després, els congressistes foren rebuts pel Sant Pare. als quals adreçà un paternal discurs. L a Caritat—els digué—és la millor de totes les
coses, car és la major de totes les virtuts. Els recordà la Santedat, entre
altres coses, que la Setmana Social Catòlica era una filial resposta a les
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Encícliques sobre la Caritat, i que per coincidir amb el Jubileu, de seguida li havia suggerit el tema que s'ha desenrotllat. E l Papa féu auguris perquè els fruits del Jubileu i de la Setmana serveixin per a una renovació de la vida cristiana i d'estímul a una major intensitat i activitat.
Enmig del major entusiasme es donaren per acabades les tasques
d'aquesta setmana, i s'assenyalà " L a Moral professional" com a tema
per a ia pròxima.—J. M.

E L MOMENT SOCIAL A CATALUNYA.—Un dels fets de més importància registrats aquests darrers dies en el món social català, és indubtablement el traspàs de serveis de treball fet a la Generalitat de Catalunya,
en virtut del que prescriu l'Estatut, fet llei de la República.
Amb data 2 de setembre aparegué a la "Gaceta" de Madrid el text
del decret que transfereix a Catalunya els serveis d'execució de les lleis
de treball. Per bé que només sigui l'execució, ja que la legislació social
continuarà depenent del Ministeri de Treball i Previsió de la República, és evident que representa una millora important que pot contribuir
poderosament a apaivagar les intrigues i lluites socials, en tot allò que
provenien de la mala aplicació, per desconeixença o per mala intenció,
de les mateixes lleis. Ara, tenint Catalunya a les seves mans tots els organismes oficials que intervenen en l'aplicació de les lleis del treball,
i tenint, a més. l'autoritat i el poder en l'execució d'aquestes lleis, dependrà exclusivament de nosaltres el normal endegament d'aquestes
qüestions. Sempre, és clar. dins les limitacions imposades per la mateixa lletra de l'Estatut.
Cal tenir molt present, però, que també caldrà fixar-se, d'ací en
avant, en la persona i en el Govern que han de regular, impulsar i dirigir, en una paraula, aplicar les lleis del treball a Catalunya. Tenim ara
unes facultats reconegudes, per bé que minses i exigües; però no oblidem que el bon èxit d'aquestes facultats està subjecte a la gestió, al criteri i a la capacitat de la persona que regenta en el Govern català el departament de Treball.
Si en primer lloc les lleis socials tenen el defecte de portar l'empremta
sectària d'una ideologia socialista, i que nosaltres no podem modificar,
si no és a través de tot l'engranatge estatal, l'aplicació d'aquestes lleis
deixada a les nostres mans. pot contribuir, segons el criteri del que les
ha d'aplicar, a exagerar el seu caràcter partidista, o a disminuir la seva
agressivitat antisocial.
La importància d'aquest decret no pot ésser comentada suficientment en l'espai reduït a què l'especialització d'aquest número ens obliga.
—Ha ocupat el primer pla. en l'atenció de tots els que viuen el moment social, el conflicte dels obrers de gas i electricitat. Després de diversos rompiments entre els representants obrers i les empreses, l'anunci d'anar a la vaga que ja s'havia manifestat diverses vegades arribà al
seu punt culminant. L'ofici de vaga havia estat presentat i mancaven
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pocs dies per ésser al moment d'iniciar-la. Aleshores, el Governador
general de Catalunya, creient indispensable la seva intervenció directa
en aquest assumpte per tal d'evitar la vaga anunciada, conminà els representants obrers i patronals a reunir-se junt amb un representant seu.
fins i tant que no s'haguessin posat d'acord. Si no es donà satisfacció
completa a les aspiracions dels obrers, almenys hi hagué coincidència en
els punts que aquests consideraven més essencials.
E l fet és, que l'ofici de vaga fou retirat i tot fa creure que aquest
conflicte que es presentava amb caràcter ombrívol es podrà donar, per
ara. com a definitivament liquidat.—J. M.

MOVIMENT INTERNACIONAL
LA REFORMA ECONÒMICA DE ROOSEVELÏ.—L'ascensió de Roosevelt a
la suprema magistratura de l'enorme República ianqui, s'ha deixat per
fi sentir en tots els ordres de la vida econòmica d'aquell \yais. Vencedor
sobre Hoover, precisament per no haver sabut aquest impedir la crisi
econòmica, s'imposava que seguis uns viaranys nous per apartar la misèria del seu país.
Roosevelt portava secret el sistema que empraria per a fer possible
aquesta represa de les activitats econòmiques. E l seu apartament de la
Conferència Econòmica Mundial de Londres donà a entendre que, no
mitjançant les converses eixorques, sinó la realització d'un pla sistemàticament concebut que compregués tots els rams de l'activitat, podria
portar — almenys inter-ho — al redreçament econòmic. Finalment,
quan els americans ja dubtaven de la vareta màgica que Roosevelt creia
posseir, s'ha començat a aplicar la concepció econòmica que ja el President demòcrata definia en les majúscules N. 1. R. A. National Industrial Recovery Administration (Administració Nacional de la Reconstrucció Industrial).
E l Codi de treball elaborat per aquest organisme ha començat a regir el primer d'agost. E l mateix Roosevelt ens el definirà en unes paraules pronunciades en posar-se en vigor: "Una part d'un pla que comprèn tota la nació per enlairar els salaris i facilitar treball, augmentant
a l'ensems el poder de compra, a fi de restablir el comerç. Aquest pla
depèn únicament d'una acció de conjunt de tots els patrons". E l Codi
de treball imposa, en general, la setmana de 40 hores, amb un salari mínim de 14 a 15 dòlars. Tendeix, principalment, a millorar la sort de la
classe dels empleats, comprenent especialment el nombre més gran de
comerciants a la menuda, per bé que ha d'ésser prau elàstic per aplicarse a totes les categories de treballadors, compresos els de les indústries.
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E l President demòcrata ha portat a cap el seu experiment d'una manera implacable, però els resultats no es produeixen tan aviat com caldria esperar o com desitgen els seus iniciadors. E s desvaloritzà la moneda per tal de fer pujar els preus. Per permetre al públic d'augmentar
la seva capacitat consumidora hom obligà les empreses a augmentar els
salaris, disminuir la durada del treball per tal d'augmentar el nombre
d'obrers treballant, i per fi a comprimir els preus de venda. Però els
consumidors han restat a la reserva, descoratjats per l'alça dels productes alimentosos, estrictament sotmesos a les variacions del dòlar. H a estat
aleshores quan ha vingut la campanya d'entusiasme, al crit de "Buy now"
(Compreu ara), crit que ha estat repetit en tots els tons per tots els indrets dels Estats Units. E l s resultats, però, no han correspost a les esperances posades per Roosevelt.
I^a indústria de la Construcció, que ha estat sempre a tots els països
del món un excel·lent baròmetre de la prosperitat o de la ruïna d'un país,
està completament paralitzada, i els obrers en ella emprats es debaten en
mans d'un atur forçós general a tots els Estats de la Unió.
Enfront de Roosevelt s'han dreçat, oposant-li una resistència passiva, els banquers de Wall Street. Sotraguejades les banques ianquis ara
fa un any per haver prestat massa liberalment, els banquers d'ara no
volen prestar llurs capitals sinó amb compta-gotes i sobre garanties
ben sòlides. E n definitiva, els banquers són els que ara han posat el fre
a l'entusiasme actual, quan als temps fabulosos de la prosperitat—que
semblava que no s'havia d'acabar mai—foren el principal element que
contribuí a llançar el país pels camins de l'especulació. Roosevelt. al Congrés dels banquers reunit fins fa poc a Xicago. envià un ultimàtum
en els termes següents:
"He de manifestar-vos — declara el President — que comptem amb
la col·laboració de la vostra associació per a accentuar la liberació del crèdit, tan essencial a les empreses, j a siguin grans o petites. Ens queda
encara molt per acomplir a fi d'obtenir les facilitats de crèdit adequades al programa de redreçament nacional que hem de dur a terme. Les
banques han d'exercir un paper important en aquest programa, augmentant els préstecs que concedeixen a la indústria i al comerç. E s
solament amb aquesta condició que els patrons poden complir llur tasca
en l'extens programa de redreçament actualment en curs."
Perquè les banques s'arrisquessin a seguir les instruccions de Roosevelt, ha calgut que aquest preparés un projecte d'assegurances bancàries
que faran recaure sobre l'Estat els riscos correguts pels Bancs dòcils a
les seves instruccions. Aquesta garantia començarà a produir efecte el
primer de gener pròxim.
En un país clàssic de liberalisme econòmic com són els Estats Units,
han passat d'un salt a treballar sota l'empremta de l'economia dirigida
més rígida. Excepte Rússia, cap altre Estat del món no ha vist controlar
tan tirànicament l'economia, fins ara individualista. I^i primera firma
comercial dels Estats Units es revoltà de bell antuvi contra Roosevelt.
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Aquesta — parlem de Ford — no volgué acatar les instruccions de la
N. I. R. A. per creure que a les seves fàbriques no hi havia més autoritat sobirana que la seva. A l voltant del seu nom s'han agrupat tots els
adversaris del pla de Roosevelt per tal d'enterrar-lo i conservar les velles tradicions ianquis que diuen que han portat aquell país al seu alt exponent de civilització.
E s fa dificil preveure qui triomfarà en la pugna actual per establir
una nova economia. Igualment que les causes polítiques, els factors econòmics no es poden jutjar sinó a través dels resultats que donin al cap
d'un període prudencial d'assajar-les. A r a com ara, el xim-xim dc la
propaganda de Roosevelt i els admiradors de la N . I . R . A . , per un cantó, i dels seus detractors, per l'altre, ens impossibiliten de veure quins
seran els resultats definitius.

L. O.

REVISTA D E PREMSA
ESTRANGERA

LA PAU DE VERSALLES, VISTA PER ALEMAXYA. — L a nova Alemanya,
l'Alemanya hitleriana. té molts de problemes plantejats davant seu; però
indubtablement els més importants per a ella són els derivats de la guerra.
L a pau de Versalles va al davant, i tots els esforços van encaminats a desfer-ne les conseqüències. Dóna una perfecta idea del concepte que es té
a Alemanya dels tractats de pau el següent comentari de la "Kreuz
Zeitung", de Berlin:
" L a pau de Versalles és una obra mestra de vilania. Tot el que l'esperit humà pot inventar per a ofegar un poble, per a encadenar-lo indefinidament, fou curosament recopilat, a Versalles, en clàusules i paràgrafs.
"Aquesta cadena, les anelles de la qual són constituïdes per innombrables articles, imaginats per la més refinada mala fe humana, aquesta
mala fe anava destinada a privar Alemanya de tota possibilitat de recobrar la seva salut i la seva força: impedia en certa manera al nostre país
de tenir una bona circulació de la sang, i el condemnava, a la llarga, al
fracàs i a la decrepitud.
" E n despullar Alemanya del dret de conservar un exèrcit reclutat per
mitjà del servei militar obligatori, i en no atorgar-li altra cosa que un
exèrcit mercenari absolutament insignificant, els tirans de Versalles sabien perfectament el que feien. No volien solament rompre l'instrument
gràcies al qual Alemanya s'havia defensat tan heroicament durant quatre anys. sinó que volien, alhora, destruir l'admirable escola que l'exèrcit ha representat sempre per al poble alemany: l'escola en què els fills
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cTAlcmanya aprenen a cultivar el sentiment nacional, el sentit de l'honor i la dignitat en la vida."—L. J .

ELS INCENDIARIS D'EUROPA.—El conegut i)eriodista anglès míster
J . Garvin, qui durant molts anys ha defensat tenaçment la causa alemanya i ha estat un aferrissat detractor de la política francesa, ha canviat
totalment d'opinió d'ençà de la revolució hitleriana. que, per a ell. representa un perill imminent de guerra.
Mr. Garvin ha publicat al gran setmanari londinenc "The Observer"
un extens article sobre la situació plantejada amb motiu de l'adveniment
de Hitler al poder d'Alemanya. Veieu els principals fragments d'aquest
article:
" E l títol d'aquest article ["Els incendiaris d'Europa"] no té res a
veure amb el procés de Leipzic, però és destinat a poser de relleu l'esperit incendiari de tota la propaganda nazi. Els que exalten la guerra no
deixaran de fer-la, si poden. Llurs cervells i llurs braços perpetraran
a la primera ocasió, cl que desitgen llurs cors. No recularan davant de
cap horror que el satanisme científic pugui inventar o la crueltat fanàtica pugui infligir. I.a crueltat al servei del nou culte de Moloch forma
part de la doctrina dels nazis. Si el poble del nostre país tranquil s'adona a temps daquesta veritat desagradable, pot ajudar a salvar el món
d'una catàstrofe, que ens arrossegaria a nosaltres com a tots els altres
països del món. Els que s'imaginen que nosaltres podríem romandre
"lluny de tot això", són tan orbs com els més orbs d'abans de 1914...
"... França, que està tottalmcnt enealmada, no es fa cap il·lusió. A
l'Alsàcia, no està separada del Reich de Hitler sinó pel Rin. A \.JOrena. les dues fronteres es toquen. E l nostre esperit insular no es dóna
ben bé compte de la importància d'aquest veïnatge directe. França no
fa soroll ni música militar, com els nazis. Però sota aquesta quietud està
ferma. Els francesos no s'acontenten amb contestar amb la negativa a
les proposicions del desarmament. Fan una distinció entre dues situacions : en primer lloc. la d'ara; en segon lloc, la que es jiodria presentar.
I responen: "Ara. no".
"Caldria ésser boig per a contestar altrament en les circumstàncies
actuals. Però si dintre d'alguns anys ho creuen prudent, els francesos
donaran una altra resposta. Així l'hitlerisme té la possibilitat d'esdevenir, amb el temps, més sobri i més equilibrat.
"... Mussolini veu la necessitat d'una temptativa—que reïxi o no—
per a combatre les causes morals del nou perill tfUropeu. Proposa revisar,
gràcies al Pacte de les Quatre Potències, les fronteres dels Estats vençuts tal com foren establerts pels tractats.

Però la violència desfermada, les amenaces i les visions de la revolució hitleriana han fet malbé aquesta idea. I-a revisió sTia fet més difí-
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cil que mai. E l s qui eren partidaris, com nosaltres, de la revisió, cercaven
assegurar la pau; però tot ha canviat, en aquest sentit.

* **
"Milions de nazis han estat empesos, amb discursos incendiaris, a
demanar l'impossible. Volen tornar-ho a tenir tot, tant a Europa com a
Ultramar. Volen tornar a tenir cl que ara tenen França, Bèlgica, Polònia, Dinamarca, Itàlia; el que tenen Anglaterra i França a l'Africa; el
que té la Unió sud-africana; el que té Austràlia. A tothom exigeixen
coses, llevat del Japó. Però aquesta visió del retorn de tot cl que perderen és irrealitzable. Cap concessió parcial feta als nazis, en aquest moment, no pot servir la causa de la pau. No faria sinó augmentar l'entusiasme amenaçador dels nazis i els empenyeria a demanar més.

"Aquesta qüestió vital no pot ni ha de dependre del Pacte de les
Quatre Potències. Depèn solament de Hitler. E l l hipnotitza els altres,
perquè s'ha hipnotitzat ell mateix, declamant els seus discursos irresponsables. l'És capaç del coratge moderador que imposen les responsabilitats?

Fins ara no se'n veu cap senyal. T é el cervell i els nervis que exigeix el seu rol? Les opinions sobre aquest punt difereixen, però, en general, hom en dubta. És veritablement amo de la situació? Testimonis
de crèdit, que tenen per a ell alguna simpatia personal, no ho creuen.
Però haurà de fer front a la situació. Com tots els homes encarregats
del poder, haurà d'assumir els riscos del bon sentit o fugir davant de
la necessitat.

* **
"Hitler ha de dir als seus nazis, si gosa, que mai no podran tornar
a tenir-ho tot. H a de proclamar francament allò que demana i allò a
què renuncia. Mentre no haurà pagat aquesta contribució intel·ligent a
la causa de la pau. mentre no haurà suspès el culte de Moloch. introduït
per ell, tota concessió i tot encoratjament al moviment nazi no podran
tenir altre efecte que augmentar el perill que amenaça la pau."—L. J .

ELS E E . UU. I LA U. R. S. S.
Nova-York:

Extractem de "The Nation", de
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" E l nomenament de Mr. Johon V . A. MacMurray jjer al càrrec de
ministre dels Estats Units a Estonià, Làtvia i Lituània ha fet néixer
rumors segons els quals esdevindria en certa manera, segons diu "The
Sun", de Baltimore, "el nostre ambaixador no oficial i no acreditat
prop dels soviets". E l "Sun" creu àdhuc poder afirmar que mistcr
MacMurray serà el primer ambaixador nord-americà a la U . R . S. S.
"Hom vol explicar d'aquesta forma l'acceptació, per part d'un home
que ha estat ministre nostre a Xina i director de l'Escola de Relacions
Internacionals, d'un lloc diplomàtic de tan poca importància.
"Ignorem si l'administració Roosevelt té la intenció de reconèixer
Rússia i si hi trametrà Mr. MacMurray en qualitat d'ambaixador: però
sabem que ja és ben bé hora de reconèixer el seu Govern i d'establir
amb ell relacions obertes i normals, per a posar fi- d'aquesta manera, a
una situació inelegant i humiliant- que consisteix a procurar-se informacions sobre un país tan important i indepedent per mitjà d'espies diplomàtics."—L. J .

FEIXISME o NEO-DF.MOCRACiAf—Tothom està a l'espectativa del problema feixista, que pressuposa un capgirament del món actual. Entre
les opinions que. cada dia s'expressen sobre aquest fenomen polític,
creiem d'algun interès extractar, en la part més substanciosa, un article
que sobre aquesta matèria acaba de publicar el periodista francès Emmanuel Berl a "Marianne", de l'aris:
"No hi ha veritablement un problema del feixisme, hi ha un problema plantejat per la crisi de la llibertat. I^i llibertat costa molt cara. com
totes les coses Inmes. Cal pagar-la amb coratge i amb enteniment. D'aquest coratge i d'aquest enteniment sembla que n'estigui mancat el país;
però sabem també que la característica de França és trobar-los de seguida quan té conciència que va a perdre béns essencials. L a llibertat,
])er a ella, n'és un. Si la perdia perdria el més clar dels sentits que té...
Per això les probabilitats del feixisme em semblen més aparents que
reals, en aquest país que sembla tan bla i que és tan dur, que tantes de
vegades ha preferit el lliure desenvolupament de les seves possibilitats
als avantatges del confort i àdhuc als avantatges de la pau. L a llibertat
tornarà a estar aviat de moda. Les doctrines que la minaven sembla que
ja decauen. E l capitalisme estatal ja ha deixat d'ésser una finalitat per
passar a ésser un fet, i cl problema és d'integrar a aquest nou sistema
d'existència les porcions de llibertat que és possible mantenir. Per això,
els polítics que tendeixen a organitzar el capitalisme estatal quedaran
en fallida molj més aviat que els que tendeixen a humanitzar-lo.
"I-a centralització política està realitzada de fa temps. L a centralització econòmica està en marxa. Un retorn a l'economia liberal seria
una revolució molt més profunda que una acceptació de l'economia soviètica o feixista. Tot això és ja. el passat. E l problema d'avui, de demà.
és precisament reintroduir la llibertats en aquests diversos sistemes. E l
joc normal de la dialèctica demana per a després del feixisme, un neo-
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liberalisme, una neo-democràcia; si no hi és, bé caldrà inventar-la!"—
L. J.

EL PROCKS DE LEIPZIG. — Tota la premsa internacional s'ocupa amb
la major atenció d'aquest gran procés del qual es diu que és el més sensacional i transcendental que s'hagi celebrat de molts anys ençà. Ens és
materialment impossible, per manca d'espai, de reproduir tot el que
aquests dies s'arriba a escriure sobre aquest procés. Els uns en pro dels
acusats i els altres en contra, tothom hi diu la seva i aporta documentació
per a refermar la respectiva tesi. Una de les coses que han estat més discutides és indubtablement la personalitat de l'acusat holandès Van der
Lubbe. Molts diaris l'acusen d'ésser merament Tinstrument de què es
serviren els nazis per a incendiar el palau del Reichstag. D'altres l'acusen d'ésser comunica militant, i d'haver calat foc al palau del Parlament
alemany amb la sola finalitat d'aixecar les masses alemanyes vers la revolució proletària antihitleriana i anticapitalista.
Veieu, sobre la personalitat d'aquest acusat, aquesta curiosa nota que
publica " L e Rempart", de París:
De debò, Van der Lubbe estigué amb els nazis en 1932. Van der
Lubbe es féu passar per nacional-socialista. E n prova d'aquests fets tenim un testimoni irrefutable: el del propi òrgan central del partit nacional-socialista obrer alemany, el diari "Volkischer Beobachter".
"Heus ací què diu aquest diari: A la primera audiència del procés
per l'incendi del Reichstag, els testimonis Linder i Somner afirmaren
que l'home que per l'agost de 1932 passà la nit a Sòrnewitz i Brockwitz,
que s'entrevistà amb els caps racistes i es féu passar per un nazi, no
era Van der Lubbe, encara que el "Llibre bru" digui el contrari. E s
tractava d'un tal Barge o Bargen qui, per altra banda, havia estat objecte de persecucions judicials i havia estat condemnat a una multa per no
haver pagat la fonda.
" E n el moment en què el primer testimoni pronuncià el nom de
Bargen, Van der Lubbe esclatà a riure, i el president del Tribunal cregué necessari preguntar-li la causa. A la qual cosa l'acusat respongué
que els debats i semblaven còmics.
"Per a comprendre la seva actitud n'h iha prou amb recordar els
dies que seguiren l'incendi del Reichstag.
" E n l'edició berlinesa matinal del "Volkischer Beobachter", del 28
de febrer de 1933, primer número d'aquest diari aparegut després de
l'incendi, es podia llegir que l'incendiari del Reichstag que havia pogut
ésser detingut estava en possessió d'un passaport holandès a nom de
Ven Dergen.
" E n conseqüència, l'home qui conferencià amb els nazis de Sòrnewitz era Van der Lubbe qui. ja en 1932, expressava opinions racistes i
portava damunt un passaport a nom de Van Dergen o Borgen."—L. J .
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R U B R I C A
DE L A VIDA
D'ESPANYA,
Finalment, després d'un seguit d'escaramusses del regust polític més
clàssic a Espanya, han estat dissoltes les Corts Constituents. Elegides
en plena apoteosi republicana, en la seva composició intervingueren un
seguit de factors que feren que de bell antuvi adoptés un caire extremadament esquerrà que no correspon certament a la fesonomia política espanyola. F n els 26 mesos que han tingut de durada, la labor dissolvent
que els diputats elegits sota el signe de la conjunció rcpublicano-cocialista han dut a terme, ha servit per destruir tot el que hi havia construït
a Espanya, sense que edifiquessin res de nou. Una reforma agrària mal
enfocada, la supressió de l'ensenyança religiosa, i tot un seguit de lleis
i decrets han estat votats sense que per enlloc es veiés una norma de
conducta que fes pensar en un redreçament econòmic, social o moral del
país.
L'exccssiva preponderància socialista — que era la que donava la
tònica a la Cambra — ha estat la causa principal de l'estat anàrquic en
què s'ha sumit el país. Enfront d'aquest bloc de més d'un centenar de diputats socialistes, únicament hi havia, per a oposar-s'hi. dues dotzenes dc
diputats — agrupats al voltant de la minoria agrària — que intentessin
combatre l'allau de disposicions, fruit la majoria d'elles de la pasió i el
sectarisme de l'extrema esquerra.
Les batalles lliurades al voltant de la Constitució de 1931, tingueren
la seva més alta expressió a l'entorn del famós article 26 — en el qual
es plasma tot l'odi de les nostres esquerres a l'Església — i la limitació
del Poder legislatiu a una sola Cambra. No intentem fer en aquests comentaris un examen detingut de la nefasta labor de les Constituents.
Únicament ens proposem examinar-Ies en esquema perquè tothom es
doni compte de la importància que per a l'esdevenidor del país tingué el
fet de deixar aquestes en mans d'una minoria circumstancial que no es
tornarà a reproduir en molts anys.
Aprovat el codi fonamental del pais d'acord amb els més clemeníals principis de dret públic, les Corts havien d'haver posat fi a llur mandat per a deixar pas a una nova Cambra elegida d'acord amb la voluntat
del país. L a majoria governamental cregué, però, que era millor, per a la
seva ]X)lítica. seguir detentant el poder, convertint les Constituents en
un "Parlament llarg" que deixés albirar tot seguit que per pròpia voluntat 110 es dissoldria j^tser mai. Emparats en el pseudo-argument que
ells representaven la majoria del país, han resistit fins a última
hora a dissoldre's per veure d'una manera ben categòrica que el país no
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renovaria llur mandat. I ^ i labor desenrotllada en aquesta segona part
de les Constituents ha estat potser més catastròfica encara que la purament constitucional. I^a Llei de reforma agrària, que, realitzada d'una
manera sistemàtica, sense presses ni expropiacions, hauria pogut assentar
milers de camperols sobre bases fermes, ha reeixit únicament a crear un
Institut de Reforma Agrària, pròdig en burocràcia. L'inventari monstruós de totes les finques rústiques que venien compreses en determinades bases ha tingut com a única conseqüència la reducció a una cinquena
o sisena part de la valor de les explotacions, sense que els camperols a
elles afectats hagin vist millorar gens llur miscra situació econòmica.
L a Llei de Congregacions religioses amb la qual s'interpretà el famós article 26 — agreujant-lo encara — constitueix un atac intolerable
a la consciència dels catòlics, per tal com suprimeix milers d'escoles regides per religiosos sense que l'Estat pugui substituir-les per altres, no
tan sols en la part de l'ensenyament secundari, sinó. també, en la primera ensenyança- Aquests darrers dies hem vist com en l'època en què cada any s'obrien els centres docents del país, a la majoria de les províncies
estan encara discutint el pla d'estudis, provisió de les places de professorat sense, però, que es vegi la possibilitat d'obrir les aules a la massa escolar.
Les Constituents, passada l'atmosfera optimista dels primers mesos
de la República, han viscut una vida esllanguida, fruit del divorci existent, cada dia més clar, entre els diputats i la totalitat del país. Únicament recobraven llur vitalitat quan es tractava d'aprovar lleis persecutòries per a la consciència dels catòlics o quan temien que l'estabilitat
d'un sistema del qual es nodrien, com s'esdevingué llavors de l'alçament
del 10 d'agost. Fou en aquest darrer cas que en el Parlament, enmig del
major entusiasme, s'aprovaren actes dictatorials, tan greus com la supressió de 108 periòdics de dreta a tota Espanya, i més tard una Llei de Defensa de la República, darrera la qual s'atrinxeraren per impedir campanyes d'opinió tan lògiques com la de revisió constitucional. Això a un
cantó de la barricada; a l'altre, aquest Parlament desconeixia—tot i l'excitació amb què intervingueren diputats de distintes minories—fets tan
tràgics com els de Casas Viejas. que cauen com una taca damunt d'aquell Govern i els seus mandataris que els portaren a la pràctica.
LTiome representatiu d'aquest Parlament ha estat el senyor Manuel
Azafía. E l l més que ningú sabé adaptar-se a la psicologia dels diputats majoritaris i aconseguir d'ells el que volia. Cap d'una fracció parlamentària minúscula aconseguí, recolzant-se en Prieto pels socialistes i
en Marcel·lí Domingo pels radicals-socialistes—comptant amb la tolerància de l'Esquerra Catalana—, aguantar-se prop de dos anys al front d'un
Govern que cada dia era més evident que no comptava amb la majoria
de l'opinió.
Per apartar el senyor Azana de la Direcció de l'Estat calia certament
arbitrar altres mitjans que no fossin els parlamentaris. D'acord amb la
Constitució del país, aquests mitjans no podien ésser altres que la voluntat del poder moderador, intèrpret en aquest cas del divorci entre el

•iSo

LA PARAULA CRISTIANA

país i el Parlament. Fem gràcia als nostres lectors de les múltiples incidències que seguí la política espanyola aquests mesos últims. E r a evident,
perquè el President de la República reeixís a apartar del Govern l'Azaiïa i els socialistes, que calia que s'atrevís, un cop realitzat això, a dissoldre el Parlament, sobre el qual es sustentava l'oligarquia dominant.
Sense arriscar-se a donar aquest pas, eren ganes de perdre el temps,
com ho demostra la caiguda fulminant de Lerroux en presentar-se per
primera vegada a la Cambra.
E l Govern Martínez Barrios, constituït amb representacions de totes
les fraccions parlamentàries — excloent-ne únicament els socialistes i els
conservadors d'En Maura—. té per única missió de portar a cap les
eleccions legislatives del mes de novembre, en les quals ve a representar
un paper molt semblant al què representà el darrer govern de la Monarquia.
E s fa sempre difícil preveure políticament el que pot passar en un
país. Per això no ens atrevim a fer pronòstics, però sí que és evident, donat el retrocés experimentat en les fileres de l'esquerra i l'entusiasme que
hom nota en el camp de dretes de tota la península, que aquestes aconseguiran una multiplicació de llurs efectius que, sense donar-los una
majoria en el nou Parlament, no solament permetrà ja oposar-se a qualsevol intent sectari, sinó, també, suavitzar les lleis ja elaborades i emprendre seriosament una campanya popular per a la revisió constitucional que sigui el primer pas sòlid cap a la desaparició dels articles que més
fereixen la consciència religiosa del país.

» * *
E l procés de descomposició de la majoria republicano-socialista de
dos anys enrera ha tingut el seu exponent, no tan sols en el canvi d'orientació de les masses ciutadanes, sinó que també s'ha posat de relleu
en els congressos d'aquells partits celebrats últimament.
Així hem vist com el partit radical republicà socialista, un dels seus
pilars, es reuní en Congrés extraordinari per a jutjar la labor dels seus
representants en el Consell de Ministres. Hom no acaba de comprendre
que el senyor Marcel·lí Domingo — artífex de la reforma agrària —
que parlava una i altra vegada de si ell i els seus aliats representaven
la majoria del país. es veiés desacreditat públicament per la majoria d'un
partit creat a la seva imatge i semblança. Aquesta desintegració dels
partits governamentals de la República, és una de les causes que fan més
palesa la seva derrota en la lluita electoral immediata.—L. O .

