Els drets de la
nacionalitat
>0

ens ha produït cap gran sorpresa que l'editorial del
darrer fascicle, en què encetàvem el tema del principi de
les nacionalitats, ens hagi valgut més adhesiom que no censures.
Aquest fet, que és un senyal dels temps, ens encoratja en el propòsit de seguir la ruta començada, encara que pugui semblar que
sotmetem a revisió doctrines i mestratges tinguts fins ara per
dogmàtics.
Assentat que la nació és un fet exclusivament d'ordre cultural
i l'Estat una institució d'ordre político-administratiu, podem deduir
com a primera conseqüència que tota nació que formi part d'un
Estat radicat en un país de nacionalitat distinta té dret a exigir
de l'Estat que li faciliti els mitjans legals (econòmics, burocràtics,
etc.) per a educar els seus ciutadans d'acord amb les seves característiques pròpies, i per tant, en la seva llengua, dins la línea de
la seva història peculiar de la cultura i, en general, dins tot
l'ambient espiritual que secularment han creat els seus homes representatius. Aquest dret comporta, no sols l'establiment d'una
ensenyança —en tots els seus graus— acordada amb el seu esperit
i el seu verb, ans també el reconeixement de l'oficialitat de la seva
llengua en les funcions públiques d'ensenyament, d'administració
de justícia i àdhuc en tota mena de comunicació de les autoritats
locals amb el poble. I essent el Dret, en tot el que no es refereixi
a estructuració estatal, un altre signe revelador de la nacionalitat.
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que junt amb la llengua i cultura pròpia en constitueixen un argument apodíctic, la nació té, respecte a la vigència i el desplegament vital d'aquesta característica espiritual seva, els mateixos
drets que respecte a la llengua i la cultura.
L'Estat té enfront de la nació aquestes obligacions de dret
natural, tant si el territori nacional abasta tot l'estatal, com si n'és
una part que, junt amb altres nacions, integra la seva àrea de
sobirania. L'Estat que es refusés a reconèixer aquests drets d'una
nacionalitat de territori parcial cometria una injustícia no menor
que si volgués imposar a la nació de territori coincident amb el
seu la llengua, la cultura i el drel d'una nació estrangera, cas ni
impossible ni imaginari.
Però entenem que aqui s'acaben els drets de la nació, com a tal.
Amb l'aspecte administratiu, àdhuc cn les matèries d'ensenyança,
de justícia i de dret, la condició simple de nacionalitat no hi
té cap connexió. Podrà ésser convenient que en aquestes i en altres
matèries un territori especial d'un Estat tingui una administració
autònoma, però aquesta conveniència és independent, o, si tant no,
no és essencialment inherent al fet de constituir o no constituir una
nacionalitat. Podrà esdevenir-se que sigui avantatjós que un fragment d'un Estat s'administri els seus serveis propis autonòmicament, encara que la seva població s'escaigui ésser del mateix tipus
nacional que la dels altres territoris de la mateixa sobirania; i podrà
esdevenir-se igualment que una nació halògena trobi més avantatges en una administració estatalment centralitzada, sobretot si
ella en exerceix l'Estat una hegemonia econòmica. A i x ò és un
simple problema d'organització adminL·trativa, la solució del qual
depèn d'altres principis que eís que serveixen de criteri per a definir l'existència d'una nacionalitat. Mentre la nació trobi suficientment garantits els seus drets, més amunt esmentats, qualsevol que
sigui el sistema amb què s'administrin els respectius serveis, no
està facultada com a tal per a reclamar res més. Com a tal, diem,
perquè podrà ésser que condicions especials (en aquest cas podríem
dir perfectament regionals) aconsellin i fins exigeixin una autonomia administrativa, i fins creiem que aquest cas serà el més freqüent, però repetim que aquesta conveniència o necessitat no davalla
primàriament del fet de constituir nació. L'administració de cabals
no és funció nacional, sinó estatal, i fins quan l'Estat l'encomanarà
a un territori seu nacionalment heterogeni, no ho farà en virtut d'un
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dret que reconegui a la nació, sinó en cerca d'una comoditat
administrativa.
Si això passa en eL· serveis culturals i jurídics (eh que constitueixen el que s'ha anomenat fet diferencial.), moít més passarà en els
altres. Als ciutadans d'una nació els ha d'ésser indiferent que eh
telèfons, les carreteres, la beneficència, les comunicacions, siguin
muntades per un esbós d'Estat muntat dintre el seu territori i per
a ell sol, o que siguin muntades per les autoritats i la burocràcia
de l'Estat central, mentre aiguin igualment perfectes. E l criteri per
a l'opció entre el sistema centralista i el regionalista, en aquest
cas, no ha d'ésser l'esperit nacional que hi hagi a la capitalitat estatal i a la nacional, sinó la perfecció dels serveis, que podrà ésser
millor garantida per l'un o per l'altre procediment, segons els
casos, i fins segons els temps.
Per ací es pot yeurc l'error en què s'esbaten els regionalistes no
catalans quan prediquen com a solució del problema català: autonomia administrativa, però de cap manera autonomia política. E n
primer lloc, només cometenf un equívoc—per bé que dispensable
per la necessitat d'abreujar el llenguatge—es pot dir que el problema català és, com a tal i essencialment, un problema d'autonomia;
és un problema d'educació amb un vehicle idiomàtic i segons un
tipus històric de cultura, el qual podria absolutament, bé que
difícilment, ésser resolt sense un bri d'autonomia. (Pressentim que
a alguns catalans aquesta afirmació eís farà rodar el cap, però
preguem que fixin intensament l'atenció en l'essència del problema
i no en els mitjans, essencialment mudables, d'administrar-ne
la solució. Potser podríem formular aquesta doctrina amb bastant
d'aproximació dient que el dret a l'educació segons el cànon del
propi esperit i de regir-se segons les pròpies institucions jurídiques és un un dret primari i absolut, i el dret a l'autonomia en aquest i d'altres serveis és un dret secundari i condicional,
a títol de salvaguàrdia del primer.) I en segon lloc, hi ha motius
molt sòlids per a dubtar de l'entera sinceritat d'aquells regionalistes
no catalans, perquè quan es tracta de descendir a les realitats,
aquella autonomia administrativa queda gairebé reduïda al
no-res.
Aquests drets de la nacionalitat comporten correlativament uns
deures de l'Estat, i això és evident, si no volem destruir la noció
mateixa del dret. E n aquest sentit, podem dir que cadascuna de
les nacions incloses en el territori d'un Estat poden, no sols dema-
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nar, sinó exigir el reconeixement i la satisfacció d'aquests drets. I el
dret d'exigència va sempre revestit del dret de defensa. E s per això
que creiem que una nació que tingui aquest dret menys atès pel seu
Estai que altres nacions en ell incloses està plenament facultada pel
Dret natural per acudir a tots e h mitjans lícits i d'èxit sòlidament
probable en defensa seva i que cometen una infracció del dret, una
veritable injustícia, no sols l'Estat, sinó totes les persones físiques o
morals, inclús les altres nacions components de l'Estat plurinacional, que deneguin, discuteixin o regategin aquest dret d'una de
les nacions enclavades dintre l'àrea territorial de la seva sobirania.
Podrà objectar-se que l'Estat pot imposar una llengua oficial
per a la relació mútua entre les nacions estatalment ajuntades i
exigir- ne el coneixement a tots els súbdits, i que és natural que
aquesta llengua sigui la més estesa. Innegable. Però advertirem
novament que aquesta qüestió no toca sinó marginalment l'altra.
Com de fet, ací no es tracta de la necessitat d'educar els ciutadans
en la llengua i la cultura del país on han nascut, ni d'administrar-los la justícia segons el dret propi, sinó d'un expedient de comoditat per a facilitar la intel·ligència mútua entre tots
els components d'un Estat polític. Per un estil semblant, podrà
ésser molt convenient, fins i tot necessari, que els naturals d'una
de les nacions que conviuen dins l'Estat coneguin la llengua de
l'altra per finalitats comercials, però tothom veu que som j a molt
lluny del problema nacionalista.
A l revés del que diuen-'diuen més que no creuen—els al·ludits
X < regionalistes, admetent que els afers culturals i jurídics siguin
polítics, l'autonomia que podria interessar a la justícia envers una
nació enclavada en un Estat assimilista és l'autonomia política.
L'administrativa li és, com a nació, i en termes de Dret estricte,
indiferent. Però, entre aquesta autonomia política i la separació,
no sols no hi ha identitat, ans amb prou feines semblança. L a separació pot coexistir amb la subjecció cultural.
Però encara ens resta molt a dir sobre aquest problema.

Filosofia

etiòpica?

Amb motiu d'un treball d'investigació sobre la filosofia a la
Universitat de Cervera en cl segle XVIII he tingut necessitat de
manejar els primer bistoriadors sistemàtics de la filosofia en els
quals s'inspirà el parc Pou, jesuïta mallorqui, professor de la
susdita Universitat, per a la publicació de la seva obra: cThesea
Bilbilitanac instilutionum Historiae Pbilosopbiae, Libris XII comprehensae» Bilbili (Calatayud) MDCCLXIII. E l concepte més o
menys elàstic de Filosofia i la manca d'utillatge crític no permetia
als primers bistoriadors de cenyir ni el contingut i extensió temporal de l'especulació filosòfica ni valorar-ne les fonts. Per això
i per tal de no incórrer en omissions començaven el període de
la filosofia antediluviana, a m h Adam i es preguntaven si podia,
rigorosament parlant, nomenar-se filòsof. Les opinions es dividien, com és freqüent de veure en filosofia, i els catòlics afirmaven
que Adam fou el primer i màxim filòsof i, per contra, els protestants, Brucker el més caracteritzat, bo negaven. Seguint la Bíblia cada personatge important, Moisès, Salomó, David, etc, era
objecte d'una consideració especial i resultava filòsof o no segons
semblés exigir-ho la dignitat de la pròpia convicció religiosa.
Després era obligat esca tir l'origen de la filosofia bàrbara i el
seu floriment a Caldea, Pèrsia, índia, Egipte, etc.i fins arribar
a la Grècia dels presocràtics des d'on hom prosseguia segons el
pla corrent avui en dia.
Doncs bé: entre les filosofies bàrbares em cridà l'atenció—conseqüència de l'actual conflagració italo-abissínia—la nomenada
filosofia etiòpica. «'.Qui no sentia fa uns quants mesos—si és que
avui n'estem guarits—l'imperiós desig d'informar-se de la geogra-
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fia i de la història; de l'etnografia i de la cultura del poble etiop
per tal de comprendre millor els mòbils de la guerra i de formar-se
un criteri imparcial i adoptar una actitud la m é s justa possible?
Vaig creure d'alguna utilitat garbellar un xic més que les
altres la filosofia ctiòpica per tal de publicar-ne una petita nota
si s'ho valia. E n veritat he de confessar que no he sabut trobar
valor positiu a l'especulació filosòfica atribuïda als etíops durant
la seva llarga vida pre-cristiana. Amb tot, i atenent que la publicació d'aquests estudis pot considerar-se com una petita contribució a l'estudi de la nostra cultura historiogràfica, m'he decidit
a extractar i completar en part el capítol de l'obra del P. Pou,
relatiu a Etiòpia i donar-ho a conèixer als lectors de L a Paraula
Cristiana perquè enmig de tants comentaris tendenciosos—periòdics, folletons i fins llibres s'han pubhcat amb fins polítics—puguin fruir de l'equanimitat i de la calma serena de la regió de les
idees pures.
Si hom exceptua l'Egipte, Etiòpia és l'únic país de l'Àfrica
que pot comptar una història pròpiament dita. Malgrat això, les
narracions del segle XVIII estan plagades d'inexactituds i de llegendes preses per esdeveniments reals. Els cronistes grecs i llatins, inclús els poetes que aprofitaren llurs ensomnis a base de
ficcions m é s o menys versemblants, eren adduïts sense més crítica
que la interna i en quant a motius d'ordre sobrenatural es referia.
Si això és veritat inclús tractant-se de la història externa, figureuvos què passaria amb la història del pensament filosòfic precristià.
E l P. Pou, S. J . , glossant l'obra monumental de Brucker Historia critica Philosophiae a mundi incunabulis ad nostram aetatem
deducta, Lipsiae, 1742, vol. 1, diu:
És cert que Etiòpia tingué els seus filòsofs. E n dóna testimoni
Llucià de Samosata, De Astrolog, dient que els etíops avantatjaven els altres homes en saviesa i que foren els primers de donar
raó als mortals de l'astrologia i de l'astronomia. E l mateix Diogenes Laerci (lib. I S. 6, cita presa de Brucker, car el P. Pou no
l'especifica) corrobora la tesi de la saviesa etiòpica quan diu
que els etíops ensenyaven per mitjà d'enigmes i de símbols. F i nalment Virgili, JEneid. 1. I, seg. I V , parla del famós Atiant i el fa
etíop:
Oceani finem iuxta, solemque cadentem
Ultimus aethiopum locus est, ubi maximus Atlas.
Axem humero torquet, stellis ardentibus aptum.
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I en el llibre IV de l'Eneida n'especifica la doctrina:
Hic canit errantem lunam, solisque labores:
Unde hominum g en us, et pecudes; unde imbres et ignes.
Quant als orígens d'aquesta saviesa, diu el P. Pou, Col. cit.,
p. 56) és versemblant que procedí d'Egipte, car són molts els autors que creuen que els egipcis s'estengueren per Etiòpia. (V. Bochar. Geogr. S. P. I. C. I V , c. 26), moguts per aquestes raons:
1." perquè per molts el nom d'Egipte fou comú a totes les terres
des de les fonts del Nil fins al mar; p. e., Filostrat en la Vita
Apollonii, 1. III c. 20. p. 110; 2." perquè Fest. nomena els etíops
egiptins, és a dir, procedents d'Egipte; 3." perquè Pomponi Mela
nomena automolas els egipcis d'Etiopia (De situ orbis I. III, c. 10;
4." perquè Diodor Sícul (1. III, p. 10) diu que moltes coses a ambdós pobles foren comunes i 5.a perquè el mateix Moisès escriví
(Gen. X. 13) que Mesraim, pare de l'Egipte, engendrà Ludim, que
són els etíops. Per tant, no és possible de dubtar que els egipcis
exportaren la pròpia filosofia, i no com exageradament pretén
Llucià (lloc citat), la importaren d'Etiopia. I encara menys hom
pot assentir a la dita de Filostrat (1. cit. 1. IV, c. X I ) , que els
etíops procedeixen d'una colonització índia.
De la saviesa antiga d'Etiopia, amb prou feines en resta una
pàl·lida imatge. Diodor (1. c.) i Plini (1. I V ) ens diuen que admetien un Déu immortal, que és la causa de totes les coses, i un altre
de mortal, molt poc conegut i anònim; que tingueren els reis
per déus i que havien d'ésser venerats com a tals. De tot això se
segueix (Estrabó 1. XVII, p. 779) que els ateus o foren molts pocs,
els de les zones més tòrrides, o que no n'hi hagué cap. Si hem de
fer cas d'Homer (Iliad. a. 424) direm que els etíops foren molt
supersticiosos i que admeteren a Zeus amb tota la seva cort.
E n canvi segons els escriptors jueus (Eusebi, Praed. E v . I.
I X c. XVIII) els etíops eren deixebles de Moisès en religió. Afirmació aquesta que no pot comprovar-se amb cap text mosaic...
De tot el que precedeix, llevat de quatre pinzellades de Teodicea, poca cosa podríem dir de la filosofia etiòpica. Brucker exprem
una mica més els textos clàssics i en treu el següent resultat:
De Filostrat (1. c ) , les teories de la immortalitat de l'ànima
i de la transmigració. Sens dubte erròniament atribueix als etíops
la doctrina de la natura semblant a la platònica exposada en el
Timeu.
De Laerci, un petit tractat de moribus: Religió preceptuada,
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necessitat de la fortalesa, menyspreu de la mort, frugalitat en la
vida. Seria molt interessant de poder comprovar la doctrina sobre
el treball, font de riquesa.
De Diodor (1. III, p. 145), una rudimentària teoria poUtica i de
disciplina rògia de caire exotèric, elc, etc.
Quan a noms de filòsofs, se'n citen principalment dos: Tcspcsi i Atlas o Atlant. Kl primer és una pura ficció de Filoslrat (1. cit.).
Del segon, demés del testimoni de Virgili exposat, en responen:
Sant Agustí (De civit Dei, L VIII, c. I X ) , salvant només la possibilitat que fos libi; Eupolemó (apud. Euseb. I. X. Praed. Evang.
cap. I V ) que l'identifica amb Enoc. Diu el P. Pou que bi ba autors
que «velint aequalem fuisse Mosi, quibus, si quid mel judicii est
consentio» (ob. cit. p. 57). Atlas fou un gran astròleg, segons els
testimonis, tant que donà lloc a la llegenda d'aguantar el cel damunt ics espatlles.
n

Fins aquí els filòsofs bistoriadors del segle XVIII. L a primera
pregunta que críticament s'imposa és: L'Etiopia dels geògrafs
grecs i llatins, /.és la mateixa d'avui dia?
el poble ctiòpic?
E n primer lloc cal confessar que la significació d'Etiopia
fluctua a través de la Història. Pel poble grec, poetes compresos,
i per la versió dels setanta, Etiòpia era el pais dels negres, és a dir,
Àfrica, excepte Egipte, car el mot vol dir rostre cremat. Els erudits
entenien per Etiòpia la regió vastíssima al sud de l'Egipte. Segonament, no bem d'oblidar que el nom d'Etiopia fou reivindicat pels
Axumils (el regne d'Axum és el més antic nucli conegut de la
regió abissínia que la tradició fa remuntar fins a Menelic I, fill
de la regina de Saba i Salomó) com a propi de la nació abissínia
a l'època de la seva conversió al cristianisme (s. I V ) llavors precisament que tenir un origen bíblic era quelcom honrós per a ells.
E l poble etiòpic consta evidentment de dues races; semítica
una, procedent d'una emigració de tribus sud-aràbigues a la messeta abissínia i camítica l'altra, inferior a la invasora. Per tant
lots els testimonis dels erudits es refereixen a la regió africana
constituïda prineipalment per Etiòpia i Líbia. Si realment hi florí
la filosofia, hom parla amb tot rigor de filosofia etiòpica.
Abans de la introducció del cristianisme, l'clement cultural del
regne fou manllevat als grecs i als egipcis. Les inscripcions d'A-
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duia i d'Axum en són irrecusable testimoni. L a cort d'Axum
experimentà la influència dels Plolonieus i la llengua grega hi
fou parlada fins el s. IV. Amb ells hi penetrà el politeisme i la doctrina de la transmigració. Si resseguissin! un per un tots els testimonis, veuríem clarament que la filosofia etiòpica no és més
que l'empelt barroer i deforme de les doctrines gregues i egipcíaques en el tany de la mcúltura i de la superstició. Els bistoriadors,
malgrat ésser testimoni de visu, recollien el propi pensament en
certes actituds filles del mimetisme de la raça culturalment inferior.
L a filosofia abissínia, com a tal, no ba existit mai. Ni tant sols
la d'importació arribà a un estat de floriment relatiu que permetés l'existència de glossadors o comentaristes, ni de traductors.
Agraïm, però, als cronistes grecs i llatins les seves referències i
als nostres bistoriadors la seva credulitat que tantes coses ban conservat damunt les quals la perspicàcia critica moderna ba pogut
bastir més sòlidament la vertadera bistòria de la bumanitat.
III
Uns mots de l'Etiopia cristiana. A mitjans del s. I V la religió
cristiana fou introduïda a la cort delg reis d'Axum. Avui està definitivamc·nt descartada la llegenda de l'eunuc de la regina de Candaci, així com també que es referissin a l'actual Etiòpia les excursions apostòliques de Sant Mateu in /Ethiopiain i de Sant Bartomeu in Indiam citeriorem. Per l'instoriador Rufi, Historia Ecelesiast., L I c. IX, sabem que Meropi, filòsof tiri, navegant amb dos
joves, Frumenci i Edesi, embarrancà a les costes nòrdiques d'Abissínia. Els dos germans, salvats de la matança que feren els indígenes, foren recollits pel rei d'Axum en qualitat de captius. Mort
el rei, la regina els confià el seu fill i alts ministeris administratius. Aprofitaren l'avinentesa els dos cristians i convertiren molts
indígenes.
Quan ja un petit nucli de població fou convertit, Frumenci es
traslladà a Alexandria per a informar-ne el Patriarca, que era
Sant Atanasi. Aquest consagrà bisbe d'Axum Frumenci. Aquest
relat concorda amb la carta que l'emperador Constanci escriví
l'any 356 als reis d'Axum, conservada per Sant Atanasi en la seva
Apologia a Constanci, en la qual l'emperador vol que Frumenpi se
sotmeti a examen davant un bisbe arrià.
A mig s. V el rei Ezana es convertí al cristianisme com ho
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palesen les inscripcions d'Axum, i l'emblema de les monedes d'aquest monarca, pagà al començament i cristià —la creu— m é s
tard.
L'arrianisme, malgrat l'esforç reial, no entrà a Axum. Encara
a la regió de Tigré el nom d'Arri serveix de terme d'imprecació
i de reprovació davant d'una proposició revoltant.
A partir d'aquest moment comença el cristianisme d'Etiopia
una vida pròspera. A inicis del s. V I la cort i el pais d'Axum eren
plenament cristians. Aquesta pau durà poc. A finals del mateix
segle, després de les conquistes dels àrabs, Etiòpia resta quasi
desconeguda, exceptuant les poques relacions que guarda amb el
patriarcat d'Alexandria.
Durant aquesta primera fase de cristianisme etiòpic, no trobem ni una sola producció de caire extrictament filosòfic. E s parla
només de l'existència de teòlegs, però tampoc no es conserven obres
escrites. Les lluites posteriors amb beretges i cismàtics tingueren
importància popular, però no transcendència científica. Raó per
la qual, llevat de les obres apologètiques dels estrangers, missioners en sa major part, desconeixem obres d'empenta degudes als
indígenes de l'imperi etiòpic.
Ramon ROQUER, Prev.

De la G a l e r i a d e C a t a l a n s Il·lustres

L'ARQUEBISBE

VILAMITJANA

L'Emm. Sr. Cardenal Benet Sanz i Forés, que tants motius
tenia per a conèixer a fons l'Exni. i Rvdm. Sr. Benet Vilamitjana
i Vila, puix que l'havia tractat amb tanta intimitat durant l'estada
d'ambdós a la ciutat de Tortosa, l'un com a Prelat i l'altre com a
canonge lectoral, tenia un concepte elevadissim de les dots amb
què el cel havia enriquit l'ànima d'aquell gran bisbe català, del
qual nosaltres no sabríem formular un major elogi que el de
nomenar-lo digne precursor de Torras i Bages, i allà on anava
i on se li oferia avinentesa, no cessava de ponderar-ne el talent,
l'energia, la bona orientació i encert de govern i les virtuts, assenyaladament la prudència i més que totes la humilitat.
Ell, el senyor cardenal, fou el qui decidi l'iMustre mossèn Coromines, que havia estat secretari de cambra del malaguanyat
arquebisbe, a editar la col·lecció dels escrits pastorals que tots els
entesos judicaren d'un mèrit superior, i gran part dels quals havien
esclatat com a màquines bèl·liques entre les turbes revolucionàries
en defensa de la Religió i de la Pàtria; aparegué el llibre, que és
un immens tresor de doctrina catòlica i un text complet de pedagogia pastoral; desaparegueren del món dels vius el doctor Coromines, i el cardenal Sanz, i el qui havia estat el seu amic i confident, mossèn Manuel Domingo i Sol, i els qui, per haver conegut el
senyor arquebisbe, l'estimaven i l'admiraven i havien plorat la seva
mort; el temps anà xuclant i engolint la impressió d'esbalaïment
que l'obra havia produït durant els darrers anys del segle proppassat, i el nom insigne, el nom gloriós del doctor Vilamitjana i Vila
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caigué en el gran panteó d'il·lustres inconeguts on, per vergonya
nostra, dormen el somni de l'oblit tantissims catalans.
Ja fa anys, d'ençà que tinguérem la fortuna d'assaborir el primer tast elogiós del gran bis^ffe de llavis d'un altre home molt
gran, de l'esmentat servent de Déu mossèn Domingo i Sol, que lamentem la injustícia comesa per Catalunya en la indiferència envers una glòria tan seva; ja fa anys que gruem amb tota l'ànima
el do d'un bon historiador tortosí o tarragoní que sàpiga i vulgui
aixecar al que fou el darrer bisbe català de la nostra diòcesi el
monument de què els seus mèrits el fan digne.

* * *

L'ambient dintre del qual descabdellà el doctor Vilamitjana el
seu ministeri pastoral no podia ésser més dens de miasmes: a estones, es feia gairebé irrespirable.
Les ratxes revolucionàries que, amb intervals cada vegada més
curts, es deixaven sentir ara a un indret ara a un altre de la península, s'havien endut les notes de marxa bèl·lica amb què havien
sonat gloriosament feia poc temps els noms de Wad-Ras, Sierra
Bullones, Castillejos, Tetuan, Zabala, Ros de Olano, Echagüe i
Prim; la descàrrega amb què, al recer de la muralla de Remolins
de Tortosa, hom liauidà la dissortada provatura carlina de Sant
Carles de la Ràpita ja no semblava aleshores, com havia semblat
de bell antuvi, la salva anunciadora de la pau definitiva sobro d
camp ensangonat amb lluites fratricides; progressistes i demòcrates tenien l'Estat espanyol en continua agitació; es formaven i es
desfeien ministeris d'una manera alarmant: Miraflores, Arrazola,
Mon, Narvàez, O'Donnell...; es sublevaven els republicans de
Pérez del Alamo; s'amotinaven elg estudiants en la Nit de Sant
Daniel; era oficialment reconeguda com a bona l'espoliació del
Sant Pare; es pronunciava Prim; s'aixecaven sediciosament en
armes els sergents de Sant Gil; queia el tron d'Isabel II fet estelles
en el Pont d'Alcolea i la revolució triomfant obria les rescloses de
totes les passions, decretant la supressió de les comunitats religioses i la demolició de temples i convents, lot proclamant els «drets
individuals» i creant la famosa «milícia nacional».
E I doctor Vilamitjana bagué de conservar amb grans dificultats l'equilibri moral i d'estrènyer de vegades amb tota la força
de la mà la crossa episcopal, que li feia d'estintolador en els moments difícils, durant l'efímer regnat d'Amadeu i l'encara més efímera república i els perillosíssíms dies d'insurreccions cantonals;
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però sabé eixir no solament airós, ans encara gloriosament triomfant de totes les proves i paranys en què el posaren la malícia dels
temps i la perversilait dels bomcs.
Ni la restauració monàrquica no li permeté el respir a què
tenia dret després de tant de temps de lluita aferrissada. L a comunicació que ell dirigia el dia 28 de febrer del 1876 al Comandant militar de Tarragona descobreix ben palesament el trist
estat de l'Església tortosina d'aleslíores. «Hace tres o cuatro dias
—li diu entre altres queixes de pare dolorit— que el Regente de
la parròquia de Tivisa no se babia hecho todavia cargo de la Iglesia parroquial, porque le tengo prevenido que no la acepte con
las condiciones en que se la querían entregar. L a casa rectoral
donde estaba la Guardia civil està evacuada; pero el Cura, a quien
el Alcalde despidin en junio de 1873, no sé que haya regresado
ni en mi concepto puede bacerlo bonradamente. — Tampoco ha
podido regresar a su pueslo el Cura de Ginestar, que fué arrojado por la revolueión del (58. Desde entonces, aquel pueblo ha
estado sin sacerdote una poreión de meses, después han estado
tres sucesivamente, que han tenido que marcharse aburridos y
maltratados, y el úllimo, que marchó en noviembre ultimo, basta
abofeteado. Abora està uno natural del pueblo y hermano del
alcalde. No sé si podrà seguir. — E n Figuera, la casa rectoral està
en poder del Ayuntamiento, que ha colocado en ella al Secretario.
E n Lloà, estàn ocupadas, creo por fuerza armada, la iglesia y
casa rectoral, y el pueblo sin sacerdote desde marzo de 1873. — Se
han cometido profauaciones repugnantes. E n la Figuera ha sido
convertido en orinador la pila bautismal; en Tivisa se arregló un
común en la Capilla de Comunión levantando la losa de una
sepultura y colocando por asiento un confesionario; en Vilella
baja, han sido mutiladas las imàgenes; de Lloà se cuentan cosas
que hacen estremecer. Los hombres que bicieron estàs hazanas
estàn en los pueblos y dispuestos a repetirlas si se ofrece ocasión.
Usted puede comprender cómo han de estar los sacerdotes en estos
pueblos. Yo debo detenerme aquí, no puedo resignarme al oficio
de acusador de determinadas personas que al fiu y al cabo son
mis bijos en J . C. Tampoco diran ciertas cosas los curas, y usted
comprende por qué. L a cuestión de los Seminarios y Casa de
Misión es para mi incomprensible. Yo creia que unos edificios
cuya propiedad garantizan las leyes concordadas y se me quitaron
por un simple oficio de la Junta revolucionaria, que no pueden
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ser confundidos con ningunos otros, debían haberse devuelto lisa
y llanamente. Y ahora, después de anos y anos, después de un sinnúmero de reclamaciones elevadas por mi a los diferentes Gobiernos, después de una restauración monàrquica que creímos seria
también religiosa, se sale con cxpedientes que no sé quién instruyó, con inventarios que no debieron formarse, y confundiendo
lo que es muy claro, se me pide un informe que dl hace mas de
un ano, se hace caso omiso de reclamaciones posteriores y sobre
todo de la muy detallada de 12 de julio de 1875. Yo sospecho que
hay, no sé dónde, una mano oculta que lo enreda todo, y asi debe
ser, pues en ninguna parte sucede esto sino en Tortosa. Asi y por
medio de sucesivas sorpresas, se irà acabando con toda la propiedad de la Iglesia, pues, según se me dice, està anunciada para
el 20 de marzo inmediato la venta en pública subasta de la finca
rural conocida con el nombre de Plana del Seminario, exceptuada
por todos los tramites legales de la permutación, por no tener el
Seminario huerto ni local alguna de esparcimiento para los seminaristas, y la otro titulada Campet, iglesario del Curato de Amposta, y declarada propiedad del mismo por Real orden de 13 de
septiembre de 1866. — Reclamo la devolución de los dos Seminarios, de la Plana y de la Casa de Misión y el abandono de la subasta de los mencionados Plana y Campet...»
A aquestes dificultats de carcter general s'afegia la particular
d'haver estat la diòcesi tortosina gairebé sense Pastor durant una
trentena d'anys, quan ell hi entrà, car, en esclatar la guerra civil
del 1833, el que aleshores era bisbe de Tortosa, l'Exm. Sr. Víctor
Damià Sàez, havia fugit a amagar-se a Sigüenza, on mori l'any 39;
el seu successor. Hm. Damià Gordo Sàez, no prengué possessió
del bisbat fins a l'any 48 i mori en el 54, quan la diòcesi començava a refer-se de les llargues i funestes interinitats; el reverend
Gil Esteve, que ocupà la seva vacant de tres anys, no en governà
sinó poc més de mig, i últimament ITHm. i Rvm. Miquel Josep
Pratmans, immediat antecessor del doctor Vilamitjana, entrà després d'un any i mig d'orfanesa de la diòcesi i no arribà a l'any de
pontificat.
Amb raó escrivia el senyor Nunci a l'egregi Prelat tortosí que
«la condició en què havia trobat la diòcesi feia necessari un treball gran i pacient.»
E l seu tremp era a propòsit per a una acció perseverant aixi.
Els qui admiraren la seva tenacitat, sempre racional i prudent.
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contra tota mena d'ostacles i contratemps, i més ferma com més
insuperables semblaven aquests, l'atribuïen al demblc especial
dels criats a aquella privilegiada terra d'bomes forts, d'homes sencers, on ell havia nascut l'any 1812 (1), i a l'educació rebuda en
el famós Seminari de Vic, que havia donat i segui donant a l'Església una clerecia de virtuts i de ciència tan plenament sacerdotals.
Hi influïren, sens dubte, granment aquestes circumstàncies;
però molt bi ajudà també, segurament, el tracte intim amb el Beat
Antoni M." Claret, del qual fou cooperador en la fundació dels
Missioners del Cor Immaculat de Maria, i la temporada de convivència amb els primers sacerdots d'aquesta Congregació benemèrita en l'ex-convent de la Mercè de Vic, en uns dies de penúria
ben avinents per a la gimnàstica espiritual d'abnegació imprescindible a un futur bisbe.
L a seva formació fou completa, per tal com N. S. li concedí la
gràcia de variats entrenaments en diversos noviciats.
Noviciats de la seva futura professió de Pastor d'ànimes foren
així els obscurs seients de confessonari des d'on, silenciosament,
anava conduint ovelles esgarriades a la sagrada pleta i donava
lliçons pràctiques a les ànimes privilegiades per batre les ales cel
amunt de la perfecció, com els bancs de l'escola de primeres
lletres de Sant Julià de Vallfogona on exercitava la paciència i el
tendre amor als predilectes de Jesús; i ho foren les càtedres de
Vic i de la Seu d'Urgell, que li ensenyaren d'orientar el seu mestratge, que tanta volada havia de prendre uns pocs anys després;
i ho foren, per idèntic motiu, la trona on descabdellà la seva oratòria de canonge magistral apostòlic, i la modesta taula del seu
despatxet on anà perfilant la valuosa col·lecció de sermons que
foren donats a l'estampa, en tres volums, quan el seu cadàver
encara era calent.
Tota la seva vida de seminarista i de sacerdot apareix tan palesament com un aprenentatge de l'àrdua dignitat episcopal, que
quan, l'any 61, fou presentat per a la Seu tortosina, si hi hagué
algú que si n'admirés, fou de veure que hagués trigat tant a ésser
reconeguda la seva aptitud per a un càrrec al qual el venia preparant, d'ençà de tants anys, la divina Providència.

» * *
(1) Era fill de Sant Vicenç de Torelló, petit poble situat a r··querra del
riu Ter i a la dreta del Ges, a 16 quilòmetres de Vic.
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Fou aquesta Providència divina la que féu als tortosins la
gràcia de donar a llur novell bisbe un dinamisme apostòlic que
els era absolutament necessari en les circumstàncies adverses en
què es trobaven i que, d'altra banda, no era fàcilment d'esperar
d'un enamorat de les biblioteques com era ell.
Encara ressonava la veu joiosa del senyor Vicari Capitular i
Governador Eclesiàstic, sede vacante, llicenciat mossèn Ramon
Manero i Messeguer, canonge doctoral de la Seu tortosina, que, el
dia 21 d'abril del 1862, havia donat a la clerecia i als fidels la
bona nova de la pròxima consagració de llur prelat, encara com
aquell qui diu, no s'havien extingit els darrers mots de l'oració
ciceroniana amb què el famós llatinista Domine Sena li adreçà la
benvinguda en nom de tot el Seminari, el dia 17 de maig, i ell ja
preparava la maleta per a anar a conèixer les ovelles que el Senyor
li havia confiades i que durant tant de temps havien estat poc
menys que privades de Pastor.
E l dia 16 d'octubre, a dos quarts de vuit del mati, feia la primera eixida de la capital del bisbat per a recórrer en cosa de mes
i mig una vintena de pobles de la província de Castelló i administrar catorze mil confirmacions, i a la capital de la Plana practicava sants Exercicis en una tanda de 134 sacerdots, promoguda
per ell, i fomentava missions arreu de l'extensa diòcesi, per a les
quals mobilitzava el canonge lectoral, després príncep de l'Església, Dr. Benet Sanz i Forès, els curats més fervorosos i triats
PP. caputxins i jesuïtes, í el dia 10 de gener del 1863 ja obria
concurs general per a cobrir les vacants parroquials que eren set
curats de segon ascens, quatre de primer, catorze d'entrada, una
parròquia rural de primera, una de segona i vuit vicaries.
E n aquell temps (posseïm l'estadística detalla del 1864), la
diòcesi tortosina, que avui té 174 parròquies, 21 ajudes i 5 capellanies, constava de 17 arxiprestats amb 154 parròquies i 17 filials
o ajudes. E l personal que, segons l'estadística del 1936, és de 516
sacerdots, comptats tots els de la Seu, Palau, Seminari i Parròquies, constava aquell any de més de 620 consagrats al servei parroquial, ultra els canonges, comensals, beneficiats, empleats de la
Catedral, Tribunal Eclesiàstic, familiars del senyor bisbe. Subdelegació castrense. Administració econòmica i superiors i professors del Seminari.
Entre les Missions organitzades a començaments del pontificat,
n'hi ha una, la del 63, a la ciutat episcopal, on hom abrandà la
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divina foguera del zel i del bon exemple, per a molts anys i per
a tots els restants pobles de la diòcesi. Començà el dia 22 d'octubre amb una tanda d'Exercicis espirituals sacerdotals que durà
vuit dies i a la qual assistiren uns 200 ministres de Déu. E l darrer
acte dels Exercicis fou el primer de la Missió general, i el darrer
acte d'aquesta, el primer d'una segona tanda d'Exercicis, també
per a sacerdots, el dia 10 de novembre, on n'acudiren uns
noranta.
Pobre del bisbe i pobra de la diòcesi en els calamitosos temps
que s'acostaven, si els vents revolucionaris que es desfermaren
tan violents no els baguessin trobat estintolats en aquests recolzes
espirituals incommovibles!
Mentre la revolució no se li entravessà en el camí, res no hi
bagué, ni el seu amor a la solitud, ni la seva salut no sempre
immillorable, ni la seva afició a l'estudi, que pogués deturar aquella activitat apostòlica tan lloable i tan necessària. E l dia 28 de
setembre del 1864 ja recomençava la visita pastoral, eixint per
Vilanova d'Alcolea i tornant per Masdenverge i Santa Bàrbara,
després d'un parell de mesos de viatge, en pèssimes condicions molt
sovint, per 37 pobles, alguns dels quals no havien estat visitats
d'ençà del 1816, i on administrà més de 24.000 confirmacions.
Per cert que quan, el dia 20 de setembre, el senyor Secretari
anunciava aquesta continuació de Visita damunt les planes del
Butlletí, feia, en nom del senyor bisbe, aquesta recomanació, que
retrata amb tots els perfils la seva austeritat tan típicament catalana: «Los R R . SS. Arcipivsks y Curas pàrrocos conocen los
deseos de S. S. I., que son de que escusen gastos innecesarios, y
me manda recordarlo expresamente. E l mejor obsequio para
S. S. I. serà encontrar debidamente dispuesto todo lo que ha de
ser objeto de la Visita y muy bien preparados los adultos que
ha van de recibir la Confirmación.»
Potser no va quedar prou satisfet de la manera com fou atès el
seu encàrrec, per tal com, vuit mesos més tard, quan anava a resseguir durant 35 dies, 39 pobles de la riba esquerra de l'Ebre,
acompanyat del seu Secretari, mossèn Pau Sitjar, i del canonge
leetoral Mn. Benet Sanz i Forès, escrivia amb la seva pròpia sigóafnra i emprant un llenguatge més clar i un to més autoritari:
«Como no somos amigos de ostentación ni vamos en busca de
unos regalos y coinodidades a que no estamos acostumbrados, ni
queremos ser gravosos; recomendamos la moderación. Non quae-

114

TOMÀS BELLPUIG

rimus vestra, sed vos. Con poco hay bastante. Tengan esto muy
presente los R R . Pàrrocos, a quienes prohibimos hacer gastos superfluos. No estan sobrados y hay adcniàs los pobres de Jesucristo, en quienes estaran muy bien empleadas las larguezas de
su caridad.»
Encara practicà una altra Visita pastoral des del dia 11 de maig
del 1866, cap als pobles del Mestral, que hagué de deixar inacabada a Albocàcer per un lleuger accident que el féu regressar a
Tortosa, coixejant, quinze dies després.
Hi tornà el 14 d'octubre del 67, per disset pobles muntanyencs
de difícil accés, en els quals administrà prop de nou mil confirmadons; i novament des del 20 d'abril del 68 fins al 18 de maig.
i altra vegada, amb una atmosfera política que duia sentors de pólvora, amb un ambient prenya d'amenaces, el dia 3 d'agost, començant pels encontorns de Tortosa, Regués, Alfara, Mas dc Barberans, etc, i arribant fins a les serres llunyanes dc l'arxiprestat
d'Albocàcer.
Ja no pogué tornar-hi fins a l'any 71, per mor dels greus esdeveniments d'aquell trienni.
1 ultra tot això, prenia part activissima en l'organització de
Missions que s'anaven donant per tots els indrets del bisbat i incitava els sacerdots a practicar sants Exercida, i a la Casa-Missió
del Jesús, el grandiós edifici que fou més tard Col·legi Màxim
dc tota la província d'Aragó de la Companyia de Jesús, i ara és
Seminari Menor d'aspirants al Sacerdoci, organitzà dotze tandes
anuals a tot recés, unes per a capellans í unes altres per a seglars,
que, des del maig del 1865, començaven cada dia primer de mes
al vespre.

* * *
Si hom ressegueix els números del Butlletí del bisbat, que no
deixaren de publicar-se malgrat les dificultats que la revolució
creà al lliure desenvolupament dc les activitats eclesiàstiques, des
del triomf de Serrano al Pont d'Alcolea, trobarà com sovintegen
les reclamacions per greuges barroerament inferits a l'Església,
i els virils clams de protesta per les freqüents manifestacions
d'irreligiositat dels governants.
í l s digne d'esment l'episodi provocat pel Regent del Regne de
voler fer aparèixer l'episcopat com a dividit quant a la manera de
judicar els fets que el Govern de l'Estat espanyol volia que condemnessin públicament.
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E l dia 6 dc setembre del 18(59, el Sr. Ruiz Zorrilla, ministre
de Gràcia i Justícia, adreçava al Prelat de Tortosa, com a diversos altres bisbes i arquebisbes, una circular en la qual comunicava
que «S. A. el regente del reino se ba servido mandar por decreto
de esta fecba que manifieste a V. I. con cuanto agrado y complacencia se ba enterado del apostólico celo con que V. L , cumpliendo
lo dispuesto en el decreto del 5 del ultimo mes, ha contribuido a
sofocar en su origen el fuego de la última perturbación del orden
publico, que amenazaba sumir a nuestra nación en los horrores
de una segunda guerra civil...>, etc. I com que el mateix dia el
mateix ministre proposava l'estudi sobre la possibilitat de la
denúncia, davant del Tribunal Suprem, dels senyors Arquebisbes
de Tarragona i Saragossa i dels bisbes d'Astorga, Àvila, Cartagena,
Guadix, Jaén, Lleida. Mallorca, Santander, Segorb, Taraçona i
Zamora, perquè, tot invocant la independència de l'Església, es resistiren a complimentar el decret del dia 5 d'agost, i lliurava al
fiscal de l'alt Tribunal de Justícia les comunicacions rebudes del
Cardenal Arquebisbe de Santiago i dels bisbes d'Osma i de la
Seu d'Urgell; el dia 11 d'aquell mateix mes escrivia al Ministre
el Bisbe bipòcritament afalagat i feia pública, des de les pàgines
del Butlletí Oficial, aquest viril comentari-protesta, on hom no
pot deixar de descobrir tot seguit la infrangibilitat característica
d'un català autèntic i l'enteresa pròpia d'un bisbe digne de continuar a Catalunya l'apostolat de Sant Pau:
«Sín que sea visto serme indiferentes los favores de los altos
Poderes del Estado, que acato como Dios manda, no puedo aceptar
la manifestación de agrado y satisfacción de S. A. el Regente del
Beino, que V. E . ge ha servido transmitirme con fecba del 6 del
corriente, en oposición a la censura y procedimientos incoados
contra un gran número de mis venerables Hermanos en el episcopado. Yo, Excmo. Sr., en punto a la independència y libertad de
la Iglesia y sus relaciones con la sociedad civil, y a la civilización
moderna, como en todo, profeso la misma doctrina catòlica que
ellos... Ajeno a las miras de la política, de la cual vivo y he vivido
en todo üempo alejado, y dispuesto a dar al César lo que es del
César, pero también a Dios y a la Iglesia lo que les corresponde,
con motivo de baber sido mi conducta, con respecto al decreto
de 5 de agosto último, inspirada únicamente por los sentimientos
de paz y concòrdia que me animan, interpretada cquivocadamente,
debo en descargo de mi conciencia bacer esta declaración, que
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espero se servirà V. E . elevar al conocimicnlo de S. A. el Regcnte
del Reino y disponer se inscrte en la Gaceta.»
E l biògraf mossèn Coromines ens ha conservat el fragment
d'una lletra d'un dels prelats que tenien llurs respostes al Consell
d'Estat per a l'estudi d'aplicació de sancions, lletra que és segurament un reflex just dels sentiments de tots els altres. Diu així:
«Felicito cordialmente a V. S. I. por la valentia, concisión y
dignidad con que ha hecho comprender al Ministro su equivocación al juzgar que el Episcopado espanol estaha dividido respecto
a doctrina y sentimientos, y que podia contar con algunos prelados, calificandolis arbltrariamente por las palahras mas o menos
templadas con que habian respondido al decreto de 5 de agosto.
A Dios gracias, sentimos todos lo mismo, y esta identidad de sentimientos es el mayor consuelo que tenemos y acaso la única esperanza de salvación de la Iglesia espanola.»
A tot això, l'Església peninsular estava passant una crisi seriosa, provocada pel Govern revolucionari que, ofès per tal com els
clergues es negaven a jurar la Constitució sectària, formà, i manifestà cínicament i tol, el propòsit d'assetjar-los per fam. l a i x i es
féu: la hisenda pública tancà les caixes destinades a culte i clerecia, es posaren tants entrebancs com foren possibles als drets d'estola i peu d'altar, i, malgrat el reial decret del 15 de gener del 1875,
que reconeixia el deute sagrat i prometia satisfer-lo, el bisbe de
Tortosa poguc' respondre, en el Butlletí del 20 de juny del 1876,
al marquès de Novaliches, que demanava diners als ministres de
Déu per a la «Caixa d'inútils i orfes» de la darrera guerra, que en
aquella data i des de l'any 70, la seva clerecia només tenia cobrades, «i amb dificultat», 8 mensualitats.
Després de la Visita pastoral del 71, que ja esmentàrem, només n'efectuà dues més: l'una per l'arxiprestat de Sant Mateu i
Plana de Castelló, amb eixida el 16 d'octubre i retorn el 14 de
desembre del 77, en la qual visità vint-i-set parròquies i administrà vint-i-quatre-mil dues-centes trenta confirmacions, i una altra
des del 8 d'octubre al 7 de desembre de l'any següent, en la qual
administrà quinze-mil quatre-centes quaranta-set confirmacions
en catorze pobles de l'arxiprestat de Morella, quatre del de Vinaroç, tres del Major, dos de Castelló, dos de Sant Mateu i un d'Albocàcer.
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En cl Bulllclí del 30 de gener del 1879 ja s'acomiadava dels
seus eslimadissims diocesans tortosins per haver d'anar-se'n pròximament a regir l'arquebisbat de Tarragona; però, preconitzat
el dia 28 de febrer, encara conferí ordes a vint-í-sis seminaristes,
entre ells nou preveres, els dies 7 i 8 de març.
Fins bona cosa d'anys després no conegué Tortosa el molt que
perdia en aquell trist 28 de maig, que fou el jorn de l'acomiadament definitiu. Quan se'n donà menys compte fou durant el pontificat del seu immediat successor el reverend Francesc Aznar,
tant perquè aquest era un sant que sabé lliurar-se totalment als
seus fills espirituals des del primer dia, com perquè l'empenta de
govern i d'organització que el gran Vilamitjana havia donat era
talment gegantina, que amb molt pocs nous esforços, gairebé
automàticament, podia prolongar durant molt de temps la seva
acció benefactora.
Avui encara perduren, i amb un expandiment esplèndid i pomposament fructuós, dues de les obres cabdals en el desenvolupament inicial de les quals intervingué força directament: l'una és
la de la Congregació de Germanes de la Consolació, consagrades a
l'ensenyament i a la cura d'orfes i malalts; l'altra la Germandat
de Sacerdots Operaris Diocesans, dedicats especialment a fomentar les vocacions sacerdotals.
Quan el bisbe Vilamitjana prengué possessió de la Seu tortosina, feia tres anys que unes quantes bones verges, dirigides per
Sor Maria Rosa Moles, amb el permís del Sr. Vicari Capitular,
menaven vida de comunitat i practicaven obres santes sota el nom
de «Germanes de la Consolació». E l l s'hi fixà immediatament,
estudià llur esperit, llurs aptituds, llur organització temporal i espiritual, i, una volta conegudes, es proposà tot d'una d'aprofitarse'n per al servei del bisbat després d'haver-les perfeccionades en
llur vida corporativa rehgiosa aleshores tan deficient. «No he trobat en tota la diòcesi —deia sovint el senyor bisbe als seus familiars— no he trobat d'altres Germanes fora d'aquestes poques i
poc arrelades, i, puix que el seu esperit és bo, cal protegir-les fins
aconseguir, si és possible, que n'hi hagi a cada parròquia.»
I s'hi consagrà amb aquell entusiasme que posava en totes les
coses que considerava de profit de les ànimes i de glòria divina,
dictant abans de tot unes Constitucions de 30 capítols amb 238 articles que imposà per decret de 4 de gener del 1868, i el dia 31
d'octubre del 69, ell personalment rebia els vots perpetus de les
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Germanes que havien complert els 25 anys d'edat i 5 de professió.
L a creació del Noviciat i la construcció del magnífic edifici del
raval de Jesús són gairebé obra exclusiva del bisbe Vilamitjana,
qui primerament contribuí a pagar el lloguer de la modesta casa
del carrer de la Misericòrdia on l'havien instal·lat, i després aixecà
de planta la que havia d'ésser Casa-matriu de l'Institut. E r a el
seu somni de feia molt de temps, sobretot d'ençà que començà
a propalar-se la bona nova de la pròxima restitució de les dotacions que la revolució havia sostret als ministres de l'Església.
«Hem passat els anys de l'esterilitat sense endeutar-nos—solia
dir—; si ara aconsegueixo de cobrar els darreratges, em trobaré
a les mans una quantitat que mai no m'hi havia vist, i aleshores
faré un bon Noviciat per a les Germanes.»
Aribà l'hora de la restitució, i les obres de l'ara grandiós edifici, del qual ja havia estat posada la primera pedra el dia de Sant
Antoni de Pàdua de l'any 1872, pujaren amb tanta rapidesa,
que el dia 29 de setembre del 1879, quan feia tres mesos que el
senyor Vilamitjana era Arquebisbe de Tarragona, hom pogué
procedir a la benedicció del nou local, i ja no parà gens la bella
creixença de l'Institut, aviu expandit per tota la península i per
les terres d'enllà de la mar, que posà per primera vegada les
seves rels fora de la diòcesi a l'Hospital civil de Tarragona, el dia
primer de juny de l'any 1886, que rebé el decret d'elogi el 2 d'octubre del 1888, que fou aprovat pel papa Lleó XIII el 19 de juny
del 1901 i del qual aprovà definitivament les Constitucions el
papa Pius X en 21 de gener del 1907.
Quant a la Germandat de Sacerdots Operaris i a llur activitat
en el foment de vocacions, fou el dia 30 de juny del 1874 quan el
Butlletí Oficial del bisbat consagrà les seves quatre primeres
pàgines a recomanar una obra tan meritòria i en aquells temps
tan necessària (2), que havia ja fet el seu assaig durant el curs
(2) «...una revolución descarada — escrivia Mn. Sol, l'estiu del 1873, en el
primer document que redactà per a demanar almoines per protegir els aspirants al sacerdoci —... en su odio a la Iglesia, ya que no ha podido destruiria
de raiz. ha intentado cegaria en su origen, tratando de sofocar el plantel donde se
(ormaban los jóvenes que debian continuar después en la dirección de los fieles. Ha suprimido las rentas de los Seminarios, ha arrebatado sus ediflcios y.
en cambio, ha abierto establecimientos en donde la incauta juventud vaya a disipar el resto del patrimonio de una educación medianament religiosa. Mas aun:
ha denegado al clero lo que de justícia le pertenecia; ha vomitado calumnias
contra esta clase, procurando presentaria como un oprobio a los ojos de la Sociedad. De ahi que lo que antes se tenia como una joya en muchas familias, viene a mirarse ya con indiferència... Contrista el animo la insigniflcante cifra
de matriculados durante estos últimos anos; se anubla el corazón de amargura
al presentir la situación de las almas en nuestra Pàtria en un pervenir no
lejano...»
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acadèmic anterior amb 24 alumnes, en una modestissima casa del
carreró de la plaça de Sant Joan a primeries, i després a una
altra un xic més espaiosa del carrer de Sant Felip.
Fou el senyor Bisbe el qui posà el primer coUegi sota cl patrocini de Sant Josep, ell qui redactà l'escrit adreçat als clergues
de la diòcesi demanant-los cooperació, ell qui consignà les condicions d'admissió d'alumnes i qui fixà les modestes quotes als
qui poguessin satisfer-les, i ell qui comprà l'antiga casa Zarralde
i pagà les 15.000 pessetes que costà i féu estendre l'escriptura de
compra-venda a nom de Mn. Sol, que era el capdavanter de tota
la croada del foment de vocacions, i ell, en fi, qui adquirí, el dia
primer de març de l'any 1878, l'ample terreny de l'eixampla del
Rastre, en el qual estan edificats ara el Noviciat dels Sacerdots
Operaris i el Col·legi de Sant Josep que fa de Seminari Sacerdotal d'ençà que el del carrer de Montcada fou cedit al Municipi
per a Institut Nacional.
Mossèn Sol, parlant d'aquesta època (curs escolar de 1878-79),
escriu en les seves Memorias autógrafas: «...se habian promovido
las acciones y los donativos, que se encabezaron por don Francisco Torrebadella, Provisor del Obispado, primero con diez, cedidas luego, y luego otras diez, que cedió a su fallecimiento... Favoreció la adquisición de limosnas para el edificio, el pago de los
atrasos del clero, suspendido por espado de cinco anos, por lo
cual la mayor parte del clero de la diòcesis puso su óbolo a esta
empresa, que les era tan simpàtica, a lo cual les alentaba y daba
ejemplo la generosidad del Obispo...». E I dia 2 de gener de l'any
1879 diu en lletra adreçada a una monja: «Ya supongo que sabràn que el Obispo se nos marcha a Tarragona. Esto me tiené
muy afectado. Haga Jesús que sea para bien de todos, ya que
es tan gran sacrificio.» 1 altra vegada en les esmentades «Memorias»: «... perdia la empresa—amb la translació del senyor Bisbe a l'Arquebisbat de Tarragona^—su principal apoyo... Conmovido el Prelado, dijo que se llevaba en el corazón el sentimiento
de no haber podido ver terminada aquella obra, que era la preferente en su corazón de cuantas habia realizado o impulsado
en la diòcesis; pero que no la olvidaría jamàs. Así lo cumplió
ampliamente màs adelante, dejando en su testamento su biblioteca y la tercera parte de cuanto podia pcrtenecerle, después de
su muerte (3). Sirva este pequeno recuerdo histórico de tributo
(3) La deixa metàl·lica arquebisbal que adquirí el collegi ascendi a sis mil
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de gratitud a la memòria del excelso varón al cual debe el Colegio de San José principalmente su levantamiento, y la Hermandad de Operarios sus alientos, no debiéndole olvidar jamàs.»
Per la seva banda, el senyor Bisbe escrivia en la Pastoral del
dia dels Sants Reis de l'any 1877: «En los últimos siete anos han
fallecido en la diòcesis 150 sacerdotes, y anadicndo a este número los que por un motivo u otro se han ausentado, pasan de 160
los que en el expresado intervalo de tiempo ha perdido el clero
diocesano. Abora bien: en el mismo tiempo han ascendido al sacerdocio 87 jòvenes únicamente; dos o tres solos sacerdotes forasteros han sido agregados a la diòcesis, resultando, por tanto,
una disminuciòn de 70 sacerdotes. L a cifra es aterradora, porque
si ya hacc anos el servidio parroquial se sentia de la falta de personal, <".qué sucedera abora? Y <.qué sucederà màs adelante?»
I clavant la vista en el petit esquinç de la densa nuvolada, que
deixava entrellucar un tros de cel d'esperança en l'obra del foment
de vocacions, afegia un xic més avall: «Personas animadas de
gran celo por la glòria de Dios y la salvaciòn de las almas vinieron en nuestra ayuda, bicieron y continúan haciendo esfuerzos
para salvar la presente ruina, promoviendo las vocaciones eclesiàsticas, arbitrando recursos para sostenerlas y perpetuar entre
nosotros el Sacerdocio catòlico. Ya se comprende que hablamos
del Colegio de San José, de sus fundadores y favorecedores. Dios
les dé la merecida recompensa. Por nuestra parte, apreciamos en
lo que valen su generosidad y desprendimiento. Pero el Colegio
de San José no basta, y de todos modos no podràn hacerse sentir sino tarde los resultados. (.Qué bacer entretanto? Por de pronto, no hay para atenuar el mal, que no para desterrarlo, otro recurso que el de multiplicarnos nosotros, desplegando una grande
actividad, dando asi lugar a que nos llegue el refuerzo que el celo
y la generosidad catòlica nos preparan... Trabajemos, venerables
hermanos, trabajemos. No son estos tiempos para holgar el
sacerdote...>
No trigaren tant com temia el senyor Bisbe a deixar-se sentir els efectes de la benedicció divina sobre el zel dels uns i la
generositat dels altres: en aquell mateix curs escolar en què ell
escrivia això, quan al darrer curs de sagrada Teologia no hi havia només que tres matriculats i els del quart de llatí eren solasis-cents seixanta-si» duros. Quant a la biblioteca, diu el biògraf Mn. Coromines
que els Sacerdots Operaris de Tortosa no adquiriren sinó la meitat dels nombrosos volums que posseïa en morir.
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ment tretze, del primer curs de llatinitat se n'examinaren oficialment setanta-tres, i devia haver-n'lü més estudiant en les preceptories parroquials, per tal com el nombre dels examinats de segon en el de 1878-79 arribà a vuitanta-tres; i el qui escriu aquestes ratlles recorda bé que durant els primers anys del pontificat
del bisbe Rocamora, qui governà la diòcesi tortosina des de l'any
1894, l'advertiment obligat a cada tongada de novells preveres
quan anaven a retre-li gràcies el dia de l'ordenació, era que haurien de romandre almenys un parell d'anys sense poder incorporar-se al servei oficial de la diòcesi, per tal com no bi havia prou
càrrecs per a un esplet tan bell.

* # *
Intervingué també, i ben eficaçment, en el desenrotllament
de l'Associació de Joves Catòliques de Maria Immaculada i Santa
Teresa de Jesús, fundada l'any 1873, que tants dies de glòria ha
donat a l'Església tortosina i que encara viu avui exuberant de
vida, estesa per tot el bisbat. I viu encara i segueix complint la
seva missió d'adoctrinament religiós i científic entre els joves,
malgrat haver-hi ara Institut oficial a Tortosa, el Col·legi de Sant
Lluis que ell funda, en el Seminari de Menors, l'any 1877, agregat
a l'Institut de Tarragona, sota la direcció del canonge Mn. Joan
Coromines i amb catedràtics que en llur majoria ho eren simultàniament del Seminari Sacerdotal. I encara conserven la vida
que d'ell reberen la Casa de Religioses de la Providència, de Vinaroç, i el Convent de Carmelites Descalces del raval de Jesús
de Tortosa.

*

* #

A desgrat de les xacres que solen acompanyar la vellesa, no
afluixà gens a Tarragona en la seva labor constructiva. E l l
completà, amb la redacció d'uns Estatuts, l'organització de la
Congregació de Germanes Carmelites; ell normalitzà la situació
dels PP. Missioners de la Casa-Missió de L a Selva; ell comprà
per a aquests abnegats religiosos la casa que freturaven per a
«Residència> a la ciutat arquebisbal; ell impulsà la continuació
del grandiós monestir de les monges Bcrnardes de Vallbona; ell
adquiri els dos edificis tan necessaris per a l'establiment dels curats de nova creació a la capital de l'arxidiòcesi dintre de la circuinseripció de llurs parròquies; ell, en fi, aixecà de planta el
monumental Seminari...
No és estrany que el dia de la seva mort, que s'esdevingué el
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dia 3 de setembre de l'any 1888, i bona cosa de successius, fossin
de dol general per a les diòcesis de Tortosa i de Tarragona, que
aquesta ciutat ü dediqués un carrer, u li du contribuir a perpetuar la seva memòria, que el Municipi de l'altra fes constar en
acta la seva pena i que els Butlletins Eclesiàstics de tota Catalunya i els de tots els bisbats d'Espanya apareguessin aquells dies
ressonants de planys per una mort tan sentida i atapeïts de merescuts elogis del malaguanyat difunt.

* * *
Entre els trets més característics de la seva fisonomia moral
bi ha, ultra l'esperit netament catalanesc manifestat en tantes
avinenteses, però especialment en la lletra encoratjadora del 17
de maig del 1883 als advocats de Barcelona que lluitaven per la
conservació del Dret català, la seva puresa de doctrina i de sentiments ortodoxos en matèries perilloses pel seu veïnatge amb
la politica, tan bellament palesada amb motiu de les lamentables qüestions suscitades durant els anys 1881-82 en ocasió del
famós projecte de pelegrinatge nocedali a Roma (4), i en aquelles nou «regles de conducta» que donava als seus diocesans el
dia 19 de març d'aquell accidentat any 82, la vuitena de les quals
deia: «La locución «católico-liberal» es un contrasentido; el que
es liberal no es católico porque es rebelde a la Iglesia. Al contrario, el que es católico lo es «integro» y «puro», y la locución
(4) «No podríamos creer, si no lo viéramos—escrivia en el Butlletí del 28
de març del 1882, tot comentant les injúries de què fou objecte per les seves
manifestacions sobre aquell romiatge—, que se hubiesen olvidado los principies
mós rudimentarios de la Teologia y del derecho canónico hasta el punto de encontrarse personas serias, buenas y que son maestros en Israel, que, parece, ignoran lo que supieron siempre los simples fieles. iQué es esto? iEs que se ha
perdido entre nosotros el buen sentido católico?—Es, dicen, que nos tiene desconcertades la falta de uniformidad en los que deberían ser nuestros gulas — Y
iquiénes son estos guías? Aquí no hay guías, no hay sino guia. El Papa, el Prelado propio bajo el Papa, el Sacerdote eco del Prelado, ese es el guia. Y el Prelado ha hablado y ha hablado bien, y así lo creerà hasta tanto que el Papa diga
lo contrario. Mas el dia que el Papa lo haga, el Prelado de Tarragona se unirà
al Papa para publicar su pròpia condenación. No tenemos, a Dios gracias, la r i dícula vanidad de compararnos con el gran Fenelón; mas esperamos que, como
el Papa reprobare nuestra doctrina o nuestra conducta, el Senor nos concedería
valor para confesar, como el gran Arzobispo de Cambrai, que nos hemos equivocado, que hemos errado, que no hemos hecho bien, que hemos hecho mal.
Erraré potero, decimos ahora y hemos dicho antes con San Agustín, erraré potero, haereticus non ero.»
I pogué escriure en el 30 d'octubre del mateix any: «No es ya este pobre
Arzobispo de Tarragona quien habla de nuestras desdichadas disidencias, es el
Papa. Sin embargo, el Arzobispo no se equivocó al hablar, habló bien; habló
en febrero y marzo como acaba de hablar en octubre Su Santidad. iProvocaràn
las ensenanzas del Papa las iras que provocaron las nuestras; que no obstante
ser las ensenanzas del Papa, las ensenanzas de la Iglesia, las ensenanzas católicas de siempre, nos valieron amargas censuras y brutales ultrajes?»
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«católico integro o puro» es, por lo menos, un pleonasmo. L a fe
divina no se divide o mezcla; o se posec integra y pura o no se
posee absolutamente.»

Era en les situacions difícils on es manifestava el seu zel
abrandat, el seu talent i la seva fermesa de caràcter. I aixi, bon
punt la revolució triomfant establi la llei del Matrimoni civil,
l'any 70, trobant-se a Roma amb motiu del Concili vaticà, envià
als seus fills espirituals la Pastoral on demostra el caràcter diví
del matrimoni cristià, i una circular als seus clergues on dóna
sàvies instruccions per evitar conflictes amb els representants
de la llei que ell qualifica d'«infausta» i després de fixar bé la
doctrina catòlica sobre la matèria, treu dels seus postulats, entre
altres, aquestes conseqüències que estampa sense embuts en la
seva missiva als fidels: c... los no casados «in facie Ecclesiae»,
aunque se hayan sometido a la ceremonia civil, l." no son casados, no son esposos, no son cónyuges, no son marido y mujer;
son simplemente amaiicebados y concubinarios; y si fuesen parientes en grado prohibido, serian ademàs incestuosos; 2.° mientras permanccen unidos, viven en estado de pecado mortal, son
escandalosos y públicos pecadores, son indignos de los Sacranu ntos y de sepultura eclesiàstica. Los hijos nacidos de unión
puramente civil, son ilegitimos ante la Iglesia, siendo hijos natura Ks. incestuosos, etc, según la condición canònica de habilidad
e inhabilidad de sus padres para casarse.»
I quan els exèrcits sacrilegs del rei del Piemont envaïren els
estats de l'Església i se n'apoderaren a viva força, mana pregàries públiques, protesta del fet inic en totes les formes i de totes
les maneres, i bastants anys després encara es sent revoltat contra la infàmia comesa pels uns i tolerada pels altres, i escriu en
la Pastoral del 10 de novembre del 1881, motivada per l'aprovació del culte del Beat Urbà II, restaurador de la Seu tarragonina:
«Los Papàs gimen en trisle cautiverio y la Iglesia oprimida pide
auxilio. Todos lo ven, todos los oyen y nadie se mueve. E I Papa
no encuentra en las cortès de los principes sino indiferència y
cuando mucho simpatias estériles. i Ah! E n favor del microscópico Montenegro, en favor de la semibàrbara Servia, en favor de
la cismàtica Grècia, en favor de pueblos que apenas tienen nombre en el mapa y la historia, se agita la diplomàcia, se arman
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los ejércitos y se hacen a la mar las escuadras de las grandes
polencias; y jvergüenza! en favor del Papa despojado y cautivo,
que en su cauliverio y abandono es todavía y serà la mas sòlida
garantia de la civilización, porque es la protesta viva contra todas las injusticias y contra todos los errores, porque es el único
maestro de toda verdad salvadora, porque es el fundamento y
la clave del edificio social; en favor del Papa, que es el padre de
los principes y de los vasallos, el padre de todos los cristianos,
nadic se mueve, y los principes y los ejércitos le contemplan despojado y cautivo, impasibles y con el arma al brazo. Parece que
sólo en dano del Papa se proclamo el que llamaron enfàticamente «principio de no intervención. jVergüenza! Los venideros no comprenderàn lo que nosotros estamos viendo.»

#

* *

Fou una mena de santa obsessió la que sentia pel Vicari de
Jesucrist a la terra; Roma l'atreia poderosament i dolça; davant
cl Pare de tots els fidels es sentia infantó submis, com ho hem
vist suara en la transcripció de les seves protestes del març del 82
i com ho proven aquelles manifestacions que feia en la Pastoral
del 10 de juliol del 1887 contra certes impugnacions d'uns esperits malèvols: «No hemos estado ni estamos mal con Roma, a
la cual tenemos consagrado nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. jOh! si
nos olvidàramos de ti, oh Roma, entregada sea al olvido nuestra
mano diestra; pegada quede al paladar nuestra lengua si no nos
acordàremos de ti; si no nos proponíamos a ti por primer objeto
de nuestra alegria. Y después (.que nos importan las censuras
de los hombres, los juicios apasionados y los ultrajes?».
Per això, una volta espoliat el Pontífex romà, fomentà amb
tant de delit la subscripció permanent anomenada «Diner de
Sant Pere», des de l'any 62 a Tortosa i des del 80 a Tarragona;
per això en la Pastoral que adreça als seus benamats tortosins
per a donar-los compte detallat del seu viatge a Roma, en primer de setembre de l'any 1867, es deixa portar per la seva devoció entusiasta i diu: «La causa de Roma y del Papa no es sólo
la causa del poder temporal, ni aun la del catolicismo; es màs,
mucho màs; es la causa del hombre, de la familia, del Estado,
de la sociedad; es la causa màxima, la causa de las causas, la
única cuyo triunfo o cuyo vencimiento ha de ser la salvación o
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la ruina del inundo. Por esto Roma y el Papa son el punto objetivo adonde la revoludón dirigc todos sus tiros, segura de que,
triunfando allí, no puede ya encontrar en ninguna parte verdaderos adversarios y seria resistència... Oiganlo los pueblos y los
Gobiernos: si para la seguridad personal, para la vida de la família, para la existència de la sociedad es necesaria la autoridad,
en Roma està la salvación del mundo». I finalitza així la seva
emocionant descripció de l'audiència pontifícia: «... elevando los
ojos al cielo y levantando la mano, con voz sonora y en tono
BUblimemente tierno, bcndijo a Nos y a vosotros... Vimos rasgarse las nubcs y enlreabrirse los cielos, y la bendición de Dios
descendiendo como benéfico rocio sobre la tierra de Tortosa y
del Obispado. Y no fué ilusión. ( L a babria implorado en vano
el Padre Santo? Enlonces, babiéndole besado los pies, casi haciéndole violència, pues no lo babia consentido antes, salimos,
mejor dicho, nos arrancamos de la càmara pontificia en donde
tan bicn estàbamos, asegurado en nuestras perplejidades y dudas, consolado de muchas angustias, confortado para las lucbas
del apostolado y adherido mas firmemente que nunca a la càtedra apostòlica y al gran Pío que en ella tan dignamente se sienta,
por deber, por convicción, por amor y basta por inclinación y
simpatia.» Per això també es prengué tan a pit la celebració, en
totes les parròquies de la diòcesi, del Jubileu Pontifici de Pius IX,
l'any 71, i fou tan notable el seu èxit; i per això insistia tant i
tan sovint sobre el tema de la captivitat del Papa i de la necessitat d'una croada de reconquista del poder temporal (5); i s'indigna i protesta, l'any 81, contra l'atemptat comès a Roma en
ésser traslladades les venerables despulles del papa Pius IX des
del Vaticà a la Basílica de Sant Llorenç; i pren una part tan
activa en el dolor de l'Església per la mort d'aquest Pontífex i
en la joia per l'exaltació de Lleó XIII; i publica aquella sèrie de
circulars, des del dia 26 de març del 1886 fins al 28 de maig
del 1888, a l'entorn de les noces d'or del Suprem Jerarca; i deixa.
(5) Vegeu, entre altres i ultra les ja esmentades, la Pastoral del 10 de maig
del 77, la del 26 de juliol del 81, la valenta Exposició adreçada a la reina d'Espanya per dissuadir-la de reconèixer l'anomenat regne d'Itàlia, la circular del 25
de novembre del 1866 demanant pregàries públiques pel Papa que anava a ésser
abandonat de les tropes franceses, l'altra circular del 17 d'octubre del 70 on, en
donar gràcies per les mostres d'afecte rebudes al seu retorn de Roma, torna a
parlar de la majestat de l'August Captiu, i l'Exposició de protesta a les Corts
constituents, i el brevíssim comentari, publicat al Butlletí del 4 d'agost del 1884,
a l'incident ocorregut en el Senat el dia 18 de juliol, amb l'adhesió a l'arquebisbe
de Santiago de Cuba per les seves manifestacions en l'al·ludida sessió del Senat.
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en fi, una bellíssima coüecció de lletres i missatges adreçats als
Pontifexs Pius I X i Lleó XIII on, entre felicitacions i manifestacions d'adhesió i de protestes, hom descobreix tota la tendresa
d'un cor gran abrandat de foc vaticanista.

No fou menor l'estimació que li inspiraven els eclesiàstics,
sobretot els seus, els qui cooperaren, aixi a Tortosa com a Tarragona, a les seves tasques apostòliques. «En ningún lugar estamos mejor, deia, des de les planes del Butlletí, amb tota la sinceritat que era un dels seus més bells distintius, el dia 24 de setembre del 1866, que en medio de nuestro amado Clero.» I el dia 8 de
juny del 1887, s'adreçava als seminaristes, als futurs apòstols del
Senyor en l'arxidiòcesi tarragonina, per anomenar-los a pulmó
ple queridos seminaristas, hijos de nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra corona y nuestra glòria en Jesucristo, i repetirlos aquells tendres mots de sant Pau als fidels de Galàcia: «quos
iterum parturio donec formetur Christus in vobis».
Prova més que res aquesta amor el vivissim desig que manifestà de santificar més i més els clergues, amb les freqüents excitacions a practicar Exercicis espirituals; n'és també una bella
prova la Pastoral del 23 d'octubre del 1869, quan s'acomiadava
per a anar-se'n a Roma, on parla de les calúmnies de què són
objecte els ministres de Déu i de les acusacions que hom esbomba contra ells tractant-los de polítics i d'ignorants, per tal
d'entrebancar llur missió apostòlica; n'és testimoni el seu contemporani l'historiador i canonge tortosí Mn. Ramon O'Callaghan, qui, en la seva obra «Episcopologio de la Santa Iglesia de
Tortosa», escriu, parlant de les relacions de la clerecia amb el
bisbe Vilamitjana: «... era su mejor amigo. Durante el tiempo
en que no se pagaban las dotaciones eclesiàsticas, socorria con
generosidad a los curas necesitados; y lo hacia con tal franqueza
que, desahogando su corazón bondadoso, alguna vez llegó a decirles: Pidanme ustedes, si se ven en necesidad, pues aun tengo
para daries. Cuando ya nada me quede, les avisaré, y entonces
Dios se apiadarà de nosotros».
Per amor als seus clergues, no pas per egoisme, parlava amb
tanta energia protestant de les dificultats que hom oposava al
pagament dels havers dels ministres del Santuari, com pot veure's en la comunicació del 8 d'abril del 67, i remarcant la gasive-
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ria de l'Estat quant a les dotacions eclesiàstiques, cada vegada
que contestava alguna de les reials ordres que demanaven la
quarta part del migrat sou per a atendre a les necessitats peremptòries de l'erari espanyol explotat pels mals governs.
Quan, per l'agost del 69, el ministre de Gràcia i Justícia va
gosar comunicar-li en un decret d'infausta recordança que els
clergues s'havien declarat públicament adversaris del Govern
revolucionàriament establert i que prenien part en l'emprèstit
carli, i que donde quiera han desplegado su bandera los enemigos de la libertad, allí se ha visto trocada la noble figura del sacerdote católico en paladín de mundanos intereses; ell s'acara amb
l'agosarat propalador de les calúmnies de la plebs, per a fer-li
constar que el Clero no tomó parte en la revolución de septiembre porque no debía ni podia, per a recriminar coratjosament la
conducta del Govern envers la clerecia que «era tractada de la
manera més dura, dictant contra ella disposicions excepcionals»
y para colmar la medida, se arroja todo al publico de lo alto de
la silla ministerial, i allarga aixi la mà per arrencar la careta
dels hipòcrites bescanfadors dels seus sacerdots benamats: «Dice
V. E . que los hombres que componen el Gobierno de la naciòn
rinden un tributo de veneraciòn y respeto a la importante clase
eclesiàstica. Asi serà sin duda, pero menester es reconocer que
los documentos de que estoy ocupàndome, lanzados al público
sin necesidad, y basta en perjuicio del objeto que debe de haberse propuesto el Gobierno, no realzan en manera alguna ese tributo.»
Aixi, amb aquest coratge i aquesta energia, es negà a complimentar la reial ordre del 14 d'agost del 72 que volia imposar-li
la formació d'expedient contra els sacerdots tortosins Mn. Tomàs
Sales, Mn. Josep Grua, Mn. Joan B. Altés i Mn. Jacint Ballester,
per tal com, segons afirmava erròniament el ministre, se han
ausentado de sus feligresías para unírse a las faccíones.
Era aquest amor que sentia pels seus sacerdots el que el feia
protestar, l'any 74, davant del Capità General de Catalunya per
les vexacions de què eren víctimes els dels partits de Falset i de
Gandesa i de tots els pobles de l'esquerra de l'Ebre als encontorns
de Mora, per part dels comandants militars respectius; i l'any 76
davant del Capità General de València, amb motiu de les calumnioses acusacions d'un batlle contra un curat; i fou aquest amor
paternal el que, mig any després, li posava la ploma als dits per
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a assabentar el Governador de Castelló dels ultratges i amenaces
que tots els capellans d'una important parròquia del terme jurisdiccional de la província havien de sofrir de part de l'alcalde, i
comminant-lo de deixar tota la població sense assistència religiosa si ell no posava remei a l'anormalitat.

Hem mostrat en la resposta a la circular del 6 de setembre
del 1869 com era el tremp d'ànima del gran bisbe i amb quina
dignitat tan episcopal i amb quina energia tan d'home fort sabia
eixir en defensa dels drets conculcats. Mai, en cap dels actes de
la seva vida de Pastor d'ànimes, no mancà a aquesta manera
d'obrar i de parlar que s'havia fixat com a norma invariable,
com a deure ineludible de consciència.
Ben clarament ho deia ell mateix als fidels de Tarragona el
dia 10 de juliol del 1877: «Hemos prometido a Dios que diriamos
lodo lo que debéis saber, y lo hemos cumplido. No nos remuerde
la conciencia por haber callado debiendo hablar... No podemos
someternos a las imposiciones que se nos han intentado. Tenemos nuestra posición en la Iglesia y debemos y queremos conservaria con dignidad. Tenemos nuestra conciencia de cristiano
y de Prelado, que. a Dios gracias, no hemos prostituido ni, con
su favor, prostituiremos a nadie ni por nada.» I ho havia dit
abans, el dia 26 d'abril de l'any anterior, als curats de l'arxidiòcesi: «Hemos prometido a Dios decir todo lo que deben saber
nuestros diocesanos, eclesiàsticos o seglares, y no queremos atraer
sobre nuestra cabeza la terrible amenaza de Ezequiel (cap. III)
a los centinelas de su pueblo, que no intiman a los justos que
no pequen, y a los pecadores que cesen de pecar». I ho havia fet
saber, encara, més abans, el dia 26 d'agost del 1872, a lot un senyor ministre de Gràcia i Justícia, sense por a les funestes conseqüències que, en uns temps com aquells, podien derivar-se per
als seus interessos privats i àdhuc per a la seva seguretat personal d'aquest llenguatge de rebel a l'autoritat constituïda: «Podrian rcpelirse con motivo de cualquier ocurrència exigencias
parecidaa a las de la Real Orden de 14, y es de mi deber declarar
anticipadamente y con respeto que no podria prestarme a ellas.
He recibido, Excnio. Sr., sin merecerla, pero también sin buscarla, la potestad episcopal no de los hombres, sino de Jesucristo,
por el órgano de su Vicario el Soberano Ponlifice; y no me es
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lícilo ejercerla sino bajo su obediència, en conformidad a los sagrados cànones, con independència de toda otra autoridad que
no sea la de la Iglesia, y sin ingerencias extranas, que si siemprc
fueron odiosas, en el presente estado de las cosas religiosas de
Espafïa son basta inconcebibles.»
Ja en la seva segona Pastoral (25 de juliol del 1862) s'adreça
al poble, l'etern nen, l'etern explotat, per a obrir-li els ulls amb
aquests mots tan plens de realitat i tan exempts de por als poderosos explotadors fuetejats: «Se os quiere para instrumentos de
planes borribles; y cuando ya no sirvàis a las miras de sus autores, se os dejarà a un lado, se os tirarà con desdén, se os sacrificarà sin compasión. Vais a derribar, conducidos por esos bombres, las obras de la justícia, de la caridad y de la religión; las
obras de los siglos màs hermosos de la Iglesia, para levantar no
sabemos qué, pero de seguro para que sobre vuestros hombros
se encumbren, para ser vuestros tiranos, los que ahora os balagan... quieren dejaros sin ninguna rebgión, sin Dios, para que,
asi embrutecidos, sirvàis a sus criminales antojos... Ellos saben
que nada bay tan eficaz para comprometeros fàcilmente en planes inicuos como derramar en vuestros pechos la copa del vicio
y dar rienda suelta a las pasiones vergonzosas y embruteceros.
Si, si, en los lupanares, en las orgías de los rufianes, en los espectàculos de lubricidad, en esas diversiones impúdicas a que se os
llama y cmpuja, es donde se educan los futuros trastornadores
de la sociedad, donde se forman y adiestran los soldados de la
revolución... Sólo el amor de vuestro bien y cl gravísimo deber
de nuestro ministorio mueve nuestra pluma. No tenemos palabras de liumana sabiduria, pero bierven en nuestro pecbo palabras de verdad y de salud. No podemos callar.»
Són dignes de recordança les dues breus Pastorals escrites
l'any 69, quan encara fumejaven les armes bomicides a les mans
de la revolució triomfant, l'una amb la valenta professió de fe
com a protesta contra les blasfèmies proferides al Congrés dels
«liputats i l'altra responent al Govern espanyol, que demanava
l'ajut dels Bisbes per endogalar l'Església, amb aquella lliçó tan
finament ironitzada sobre els deures dels fidels envers l'Estat i
de l'Estat envers Déu. «El poder civil —diu en aquesta darrera—
abusaria inmiscuyéndose en las cosas de la Iglesia... Y donde
bay abuso, no puede estar el derecbo de mandar ni el deber correlativo de la obediència...»
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Enèrgiques i vibrants d'indignació són les exposicions a les
autoritats i a les Corts demanant la restitució dels Seminaris i
de la Casa-Missió, dels quals s'havia apoderat la Junta revolucionària, contra el decret de supressió de convents de religioses,
contra la prohibició dels actes públics del culte fora del temple,
contra les calúmnies i les injúries contingudes en una correspondència publicada pel periòdic madrileny «La Iberia», contra
el projecte que pretenia fixar les obligacions eclesiàstiques i establia unes relacions econòmiques inadmissibles entre la clerecia
i l'Estat, projecte que ell qualificà d'herètic, de cismàtic, d'injust
i d'irrisori, contra la circular de Foment del 3 de març del 1881
sobre instrucció pública i contra l'acord de l'Ajuntament de Tortosa d'apropiar-se, per a aterrar-los, d'alguns edificis pertanyents
a l'Església; com ho són les comunicacions amb què, davant del
ministre de Gràcia i Justícia, rebutja la inculpació feta contra
els eclesiàstics d'excitar a la rebel·lió, i, davant de l'alcalde popular de Tortosa, reclama contra la introducció de l'anomenat matrimoni civil; com l'ofici al Governador de Tarragona sobre la
supressió de convents, com la carta al President del Poder executiu demanant-li la revocació de les disposicions injustes de la
Junta revolucionària, com l'ofici al ministre de Gràcia i Justícia
negant-se a accedir a les exigències d'un alcalde, i com la saborosa resposta d'octubre del 1876 al ministre, quan aquest es queixava perquè en les misses no era recitada la peroració «Et famulos», en la qual, després de fer-li un som recompte dels greuges
que la humil i soferta classe sacerdotal havia rebut i anava rebent del poder públic, torna a reclamar, per centena vegada, i
ara no a una Junta revolucionària, sinó al Govern d'un rei catòlic, i després de dos anys de restauració, que li siguin tornats els
Seminaris que contra tota llei i justícia li havien estat arrabassats, i fa aquestes afirmacions amargues i rotundes que segurament no esperava el senyor ministre en formular les seves queixes: «/.Qué ha de hacer el Clero? /.Ha de mostrarse satisfecho y
magnificar estos tiempos felices? E s imposible. Yo entiendo que
en el presente estado de cosas, lleno de contrariedades y miserias, sin mas estimulo para el Clero que el del deber, su conducta
es verdaderamente heroica. Y i qué hemos de hacer los Obispos?
Por mi parte creo haber hecho lo debido y por tanto lo bastante.
Porque después de tanto desengaiio, durante un pontifícado de
quince anos. en tiempos superlativamente azarosos, he Uegado
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por lu-ccsidad involuntària a contraor hàbitos que haccn dificil
el entusiasmo.»
Aquesta santa energia no desvirtuava gens la seva prudència
i el domini sobre els seus nervis, en algunes ocasions ben difícil,
com quan, per l'agost del 1872. bagué de contestar un ofici desentonat de l'incivil batlle de Tortosa que li exigia les claus de
l'església de la Sang per a profanar-la. c... Por esto—11 diu amb
la màxima serenitat consentida pel revoltant afer i per les maneres inurbanes de tractar-lo el qui es titulava Alcalde popular—
y porquo no dejaria de causar escàndalo a los católicos de Tortosa el suprimir el cuito en dicba iglesia. no puedo acceder a la
reclamación de V. S.; y como amena»» con ocuparia por la fuerza, solo debo anadir que protesto desde abora contra la violència
y dejo exclusivamente a V. S. la responsabilidad de tan grave
nudida. No puedo conduir sin manifestar a V. S. que be dcbido
bacenne alguna violència para contestarle con tanta suavidad,
y que espero, por lo mismo, que en las nuevas comunicaciones
que quiera dirigirme, emplearà el lenguaje digno y rcspetuoso
que corresponde, pues no puede V. S. desconocer que en mi puesto, en mi edad y después de inis estudiós, ea nniy duro y muv
tristc ser tratado oficialmente por un Alcalde sujeto a mi jurisdicción como un cbiquillo que no sabé lo que se dice, o como un
escolar tan desaprovechado que no sabé siquiera gramàtica castellana.»

« * *
I aquest bome, tan excel·lent per tants conceptes, pensava tan
bumilment de si mateix que, en acomiadar-se dels clergues i
fidels de Tortosa, després d'haver treballat en aquesta diòcesi
durant disset anys amb tantes fatigues i tant de fruit, demana
en la seva darrera Pastoral que, en arribar el dia de comptes
sobre l'acompliment de la seva missió episcopal, es digni el Senyor de judicar-lo amb misericòrdia, i atribueix els èxits assolits
als clergues, que qualifica no solament de cooperadors, ans encara de «nuestro sostén, nuestro modelo y el estimulo de nuestra
solicitud pastoral», i a les oracions i mortificacions de les verges
consagrades a Déu en el claustre; i a l'hora de la mort. com si
s'hagués oblidat de tols els mereixements adquirits amb tantes
de peOCfl heroicament superades per la glòria de Déu i profit espiritual de les ànimes durant els 26 anys i quatre mesos de pontificat, com si tota la brillantor pròdigament irradiadora de la
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seva ben adquirida fama de savi i de sant i de la seva alta dig»
nitat, tan religiosament administrada, no fos altra cosa que un
pur convencionalisme, fita l'esguard, ja entelat per l'agonia, només en el míser fill d'Adam pròxim a pagar el tribut exigit pel
pecat i fa púlpit del seu llit de dolors, com ja l'havia fet, durant
tota la seva vida episcopal, de les planes del Butlletí i de la cadira del despatx i del seient del menjador i del reclinatori del
temple i de la saleta d'esbarjo, per a predicar als familiars que
amorosament l'envoltaven: «Ja veieu on van a parar les dignitats, les honors i totes les pompes del món: he estat r«Arquebísbe», m'anomenaven «Excel·lentíssim senyor», i no sóc només que
una massa inerta, un sac de podridura».
I aquest Prelat tan gran no podia capir que els seus fidels
subordinats s'adonessin i s'admiressin d'una grandesa que ell
ignorava per tal com mai no s'havia entretingut a sospesar la
vàlua extraordinària de les seves accions, i manifestessin amb
actes externs alhora llur estupefacció i llur agraïment envers qui
només per l'eterna salut d'ells vivia i es sacrificava i realitzava
unes gestes apostòliques admirables.
Confessem que una de les planes dels escrits pastorals de l'arquebisbe Vilamitjana que més ens han afectat i més clarament
ens han descobert els besllums enlluernadors de la seva humilitat es la que escriví, amb una ingenuïtat tota infantil, amb una
sinceritat de llenguatge tota vigatana i amb una eminentment
sacerdotal desconeixença dels mèrits propis, per a protestar dels
honors i obsequis de què havia estat objecte durant la visita pastoral. «En todas partes —deia el 26 de desembre del 1878— se ha
manifestado igual y aun mayor afàn para obsequiar al Prelado,
que en dias mej ores para la Iglesia, y confesamos que este hecho
anómalo nos ha dado en qué pensar. <,Cómo es, nos hemos preguntado, cómo es eso? Los pueblos no son al presente mejores
que anles; al contrario, la religión ha sufrido gravisimos quebrantos, ni lienen los pueblos màs medios de manifestar su respeto, veneración y amor a los Prelados de la Iglesia, que tenían
pocos afios atràs. <.Cómo es eso? ^Cómo se explica esa exuberància de entusiasmo, ese lujo, esa magnificència de obsequios? Hemos llegado a témer, lo hemos basta manifestado alguna vez públicamente, que el espíritu mundano comienza a desnaturalizar
csas manifestaciones católicas, cuyo objelo debe ser y fué exclusivamente religioso, para convertirlas en espectàculo de diver-
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sión y vanidad. Nadie se ofenda. Es nmy posible, es casi seguro,
que no lo comprenden, mucho menos lo intentan deliberadamente los pueblos; pero el demonio, que conoce mil artes de bacer mal, para quien es indiferente y aun preferible hacerlo pervirtiendo lo bueno y profanando lo santó y sagrado, ha logrado
quizàs meterse en medio y traer hacia si lo que es de Dios y a
Dios se debe. ^Quién sabé si, inspirando a los pueblos exlerioridades, se propone el maligno apacentar la imaginación y halagar el corazón, y sustituir con ese ardid un fantasma de religión
a la religión verdadera y un sentimentalismo puramente natural
a la fe y piedad cristianas? ^Quién sabé si, abrumando de obsequios a los Prelados, intenta ocultaries la obra de perdición que
a la sordina promueve?... Debiéramos pagarnos menos de las
apariencias y no detenernos en la corteza del aclo exterior...
Mientras asi no se baga, la religión y la piedad perderàn terreno
basta desaparecer, con el espíritu que salva, la forma exterior
que deslumbra.»
Mai no havíem llegit una manifestació de modèstia humilment alarmada d'una tan transparent sinceritat i d'una finor,
d'una elegància perifràstica tan vistenl com aquests senzills mots!
I alhora, quina lliçó per a tothom!

* * *
/.Apareixerà algun dia l'historiador gruat que pugui i vulgui
encastar el nom de l'Excm. i Rvm. senyor Benet Vilamitjana i
Vila en el lloc que li pertoca en la magnificent galeria dels catalans il·lustres?
T. B E L L P U I G . Prev.

Entorn dels conceptes «ciència »
i «saviesa» (*)
Hom confon a simple vista els sentits de ciència i saviesa. Marítain ens descobreix que aquests mots tenen un sentit genuïnament divers, mitafisicanunt específic: són mots «lourds à soulever»: «L'àme conduile au comble de la sagesse, c'est à dire de
l'unité, toul en sachant très bien ce qu'est le bien et le mal, ne
sait plus cependant trouver en rien de ce qu'elle voit le sentiment
du mal, parce qu'elle n'a plus de connaturalité avec lui, et a pour
ainsi dire les yeux fermés sur le peché — tandis qu'au contraire,
à l'exlrème de la parlicularilsation connotée par la science, l'àme,
entrainée vers les curiosités d'en bas, connait le bien et le mal
dans leur goúl experimental et dans leur saveur propre (ce qui
supone l'expérience du péché et de la mort)—, nous comprenons en que! sens profond on peul dire qu'Adam a préferé la
science à la sagesse». (1)
Diferència radicalment diversa de sentit la que enclouen
aquests mots. I pel sentit d'aquests mots, els camps resten no
solament dividits, sinó classificats, la saviesa duent la preeminència damunt de la ciència. Car ella «est un savoir par les plus
hautes sources et sous les lumières les plus profondes et les plus
simples». (2) 1 aquesta preeminència encara apareix més exposant els diversos sentits del mot ciència i la valorització del
(•) Arran de la conferència de J. Maritain. donada a Roma el 19 de març
dei 1934 i publicada per la Revista de la Suissa Romanya, tNova et Veterà»,
any IX. N.» 4. octubre-desembre, 1934.
(1) L'ànima duta al cim de la saviesa, és a dir de la unitat, tot i saber molt
bé el que és el bé i el mal, no sap trobar en res del que ella veu el sentiment
del mal. perquè ja no té connaturalitat amb eU i té. per dir-bo així. els ulls
aclucats sobre el pecat — mentre que. al contrari, en l'extrem de la particularització connotada per la ciència, l'ànima, emmenada envers les curiositats jussanes, coneix el bé i el mal en llur gust experimental i en llur sabor pròpia (la
qual cosa suposa l'experiència del pecat i de la mort)—. nosaltres comprenem
en quin sentit pregon es pot dir que Adam preferi la ciència a la saviesa.
(2) í s un saber per les deus més altes i sota les clarors més profundes 1 més
simples.
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mot saviesa en les cultures oriental, majorment la india, heUènica i jueva-cristiana.
Els sentits del mot ciència són: lr. o superior, que equival a
conèixer de manera ferma i estable; 2°. o mitjà, que implica una
contraposició de ciència davant les regions més elevades del saber,
0 sigui una mena de contradicció a la saviesa; 3r. o inferior, que
és quan la ciència és presa en un sentit pejoratiu: des de la simple curiositat fins a la mateixa sensació voluptuosa, la ciència del
pecador, com diu Maritain. L a saviesa, en relació a la ciència, va
inclosa en el primer estadi esmentat, en el que constitueix la regió més elevada. Ja no cal dir, doncs, com es desentén del segon
1 tercer estadi respecte als quals es troba en lloc molt superior i
extrinsec, car en ells va implícit un coneixement «par le détail
et le conditionement». Això quant al segon estadi; quant al tercer,
«ne se rapporte plus à une manière de savoir particulièremcnt
ferme et stable, mais à une manière de savoir particulièremcnt
curieuse et instruite de goút propre des choses créées, et comme
en connivcncc ou complicité avec elles». (3) E n un mot: hom
diu la saviesa dels sants i la ciència dels quimics, i no pas viceversa.
Maritain, endinsant-se en la diferència entre ciència i saviesa,
observa que la ciència ha pogut pretendre de prevaler damunt la
saviesa i ha pogut entrar-hi en conflicte. E l mot saviesa té les
aplicacions d'un ordre el més sublim. Cal començar pel sentit que
li han donat els orientals, majorment els de l'Índia. Per als tals,
la saviesa enclou un sentit d'alliberament i de salvació. Aquesta
saviesa neix d'una necessitat per un abrandament que Maritain
qualifica de desesperat, venint de les profunditats de l'ànima, «une
sorte de raz de marée des energies divines repandues dans l'univers et concentrées dans l'homme». (4) L a saviesa, o si voleu la
filosofia, de l'índia, s'estintola en una revelació sagrada: una lletra sagrada lliurada als savis. D'aci el seu caràcter genuí d'un
ascensus, una ardidesa ascensional que duu l'home a superar-se
i posar-se en contacte, d'una o altra manera, amb la Divinitat.
D'ací encara el fracàs a què va a parar, en tant que saviesa, pel
camí d'un monisme que els sepulta en el nirvana, més o menys
identificat amb la negació.
(3) No diu ja relació a una manera de saber particularment ferma i estable,
sinó a una manera de saber particularment curiosa i proveïda de gust propi de
les coses creades i com en connivència o complicitat amb elles.
(4) Una mena d'alta marea de les energies divines escampades en l'univers
i concentrades en l'home.
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Entre els grecs, subratlla Maritain, el mol saviesa té un sentit
genui: «c'est une sagesse d'bomme, une sagesse de raison, ce n'est
pas une sagesse de philosopbes qui veut ètre une sagesse de salut» (5), o sia: «un perfectum opus rationis», d'aci baix, de la
terra: una saviesa racional, però no racionalista. I malgrat que la
raó antiga era tan naturalment religiosa, mai no ba barrejat els
camps. Parteix de les coses i no del Vedanta o Suprem, com feien
els filòsofs de l'índia. L a saviesa grega té les mesures de l'home.
Els seus mateixos errors, cal fer-los derivar dels excessos del seu
Optimisme. L a seva mateixa bellesa duu l'encuny de disbauxa,
genial, però, «ou les amorces et les points essentiels sont indiqués
avec un art infaillible».(6) Això mateix l'ha fet frustrar en metafísica, davant les supremes realitats espirituals; i en fisica, no
acabant de donar un coneixement general dels fenòmens de la natura; i el mateix cal dir en ordre a la moral, on pressentiu més
desesper que realitats virtuoses. Per això caurà en una mena de
nostàlgia d'ordre religiós i anirà a pidolar a l'Orient i vegetarà
d'il·lusions en un sincretisme «sans racine existencielle». (7) Però
el més lamentable encara és abandonar l'ordenament del pensament a què d'antuvi va encaminar-se, «encisada en una ideal processió d'essències». És una auto-acusació — exceptuant Aristòtil
— d'haver ignorat el singular, l'existencial, el primat del genèric
i del lògic. L'idealisme platònic, per a Maritain, és més aviat un
càstig d'aquella mateixa claudicació.
Hi ha una tercera saviesa: la de Moisès i els profetes, que no
és pas humana, que és d'alliberament, de vida eterna, que s'ateny,
no per un esforç propi, com en la filosofia india: la saviesa de
Moisès fretura que devalli, que es doni, que se'ns posi en condicions perquè nosaltres puguem entrar en les profunditats de Déu:
L a saviesa davallà i portà les nostres llangors. Realment «nulle
part 11 n'est parlé de la sagesse plus glorieusement que daus la
Bible, et plus mysterieusement. Elle y apparait comme incréée et
créée, elle s'identifie à Dieu et elle est la première créature». (8)
L a Biblia és una persistent i definida evocació dels atributs divins:
(5) ts una saviesa d'home, una saviesa de raó, no és una saviesa de filòsofs
que pretén d'ésser una saviesa de salvació.
(6) On els primers esbossos i els punts essencials són indicats d'una manera
infal·lible.
(7) Sense arrel existencial.
(8) Enlloc no es parla de la saviesa més gloriosament que a la Bíblia, i més
misteriosament. Hi apareix com increada i creada, s'identifica amb Déu i é* la
primera criatura.
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transcendència, unicitat, personalitat, llibertat, glòria, etc. I en
aquesta afirmació de la personalitat divina, es constata, a favor
de l'ésser creat, la seva realitat lunnana, personalitat i llibertat:
«Tout est dialogue daus l'Ecriture Sainte, il n'est jamais question
que de Toi i Moi». (9) Però en la condició humil que l'ordre jeràrquic imposa al qui ha rebut el do envers el donador: car la saviesa
de salut, no és l'home que l'adquireix, sinó que és Déu qui la
dóna, a través de les profunditats de l'amor increat per a penetrar les profunditats de les criatures. Filó va enamorar-se d'aquesta saviesa. E n definitiva, només féu que provocar la guerra entre
la saviesa dels sants i la saviesa dels filòsofs: Filó, en no ultrapassar els limits humans, va trair els destins dels homes. Es va limitar a l'home, cometent un pecat d'orgull; i l'orgull no va dur-lo
a la saviesa, no va poder comprendre la follia del Crist en creu.
Sant Pau va presenciar la ruïna que derivà del conflicte; de savieses i Sant Agusti es constitui doctor i àrbitre d'aquest conflicte.
A partir d'ara, «les siècles suivants vivront de sa doctrine de la
sagesse el de la science. Augustin leur a appris qu'enlre la sagesse
qui connait per les raisons supérieures et daus le matin des choses divines, et la science qui connait par les raisons inférieures
et dans le crépuscule des choses créées, les esprits et les civilisations doivent choisir, je dis comme souveraine valeur: car la
science aussi est bonne et digne d'amour, mais comme moyen
ou comme fin intermédiaire, nou comme fiu suprèmc.» (10).
Maritain resumeix aquest panorama aixi: «el món antic és una
competició de savieses, i el món cristià se'ns presenta com la síntesi i la jerarquia de saviesa. Tot ordre de l'esperit i tot ordre humà
deriva d'aquest. L a mateixa civilització medieval té un caire de
tan BOmmament reeixida, gràcies a haver sabut comprendre aquest
ordre de la saviesa, en un fondre's de dos abismes per via d'amor:
l'abisme divi llançant-se damunt l'abisme humà. E l pujar a Déu
és efecte de la vinguda de Déu que comunica aquest dinamisme
prodigiós del Cristianisme: el moviment primer causant el segon
(de l'home). L'Edat Mitjana no malmeté la qualitat existencial
perquè cregué en el Verb encarnat, perquè va presidir la seva
(9) Tot és diàleg a la Sagrada Escriptura: mai no es tracta d'altre que de
Tu 1 Jo.
(10) Els segles següents viuran de la seva doctrina de la saviesa i de la
ciència. Agusti els ha ensenyat que entre la saviesa que coneix per les raons
superiors i en el matí de les coses divines i la ciència que coneix per les raons
inferiors i en el capvespre de les coses creades, els esperits i les civilitzacions
han d'elegir, vull dir com a valor sobirà: car la ciència també és bona i digna
d'amor, però com a mitjà o com a fi intermediari, no com a íl suprem.
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vida un ordre jeràrquic i ordenat de savieses: la saviesa infusa o
la gràcia, la teologia i la metafísica, especificades per la llum
objectiva dels objectes formals llurs: la llum de la saviesa teològica és la connaturalitat d'amor amb el sobrenatural i d'unió, una
vegada assolit de manera experimental i sobrehumana i per totes
les vies: intuïció, imaginació, poesia, etc; la segona saviesa té per
llum objectiva la comunicació de la ciència que Déu té de si, feta
per la revelació, i exigint de prosperar en nosaltres pel do d'intelligència, fins a atènyer la ciència de fe i raó: saviesa d'objecte
divi i naturalment adaptada; la saviesa metafísica, que té per llum
objectiva la intel·ligibilitat de fésser situat en un estat pur, i no
pas Déu, sinó l'cens secundum quad ens». (11) Un dinamisme intern fa ascendir la saviesa inferior vers la superior, en aquest ordre progressiu de la raó humana: de la metafísica a la teologia
i de la teologia a la vida de la saviesa infusa o de la gràcia i d'aci
a la visió: és la gran força vivificadora de l'Acte pur. És aquest
el secret de la grandesa de l'Edat Mitjana: l'haver-se assentat en
un ordre jeràrquic de savieses i haver-lo completat amb l'harmonia entre la saviesa i la ciència. I quan la saviesa va esdevenir
imperialista davant la ciència, ningú no va perdre-hi més que ella
mateixa. Però per subratllar desordres entre la jerarquia de savieses i entre aquesta saviesa i la ciència, cal arribar al segle X V I .
Maritain assenyala el capgirament modern com un fruit del
segle XVI. E l món modern — celui qui achève de passer sous nos
yeux—(12) no es fa remarcar per harmonies entre saviesa i ciència, sinó pel «conflicte entre la saviesa i la ciència i per la victòria de la ciència sobre la saviesa». No és que manquessin lluites
en el segle XIII. Cal només recordar l'averroisme, lluitant per
separar la saviesa filosòfica de la saviesa teològica, estabünt
l'home de la natura pura i l'home de la gràcia i de la fe. Sant
Tomàs detura l'envestida. Mort ell, l'averroisme reexi en part a
través de Síger de Brabant i va repercutir en Dant sota l'aspecte
teològico-politic, ferments per al segle X V I . Si el conat averroista
anava fonamentat sobre una metafísica, en Descartes serà sobre
una física. I si el primer conat no reeixi. Descartes negarà amb
èxit la possibilitat de la teologia com a ciència o com a saber, per
a un caràcter pràctic, amb el fi de fer-nos «senyors i possessors
(11) L'ésser en tant que ésser.
(12) El que acaba de passar (fineix la seva carrera, es troba a les acaballes)
sota els nostres ulls...
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de la natura». L a metafísica serveix en ell de base «en ordre a la
física, la ciència i la possessió matemàtica de la natura». Som
lluny d'aquell ordenament jeràrquic de les tres savieses de què
parlàvem. L'èxit de Descartes es deu a la preponderància atorgada a la intel·ligència humana i més encara al desig. L'humanisme s'hi conjumina bé en la percaça, com a fi suprem, de riqueses creades: és, en síntesi, l'avantatge de la ciència damunt la
saviesa. Kant entrarà en la revolució filosòfica de Descartes i en
traurà naturalment noves conseqüències. Si Descartes separà la
filosofia de la teologia, Kant separarà la ciència de la metafísica.
Hom veu desaparèixer en ells la saviesa metafísica i no es salva
ni en el romanticisme ni en l'idealisme. L a saviesa no es salva ni
en la filosoGa de la natura, que en la filosofia tradicional era realment una saviesa, mentre ara no és més que una física: Kant es
recolza en Newton. FA segle XVIII i quasi tot el XIX han cregut
en una identificació de la saviesa amb la ciència. Però de fet,
mai no fou així: «la matemàtica i l'empiriologia han foragitat
l'ontologia». L a ciència és bona, direm, però hom pot usar-ne
malament i causar danys, cosa que no pot dir-sc de la saviesa.
Maritain acaba dient: «Certes, il n'est pas question de revenir
au moyen àge, ni de réeuser l'immense et magnifique développement des sciencies au cours des derniers siècles. Au contraire,
le problème propre de l'àge oü nous entrons sera de réconcilier
la science et la sagesse dans une harmònic vitale et spirituelle». (13) I el camí és una critica del coneixement a través d'un
esperit completament nou, o sia autènticament realista i metafísic. Hom atenyerà una jerarquització de savieses i una relació
fecunda entre ciència i saviesa. I encara, la ciència i la filosofia
no exerciran funcions ministerials davant la teologia, ans gaudiran d'una autonomia plenament reconeguda. «Així, una unitat
de vida podrà mantenir en harmonia les diversitats de l'univers
del saber».
P. Agustí de MONTCLAR, O. M. C.

(13) Certament, no es tracta pas de tomar a l'Edat Mitjana, nl de recusar
l'immens i magnífic desplegament de les ciències en el curs dels darrers segles.
Al contrari, el problema propi de l'edat en què entrem serà de reconciliar la ciència 1 la saviesa en una harmonia vital i espiritual.

C R Ò N I Q U E S DE L'ESTRANGER

DE

FRANÇA

Nacionalisme i estatisme
La por d'una guerra no ha desaparegut. i N o és, la por d'una guerra,
el principi de la prudència i del seny per als pobles? Un home polític
que ha estat ministre i que està folrat d'una profunda cultura d'humanista, republicà, pacífic, partidari de les Sancions perquè creu que la
Societat de Nacions és la darrera garantia col·lectiva de pau em deia:
—Puix que, malgrat el desig de garantir la pau que la majoria de delegats a Ginebra han manifestat, no s'han esvait encara les possibilitats
que esclatí la guerra, cal mirar si cs troba un mitjà més radical de defensar la pau.
—Sou partidari, potser, de rantimilitarisme a ultrança?
—Sí, sempre i quan no es tractí de la doctrina d'un partit sinó d'una
mesura adoptada pel mateix Estat. A judici meu, no estarem mai garantits contra la guerra mentre campin els interessos particulars dels fabricants de canons. L'armament de tota mena hauria d'ésser monopolitzat
per l'Estat. No és ell, per ventura, qui declara la guerra? Doncs, sí és
l'Estat el que signa els Tractats de Pau, organitza les aliances i decreta
la mobilització, al front o en els tallers, dels ciutadans, fóra molt just
que només ell posseís la fabricació dels instruments de la guerra.
Podia objectar, jo, que l'Estat, fins a l'hora present, ha organitzat
d'una manera desastrosa, ruïnosa per als contribuents, els monopolis
econòmics que ha pres en la seva mà. No vaig fer-ho. No era pas aquesta,
la qüestió. Que la qualitat dels armaments fos pèssima, com els llumins,
el tabac o el telèfon, no era el que feia el cas. També nosaltres, contribuents, paguem del nostre peculi la fabricació d'armes que enriqueix els
industrials particulars, ja que aquests troben la primera i principal eixida de llur mercaderia en la Defensa Nacional. Altrament, el meu amic
completà el seu programa estenent aquest monopoli al petroli, la més
essencial de les armes indirectes.
En acceptar aquesta hipòtesi d'un monopoli guerrer dels Estats, no
podia menys de pensar que per aquest procediment desapareixeria, en
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efecte, la competència de les fàbriques d'armaments privades, la conseqüència de la qual és que es trametin armes als indígenes de les colònies,
als pobles que viuen encara en un estat de civilització inferior, dit en
poques paraules, que hom armi l'adversari. L'objecció, tanmateix, romania dempeus: perquè el monopoli de les armes per l'Estat fos efectiu
caldria que l'acceptessin tots els Estats del món; sense aquesta condició,
la nació on subsistís una fàbrica particular començaria de bell nou a
emmetzinar el món a profit seu i , per tant, suscitaria la guerra.
Res no vaig objectar al meu amic; només volia retenir l'aspecte filosòfic de la qüestió, això és, que l'Estatisme acabava de conquerir el darrer terreny que l i oposava una dissidència, o sia la seguretat cívica.
Així, doncs, hi ha intelligèncíes superiors que pensen que l'Estalisme no solament ha d'ésser proposat com a solució de les dificultats
de la indústria i del comerç particulars, ans encara com a únic recurs
per als ciutadans amenaçats per la guerra. Mirada un xic més de la
vora, vaig adonar-me de seguida que la idea del meu amic no era pas
una anticipació, sinó que ja havia començat a realitzar-se, ja formava
part de l'actualitat contemporània. L'Estatisme, almenys a França, si
no s'ha pogut apoderar completament de la Segona Ensenyança, s'ha
ensenyorit, per dir-ho aixi, de l'Ensenyament Primari. Un capellà amic
meu era borinotejava a can d'orella: «El catolicisme, a França, no ha
pogut veure finides les seves tribulacions sinó a comptar del dia que
condemnà l'oposició al règim, és a dir que en certa manera s'estatitzà.»
Un exemple encara més colpidor de l'Estatisme hem pogut veure aquests
dies, í aquest exemple no fa més que confirmar allò que havíem dit no
fa gaire temps sobre les migrades probabilitats que tenia de reeixir el
moviment italianòfil. puix que l'Estat Major francès acaba de signar un
acord amb l'Estat Major britànic. Tampoc, en aquest cas, no és et" sentiment públic el que influeix en la decisió del Govern; no és, a f i de
comptes, el Nacionalisme el que decideix, sinó l'Estatisme. Només la
política estatista és capaç de conèixer allò que convé al pals. Només ella
té autoritat per a decidir. I l'Estatisme no pot ésser confós amb el predicament d'un partit, o la política d'un Gabinet. Es tracta, aci. de la part
més assenyada de la nació, dels especialistes mateixos del patriotisme:
l'Estat Major. Aquest ha decidit de prestar suport a la Gran Bretanya í
ja hi ha un principi d'execució, per tal com l'esquadra francesa es reuneix al Mediterrani.
Un altre cas que demostra que l'Estatisme ja funciona é? la sensacional informació segons la qual França deixaria diners a Rússia, però
no en la forma discutible dels emprèstits que fan els Bancs obligats pel
Govern i que poden molt bé no ésser coberts, fracassar. Aquest préstec
té tota la fisonomia de l'Estatisme, fins al punt que hauria estat fet en
virtut d'un acte gairebé dictatorial: fóra la mateixa Caixa de Dipòsits
i Consignació la que lliuraria a la U. R. S. S. els crèdits de què es freturosa. Fins avui, aquesta institució financera era considerada com una
mena de dipòsit sagrat on es duia automàticament l'import d'un lloguer
que l'estadant d'una casa creia que l i pertocava pagar, però que el
propietari, que havia intentat un procés, no volia acceptar, o l'import
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d'un salari que hom devia a un funcionari traspassat, mentre els seus
berena no eren coneguts o no es posaven d'acord, etc. Aquestes sumes
poden ésser demanades d'un moment a l'altre. L'Estatisme fa cas omís
de la gravetat d'aquesls dipòsits, d'aquestes penyores, que són la garanlia suprema d'aquest establiment que. si pot dir-se, semblava encara més
segur que el Banc de França mateix; disposa d'aquests diners per tal
d'ajudar un país els emissaris del qual combaten la societat burgesa que
ha fundat precisament aquesta Caixa de Dipòsits i Consignació.
(No són proves, tot això, de l'omnipotència i de l'absolutisme de
l'Kstal? L'Estatisme s'ha endinsat en els costums, es perfila i s'arrodoneix de dia en dia amb mil abdicacions de la iniciativa privada en
benefici de l'Estat. Aquest s'ocupa ja quasi exclusivament de la salut
pública. Les Assegurances Socials fan desaparèixer de mica en mica el
metge independent, el cavaller solitari de la ciència mèdica (f). La llei
en virtut de la qual els municipis o l'Estat han de compensar entre la
gent del camp les pèrdues ocasionades per les brufades o altres desastres
agrícoles, per mica que s'estengui, s u p r i m i r à les assegurances agrícoles
contra el calabruix. No manquen tampoc projectes d'Assegurances contra incendis, robatoris o accidents. Aquesta tendència a l'Estatisme és
general, i és ben licil preguntar-se si no som espectadors de les primeres
passes d'un comunisme sense violència.

• *•

La reacció contra l'Estatisme és el Nacionalisme, el qual. altrament,
fou el seu predecessor. El Nacionalisme era, fit a fit del govern, allò que
és l'individualisme respecte a la societat. No era, potser, sinó la suma
dels ideals dels individus. Tanmateix, podia representar una embranzida
de dintre cap enfora, mentre que l'Estatisme pot representar moll bé
una biirsada de fora cap endins. No poques vegades contra els endintres.
car l'Estatisme pot ésser antinacionalista. Qui diu Estatisme vol dir
abandó en mans de l'Estat, no solament de l'autoritat, sinó també de
totes les activitats particulars. Però, com que es tracta d'una cessió incondicional, els caps d'aquest Estatisme poden obeir sense impediments
una doctrina vinguda de fora. o que, si bé procedeix de dins, malda per
exercitar-se a l'exterior. L'absolutisme democràtic pol reservar, aixi
mateix, una part important de la seva activitat, no per a la pròpia nació,
sinó per a una nació estranya, i això per raó d'una doctrina universal,
és a d i r superestatista. No és altre el cas de la concessió de sumes considerables a Rússia per la Caixa General dels Ciutadans, en el mateix
moment que es desentén d'atorgar el crèdit més minim per al desenrotllament de tal o tal indústria particular.

• **
Tol amb tot, hi ha casos en què un dels membres actius de l'Esta(1) No es tracta, en efecte, d'estudiar el que pot romandre o el que subsistirà de la llibertat en si. posat que els metges que no volen saber res de les
Assegurances Socials han d'unir-se amb altres companys en forma de policlíniques o mútues. Aquestes dues formes no fan sinó oposar Corporatlsme o Sindicalisme a Estatisme. En cap d'aquests casos no és possible de preveure la
conservació i molt menys encara la restauració de la llibertat individual compatible amb el nostre pa de cada dia.
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tisme mira de fer Nacionalisme, no pas, ben entès, en un sentit xovinista,
sinó en el del bé general del país. Quan l'estatisme d'aquest senyor és
sincer, és a dir quan és estatista perquè està convençut que no hi ha
altru manera d'assegurar el benestar del poble, i es troba davant la
necessitat d'emprar l'antic mitjà del nacionalisme per tal de defensar
la mateixa integritat del terreny en què realitza el seu experiment estatista, es va a parar a una tragèdia tan colossal que els nostres autors tràgics clàssics no en podien conèixer cap de semblant. El cas va plantejar-se, per parlar amb exactitud, a les envistes de la darrera guerra. Un
home que ha pogut conèixer bé l'heroi d'aquella època (entre 1910 i
1911), Jules Romains, ens convida a representar-nos aquest drama en
forma d'una novel·la composta de deu volums: Les Hommes de Ronnr
Volonlé (Flammarion). Els dos últims volums, que s'anomenen, respectivament, Montée des Prrils i Les Pouvoirs, són pròpiament la novella de
l'home d'Estat. El protagonista és un socialista. Jules Romains (que, no
ho oblidéssim pas, és el creador de l'Unanimisme) ens mostra l'obrer,
aquest personatge col·lectiu dc cent braços (divisió del treball) i d'un sol
cap que alberga el desig del benestar i el sentiment, o la fretura, d'una
justícia social. Si hom oposa les pàgines de la novel·la de Jules Romains
a les dels sacerdots que s'han lliurat a la tasca d'evangelitzadors del
«cinyell roig» de Paris, hom s'adona que la diferència és ben poca. I és
que la vida és terrible en la indústria moderna. Cal dir-ho clar, ^quants
burgesos hi ha que es fan càrrec, que tenen un concepte just de les dures
condicions del treball manual en les fàbriques contemporànies? Per això
l'únic remei, en el pla espiritual, és la religió. D'aci ve aqueixa grifolada
religiosa en els suburbis de Paris, i la creació d'aqueixes esglésies de
raval on calen sacerdots tan meritoris com dotats d'esperit apostòlic.
En el pla social, sembla que una millora o, si res més no, una reglamentació dc la condició social dels obrers manuals pugui ésser obra
únicament de l'Estatisme. Però el mèrit de Jules Romains és que no
simplifica el problema fins al punt de presentar-vos obrers embrutits
per treball serial, dit altrament a la cadena, i revoltats. Obra piadosa que
ben segur no ha fel cap escriptor populista. Jules Romains ens fa conèixer la vida d'un torner, especialment de filaberquins, d'uns tallers d'automòbils, en l'època en què aquesta indústria comença a esdevenir una
mecanització general. I pretén demostrar que la individualitat pot subsistir en el treball mecànic. Segons ell, l'obrer obligat a tornejar quasi
sempre les mateixes peces pot posar en aquestes amor propi i originalitat. H i ha tantes maneres de fer amb la màquina una peça de la qual
hom té el disseny davant dels ulls! L'anar a la qualitat, que sempre ha
estat—dit sia sense xovinisme — un patrimoni de l'obrer francès, resisteix molt bé la força anihiladora de la personalitat que exerceix la
màquina. Jules Romains ens mostra així mateix que el veritable sindicalisme, a França, és enemic de la vulgaritat de les promiscuïtats i de
les xerrameques dels espies de restaurants comunistes, que no és joguina
de l'arribisme dels conductors de multituds, però que tampoc no s'estova d'entendriment davant les obres de beneficència dels patrons capitalistes. En fons, allò que domina en l'obrer francès que somnia amb nn
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Estatisme absolut capaç d'organitzar lleis socials millors, ós... una fretura formidable d'independència. Això és ben francès, i terriblement
llati. Si referim, dilatant-lo, el mot nacionalisme a la seva accepció de
racisme llati, haurem de convenir que el Nacionalisme serveix de basament a l'Estatisme. El líder del qual Jules Romains fa l'heroi de la seva
novel·la es recolza en aquesta mena d'obrers, il·la pres per model Jules
Guesde o Jaurés? Sigui com vulgui, el cas és que aquest manipulador
d'homes crema, més que res, de desig de fer viure F r a n ç a en pau. Ara
bé; aquest lider arriba al poder, i no per a ocupar un Ministeri qualsevol, sinó el d'Afers Estrangers. Els perills de guerra vénen, en aquella
època, del cantó d'Alemanya, per més que Jules Romains estableixi que
la guerra de 1914 fou deguda a una evident mala voluntad de les potències, financeres o d'altra classe, que no van fer res per tal d'impedir-la.
Al contrari, ens diu Romains. La lluita que el representant de l'Estatisme
— en aquest cas un pacifista — sosté contra les potències bcUigercs
assoleix el patetisme. Desgraciadament, Jules Romains no ens diu amb
exactitud quines són aquestes potències. Aquests Hommes de Bonne Volonlé tindran una continuació en la qual veurem força gent, que en
aquests deu primers volums s'han acontentat amb intrigar-nos, com es
posen la careta. Perquè, de la mateixa manera que el Ministre ha de
lluitar contra les misterioses energies bel·licoses que s'han infiltrat fins
a les oficines del seu ministeri, i moll més encara a la Cambra i a les
Comissions parlamentàries, veiem en el pla modest dels herois sense
glòria alguns convençuts (un mestre, un llibreter i , en determinat sentit, un futur universitari) en batalla amb els misteris de les organitzacions belligeres no oficials. Aquesta contesa entre l'Estatisme, que tendeix a la universalitat per mitjà de la Pau, i els Nacionalismes, que cerquen la grandesa pels tiranys hòrrids de la Guerra, és una pedrera d'abundós material que ens proporciona pàgines apassionants. Acompanyem aquest mestre pels riscosos carrinyots i cavorques d'una associació que fa bocades i justifica la seva existència en la noblia de la pau
i que, amb tot, flairem que la seva única finalitat és l'espionatge, que
no acaricia altre objectiu que la guerra. De manera que Jules Romains
ens presenta aquest paral·lelisme: un conductor de pobles que en la
nostra època vulgui la pau es troba presoner dels tentacles que, en forma d'associació secreta, mouen al seu entorn els interessos privats, i de
la constitució irresponsable d'una democràcia falsejada i violentada,
alhora que, en idèntic sentit, el revoltat isolat, que gira els ulls envers
l'internacionalisme dels Estatismes, es converteix en l'instrument i n conscient dels Nacionalismes més egoistes i més perillosos. A desgrat
de tol això. les conclusions de Jules Romains són favorables a l'Estatisme, és a dir a un poder socialista prou potent per a frenar tota velleïlat bellicosa a l'interior d'un Estat (que 1Wl)osi a tal societat privada
l'obligació de sacrificar-se en benefici de l'entesa amb una nació veïna)
i de generalitzar-se per tal d'imposar el mateix criteri als altres països.
Conclusió, altrament, areligiosa. per tal com no té per res en compte
la possibilitat d'unir l'Església en col·laboració amb els governs pacifistes.
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* **
Es tota diferent una obra d'Henri Bordeaux, de l'Acadèmia Francesa. L'escriptor no afirma pas que allò que guia l'home és la necessitat
d'oferir-se en exemple. Tampoc, al seu parer, el deure moral no és sancionable per l'Estat, amo absolut de les conscincies i dels pensaments.
En el novel·lista de la família i de la consciència, el problema no va
del general al simple; l'home, en obrar, no creu d'una manera immediata comprometre o defensar el seu partit. Ell es veu sol amb la seva
consciència, és a d i r davant Déu. Es aixi que apareixen una infinitat
de matisos, i l'acció, en compte de cercar la seva força en el nombre,
la posa en la intensitat de l'individu. Trois Confesseurs (Plon), advocat,
metge i sacerdot, reflecteixen clarament les virtuts pròpies del Nacionalisme: el sentiment constant d'una responsabilitat personal, la preocupació del deure, cn el moment que els partidaris de l'Estatisme parlen, per conseqüència forçosa, de dret i de passió. Fins quan el mot no
és pronunciat, hi ha sempre la presència dc Déu. Religió i Nacionalisme són inseparables. Cosa que no impedeix poc ni molt el sentiment
d'una comunitat professional. Com a exemple, l'advocat íntegre que
només accepta la defensa d'innocents, en assabentar-se que la seva
clienta és verament, contra cl que havia negat, una emmetzinadora, vacil·la a seguir defensant-la. Però les mateixes regles de la seva professió
lí recorden que ha de pledejar en interès de la seva clienta, ni que això
sigui contra la seva convicció. Si se us acut de comparar, us vindrà tot
seguit al pensament el sindicalisme que imposa vagues als seus membres
per solidaritat, o la reivindicació en nom dels interessos de la força
col·lectiva. Per Henrí Bordeaux, la Professió es sintetitza en un mot:
el deure.
Les qualitats del Nacionalisme són imperatives, prohibitives. Les
inherents a l'Estatisme suposen l'encalç d'avantatges personals. No ha
dit mai ningú, devora nostre, que desitjava veure en mans de l'Estat
una sèrie d'activitats individuals per tal de procurar un més gran benestar a la massa, baldament hagués d'ésser perdent alguns dels propis
avantatges. Això no vol pas dir que tots els partidaris de l'Estatisme
siguin monstres d'egoisme i tots els nacionalistes sants, però els nacionalistes seran més altruistes en virtut d'una llei segons la qual cal sacrificar-se volenterosament a un déu, conegut i reconegut, mentre que és
licit vacil·lar a sacrificar-se per un pur concepte. Cal no exigir massa
a l'Home, sobretot no considerar-lo massa en abstracte. L'obrer que es
conforma amb una subalimentació per raó d'una disciplina que l'obliga
a secundar una vaga per solidaritat, no té, ben mirat, cap mèrit. Fa un
esforç físic per tal d'aconseguir un bé personal: un augment de sou que
li valdrà, per torna, la solidaritat d'altres companys. No serveix un
ideal, sinó un interès. Ara b é ; l'interès admet molt bé la collectivítat,
en tant que l'ideal parteix sempre de la personalitat, de l'individu.
L'ideal és qüestió de pura elecció. Henrí Bordeaux ens ho fa tocar amb
el dit quan ens mostra aqueix advocat que podria mancar al seu deure,
però que refusa de fer-ho únicament perquè es troba fit a fit del més
fort dels constrenyimcnls: la seva consciència. Hom no substituirà mai
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aquesta consciència única i personal per l'abstracció de la consciència
estatista. Es per això que, en ple materialisme, veiem l'èxit d'obres com
Trofs Confesseurs, o l'acollença que, en plena Espanya, les multituds
fan a un film com Nobleza Baturra, la qual, segons em deia l'altre dia
un cineasta ianqui, sorprèn i destarota els productors de films que es
pensaven que només interessaven els films de gàngsters. I és que si bé
el poble, abandonat pels seus pastors i lliurat a la materialitat d'una
vida implacable, accepta quasi per força l'Estatisme com una centralització dels interessos diversos i moltes vegades oposats, en el fons de
tot serva el respecte, l'admiració i la fretura dels ideals purament humans, del seu terrer, de la seva raça, que s'anomenen, successivament,
honor professional, regionalisme, patriotisme, i que no són sinó altres
tants graus d'una única i idèntica gran cavalleria que té per finalitat
el goig d'haver triomfat de si mateix. Es possible que un dia l'Estatisme
sigui la forma perfecta i la solució definitiva de l'Economia. Però mentre no haurà trobat una feliç harmonia amb el Nacionalisme d'arrels
vigoroses i profundes, aquell que ens presenta Henri Bordeaux amb eloqüència, els homes viuran desolats per revolucions, corrupció social i
una immensa i safarosa enveja, baldament s'omplin la boca amb el mot
de progrés.
ADOLPHE DE FALGAIROLLE

Crònica Occitana

La valenta revista «Calendau» dona dins son numerò de julhet, qu'espeliguèt (1) tardièrament. un estudi requisi (2) del libre francimand
que lo Paire Victor Poucèl ven de consacrar à Mislral. Aquel article es
sinnat del majoral Leon Teissier, sò que nos es una garantida per
amor (3) qu'aquel es un bon felibre e, de mai, saberut coma pauc òc
son. Ai pas encara legit l'òbra qu'analiza. Ne coneisi solament una autra
critica pareguda dins un jornal francimand jos la sinnatura del senhu
Jozé Vincent. A tot dire, los dos estudis se retipan (4) pas brica (5) l'un
e l'autre. Se lo segond apròba sens discuta, lo primièr l i va carradament
al contra. Es que quand se parla de Mistral, se pòd pas enebir (6) de parlar del mistralisme e del Felibrige, e que los francimands (o los afrancimandejats) son pas bons jutges en la matèria. Felibrencament parlant,
sembla que lo Paire Poucèl ajc escrich leugèratncnt sus de cauzas que
conei pas.
I a plan de gents qu'an aquela costuma de s'ocupar de sò que sàbon
pas d'à-fonze. Se n' tròba dins totis los caires, pichons o grandis, coma
se l'engenh universal anaba per carrièras. Lo senhe profesor Tisset, de
la Facultat de Drech de Mont-Pelhèr, deu èstre un bèl sòci d'aquela
còlha de tocasièrs (7). Es atal que ven de publicar un rapòrt concernint
la tèzi d'En Joan Lessaffre sus la política catalana. Sembla plan que lo
profesor aje mal legit aquel trabalh o que i ajc pas comprés grand cauza.
Mas dins lo Gai Saber d'agost. En Joan Lessaffre l i rrspond de bon biais
en metent los punts suls i .
Al contra, dins La Pinhala (8) d'agost, lo capolièr del Felibrige, En
Màrius Jouveau, mostra que conei plan l'utilitat de la rezurgida de las
fèstas popularias. Dona d'exemples prezis en Itàlia e demanda que siàguen restablidas de fèstas provensalas que la muzica negra e los retipes
anglò-saxons an fach tombar en descazensa. A-n-aquel prepaus, pòdi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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dire que totas son pas estadas escafadas pels temps de uèi. Per exemple,
en ciutat de Moisac, en Carsin, ont i a una catedrala romànica ambe
d'escalpraduras que sémblan las de la portalada de Ripoll, se ten cada
an, pels bèlis jorns de Pentacosta, una fèsta tradicionala transmeza per
la tradicion. Es la fèsta dels barquejaires... e i a plus de barquejaires.
Aquel jorn, se canta una mesa dins una glèizòta que se dobris que per
aquela fèsta e se fa una benediccion solemna de Tarn...
D'alhors, crezi que las tradicions an la vida mai dura que sò qu'òm
crei, o, plus lèu, que se pèrdon long d'una pontonada (9) per reviscolar
plus tard.
La lenga ten de la tradicion, e, à-n-aquel regard, l'exemple de la
lenga d'Oc es subrebèl. Aquestis jorns, legisiai un estudi publicat en 1866
sus «Jansemin, sa vida e sas òbras>. Com aquest an ne fa cent que foguèt estampat son libre «Las Papilhotas», èra per ieu com un mejan
solitari de glorificar aquel centenari. Un capítol d'aquel estudi es titolat: «L'Avenidor del Patés» (perqu'à-n-aquel moment, mèmes pels saberuts, la lenga d'Oc èra un patés). L'autor, un certan Leon Rabain,
dona un estrach d'una dicha d'un senhe Dumond à l'Acadèmia d'Agen,
lòc de naisensa de Jansemin, ont se pòd legir: «Qun serà lo sòrt d'aquela poezia originala? Viurà, saique (10), tant coma la lenga que ne
recebèt lo depaus; mas es qu'aquela lenga deu viure? Es que serà parlada pels que nos seguison tant de temps com òc foguèt per nòstres reires? L ' e s p è r i pas, o plus lèu, se gauzi dire tota ma pensada, òc sovèti
mèmes pas. Aimi son biais ninoi e sas expremidas pintorescas, imatges
vius de las costumas que son pas plus, com aquelas roïnas que senhorejèron nòstre païs e qu'adòrnan encara nòstres paizatges. Mas lo moviment qu'escafa (11) aquels darrièrs estralhs (12) de las vièlhas costumas... òc malconeisèm pas, acò 's lo moviment de la civilizacion elameleisa». Lo Leon Rabain dis pas res contra aquels afortiments (13);
es carradament del avejaire del Dumon. Valent-à-dire que del temps ont
cantaba Jansemin. vivian en plen dins aquel sècle xix dont un escriban
francimand de uèi debia dire que foguèt tecle (14). Lo Leon Rabain
ajusta p è i : «Sò que fa viure las lengas, son, d'en primièr, los òmes d'engenh que las flxan; son apèi las gramaticas, los lèxics, las acadèmias
que las sèrvan. Tot acò manca à la nòstra lenga romànica. Aquela literatura se perirà donc, malgrat la beluga (15) viva que qualques òmes
li an portada un momenton, dins aquestis darrièrs temps; se p e r i r à per
amor que la lenga es condamnada sens virada...>
S'aquels profètes vivian à l'ora d'ara, al solide que comprendrien
pas que i aje agut una virada.
Quand Jansemin escribia en lenga d'Oc semblaba un fenomèn perquè los aulres pensàban qu'una parladura vulgaria se deu laisar ont es.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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suls pòts dels païzans e dels obrièrs. Vaqui que, pauc à pauc, reconquista l'elèi (16) del pòple occitan. O! sèm pas encara à cap de camin, se
n' manca plan, mas los que l'escribèm, à l'ora d'ara, podèm pas mai
pasar per de fenomèns per amor que sèm tròp. I a pas de pòple fenomèn.
Los joves se bótan (17) à l'cscriurc mai que mai. La concison ben
pron e an ben pron d'idèas; mas, dins lor afogament, crézon tròp que
sufis d'exprimir quicòm de bon de qun biais que siague per que sui
còp fàguen la conquista dels esperits. D'un mòt coma de cent, pénsan
pas à-n-aquela question grèva qu'es la del estile.
L'escriban francimand del sècle xvn, Buffon, afortisia: «L'estile es
l'òme». Oc, l'òme tot entièr, flzie, intelectual e moral. Seria plan aizit (18)
de recercar dins son òbra sò que foguèt Mistral. Segurament que se veiria milhor aquí e d'un biais plan mai vertadièr que d'aprèp los remembres d'aquels que l'an conegut.
Mas Mistral è r a un artista. Sabia la valor dels mòts; auzisia tindar
lor muzica dins son aurelha, sò que fa qu'en los acampant de tal o tal
biais, dins sos vèrses coma dins sa pròza, ne trazia las paginas armonïozas que son remiradas de totis los que las pòdon legir.
Es plan vertat que se l'estile es l'òme el-meteis, es tamben sa mèrca
d'artista. Se pòd dire que i a pas d'estile sens art, que i a pas d'art sens
estile... Semblaria qu'acò foguèse pas de dire, que foguèse de sobra
perquè totis los que se son mai o mens ocupats de literatura sàbon que
pas res se pòd far sens quicòm, e que la literatura estent un art, cal que
i aje dins l'estile del escriban la mèrca d'un art segur.
Malastrozament, íòrsa de nòstres escribans se son contentats—e se
conlèntan—d'agradar à de legeires que son pas pron letruts per comprene l'importància del art. D'èstre pas asabentats dins lor lenga naturala, la maja part dels Occitans de uèi pòdon pas jutjar de sò qu'es plan
escricb o de sò qu'es farlabicat (19). S'interèsan solament al trincament
de las rimas dins los vèrses sens sentir que nòstra lenga es pron muzicala per se n' pasar, e per quant à la pròza, i vézon pas res que de mòts
negres sus blanc se, d'azart, l'idèa exprimida es pas dels biais qu'esperàban (a).
Autrament dich, fòrsa de nòstres escribans se méton al nivèl dels
legeires sens cercar de los nausar (20) à de concebements plus flns.
Pensi qu'aquelis, que fan de literatura alimentaria, fan mai de mal que
de ben à la lenga nòstra malgrat que créguen, atal, acostumar lo pòple
à la legir. Mas tamben, n'i a fòrsa que l'art lor es naturalament refuzat.
D'efèl, se l'estile se pòd pas despartir del art, l'art es abant tot un istint.
Digus pòd pas venir artista. Acò se pren à la naisensa, ambe lo lach
mairal (21). Un païzan dins sa bòria podrà èstre un artista, mentre
qn'un trobaire pfleial serà qu'un fabricaire de vèrses. Lo mestièr mèmes
i fa pas res; ajuda l'artista, l i permet de realizar d'à-fonze son inspira(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
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cion, d'afinar sa fòrma, l i duna lo biais de trencar los trabucs (22) materials, mas, dins cap d'escazensa (23), se pòd pas substituir al art.
De posedir las mèrcas que destingan un artista d'un que l'es pas,
acò sufis pas encara per aber un estile requist. Aqui—coma d'alhors
dins qun art que siague—cal quicòm mai. Lo trobaire francimand,
Sully-Prudhòmme, dizia: «L'inspiracion, acò 's de s'ataular cada jorn
dabant son escritóri.» D'un autre biais, cal trabalhar per aguzar la sensibletat del artista, sens acò, demoraria dins l'escurezina del esperit.
L'òbra d'art pòd pas èstre espontaniva; es sempre la rezulta d'un trabalh afric (24).
Om se n' pòd aizidament rendre compte en legisent un cort estudi
d'En Juli Veran, paregut en 1932 (b), titolat «Sus un manescrit de Afirelha — L'engenh à l'òbra». Aquel manescrit, lo del primièr cant del
poème, es lo que Mistral donèt al estampaire. Mèmes quand los pròtes
levàban la letra, lo trobaire èra aqui per cambiar un mòt, una expremida, un vèrs, una estròfa entièra. Bèl exemple, mas que sembla plan
qu'al jorn de uèi lo secrèt ne siague perdut.
ANDHIU-J. BOUSSAC
(22) obstacles
(23 en cap escaiença (cas)
(24) enèrgic
(a) Es de remarcar que parlí aíci dels «legeires» e non dels «auditors»
perquè nostra lenga estent mai parlada que legída, digus tròba pas estonant que
totis los sutjets vénguen dins una parladisa: los gaujozes coma los tristes.
(b) «Sur un manuscrit de Mireíllc». per Jules Véran. Socíété d'Edítíon «Les
Belles Lettres», 93, Boulevard Raspall à Paris (ln-8.0 de 50 pagines).

D ' A N G L A T E R R A
Anglaterra i la lluita italo-abissinia

Han passat ja alguns mesos d'ençà que van començar les discussions
sobre Abissínia, entre Itàlia i la Lliga de les Nacions i principalment
la Gran Bretanya. No fou possible d'acabar amigablement la discussió
a Ginebra, perquè tot quant les cinquanta nacions membres de la Lliga
feren per evitar una conflagració, i tot quant el Negus podia oferir, no
va ésser acceptat per Mussoliní, i el resultat fou la guerra, una guerra
que, segons el 90 per 100 de les nacions del món, és absolutament injusta
per part d'Itàlia, és una guerra d'agressió feta contra una nació indefensa i feble, per una altra de forta, sense cap més motiu que el desig
d'engrandiment i d'ambició.
Des del començament d'aquesta guerra, totes les nacions del món,
i particularment les europees, hi han demostrat un gran interès, probablement perquè Europa h i està interessada vitalment. Les primeres
notícies que diàriament el públic llegeix són les de la guerra ítalo-abissínia buscant nous esdeveniments relatius a ella, que no tan solament
n'hi ha en el teatre de la guerra, sinó àdhuc en tot Europa i en altres
punts importants de la resta del món. Segons alguns experts polítics,
hi ha signes fluctuants que assenyalen la caiguda de Mussoliní, i possiblement Itàlia caurà amb ell.
Havent fallat d'impedir que es trenquessin les hostilitats, els representants de les nacions, membres de la Lliga, particularment les més
importants, han estat incansables en els seus intents per acabar-ho. A
causa de la por de portar tot Europa a un conflicte armat altra volta,
igual, o potser més terrible que la guerra 1914-1918, s'abstenen d'usar
tot el poder que la Lliga de les Nacions els concedeix, tant que en llurs
parlaments amb l'agressor han estat objecte de repressió, i en una ocasió es van «agafar els dits», com es diu vulgarment. Em refereixo al
pla de París Laval-Hoare, en el qual els dos polítics contractants arribaren a l'extrem de proposar a la Lliga un mitjà d'acabar amb la lluita
immediatament, fent que el Negus cedís a Itàlia no menys que tot el
territori conquistat, rebent en canvi algunes petites concessions. El
Negus, com és natural, ho va refusar i el discurs que va fer quasi al
mateix temps Mussoliní fou considerat com una negativa suficient per
part d'Itàlia. Els altres membres de la Lliga de les Nacions es negaren
a acceptar-ho. El resultat fou el fracàs absolut d'aquesta proposició.
A Anglaterra aquest pla va ésser rebut gairebé amb indignació per tot
el poble. Hauria estat una pau comprada a l'agressor a un preu massa
car i degradant. Tots els periòdics des del «Times», el diari absolutament conservador, fins el «Daily Herald», òrgan socialista, pregonaven
l'opinió del públic en general, acusant el govern de voler fer un arranjament que era contrari a les seves solemnes promeses. El govern va
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trontollar, fins a punt de caure. Solament una retracció i confessió humiliant va salvar-lo de perdre la majoria; però sir Samuel Hoare, m i nistre d'afers estrangers, va haver de dimitir i fou reemplaçat per
Mr. Anthony Eden.
Un eminent polític i escriptor anglès, Mr. Lloyd George, que mai no
perd l'ocasió de «mortificar» el govern, quan l i és possible, d i u : «El fet
d'haver repudiat espontàniament lot el públic britànic el pla de LavalHoare sense distinció de partit o de religió, ha estat el fet més sensacional a Europa, de fa molts anys. Es un esdeveniment que ha fet donar
un tomb complet a la política europea». El cert és que qualsevol proposició que sigui feta en el futur, o secundada per un ministre britànic
a Ginebra, que estiguí en relació amb la guerra d'Abissínia, distarà
molt d'ésser tan favorable a Itàlia com ho era aquesta última, que fou
rebutjada davant d'aquells que la varen proposar a Mussolíni. Seguidament després d'aquesta protesta del públic, va venir el fort discurs del
President dels Estats Units, en el Congrés, en el qual va fer referència
a l'autocràcia com un perill per a la pau, i en ell va proposar de sostenir l'absoluta neutralitat dels Estats Units (que vol dir no fer cap
extra suplementari d'armes o material de guerra per a les nacions que
estan en guerra). Aquest discurs del President fou rebut amb l'aplaudiment popular.
Mentrestant, la guerra va seguint a Abissínia amb aparença d'èxit
per part d'Itàlia. Però segons els polítics experts que tenen bon ull en
aquests assumptes, es tracta sols d'una aparença. Malgrat que els italians gaudeixen ara d'una gran extensió de territori conquistat, ha estat
pres sota condicions immillorables, amb molts avantatges per la seva
part, sense, fins al present, haver fet cap demostració de veritable estratègia; i mentrestant, estan buidant les caixes de casa seva.
La temporada de Ics pluges lleugeres està a punt de començar i la
seguirà la dels grans aiguats. Vol dir això que els italians perdran tots
els grans avantatges que han assolit fins ara, perquè es veuran obligats
al que podríem dir «barallar-se amb el gitano, amb armes de gitano»,
í en aquest cas, serà el gitano qui tindrà de la seva banda l'avantatge.
Totes les maquinàries i pesades i molestoses armes de guerra quedaran
veritablement «fora de combat». Serà impossible de manejar-les per raó
de les inundacions, dels estanys i de les terres pantanoses. Gairebé tan
poc com això serviran els aeroplans, degut a les dificultats de visió que
obligaran a volar baix, a aixecar-se i a aferrissar en condicions extremadament dolentes, i probablement, el pitjor de tot seran les febres i
les epidèmies que aquestes pluges porten i contra les quals els abissinis
són gairebé invulnerables. D'altra banda, s'ha de tenir en compte que
els abissinis lluitaran cn condicions a les quals ja estan acostumats:
ells ràpidament es mouen en la guerra perquè no tenen la molèstia de
portar gran bagatge, i respecte al menjar, depèn del que arrepleguin pel
camí. En una paraula: lot els afavoreix.
Per fer encara més grans les dificultats dels italians, són ben pocs
els qui simpatitzen amb ells fora de llur p a í s ; la Lliga de les Nacions
anirà fent més sever cada dia el boycott que els té declarat; probable-
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ment, les sancions referents al petroli seran aplicades molt aviat, i tot
això fa molt problemàtic que puguin sostenir-se llarg temps contra
aqueixes forces.
Mussolini ha llançat l'amenaça que a les sancions del petroli oposarà la força armada. Es clar que això dependrà de la manera com aquelles siguin aplicades i de les forces que ell espera oposar-hi. Podria
follament proposar-se de resistir contra les nacions que s'han compromès a ajudar la Gran Bretanya en la Mediterrània i llavors veuriem
una boja i curta guerra. Kn aquest cas, és segur que el poder de la Gran
Bretanya a la Mediterrània, a Egipte i a Kènia serà atacat simultàniament, sobretot Egipte, por ésser el llaç d'unió entre Itàlia i les seves conquistades colònies. La Gran Bretanya té fíxa la mirada en aquest cas,
perquè està fortificant fortament aquests llocs, i tampoc Itàlia no està
descuidada.
I na altra circumstància que podria precipitar les coses és el fet
que Itàlia, pel que sembla, ha decidit d'augmentar considerablement
la seva potència a Abissínia i fer ús dels més destructius ginys de guerra
abans que tots els seus enemics naturals, materials i morals hagin caigut
sobre ella amb tota llur força.
De totes maneres, passi el que passi, Mussolini sembla que tingui
ben definit el seu desti, perquè no és molt probable que l i facin més
oferiments: o es rendeix i salva Itàlia de la seva completa destrucció,
car no pot continuar una llarga guerra colonial sense renovades provisions, o es llença de cap contra Ics nacions que estan compromeses a
fer-li cara. Això últim significaria una guerra terrible per a tota Europa; però Itàlia en sortiria feta una ruïna, al cap d'avall.
Es un error d'imaginar-se que la Lliga de les Nacions espera la caiguda d'Itàlia. De Mussolini, si. Una Itàlia comunista fóra tan perillosa
com una Itàlia feixista, perquè el bolxeviquisme tindrà llavors un ample
cami obert a Europa, per dominar països que bé massa comunistes que
són ja. Una Itàlia fora de perills, forta i gran és el que tet membre de
la Lliga desitja, especialment Anglaterra i F r a n ç a : una Itàlia amb un
govern democràtic representatiu.
Es de suposar que, com és natural, Anglaterra no s'oblida d'ella
mateixa en aquest conflicte moral amb Itàlia. Es més que probable que
les intencions de Mussolini anaven més lluny que a la conquista d'Abissinia. Anglaterra té escampats pertot arreu del món els actius cervells
del seu «Intelligence Service> i sabia exactament des de molt de temps
el que pretenia Itàlia: Abissínia primerament, després l'Egipte i finalment el control, la completa inspecció i domini de la Mediterrània, que
farien d'ella la nació dominadora d'Europa. L'ambició de Mussolini era
establir de nou l'Imperi romà. Les nacions que avui refermen la Gran
Bretanya comprenen que aquest estat de coses no vindrà tampoc a afavorir llurs interessos, i com a conseqüència, no sembla per ara que
arribi a ésser una realitat. Passaren ja els temps de Juli Cèsar.

Trad. ALFONSA PERÉS.
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En aquesta secció |e3 faran recensions critiques de totes les obres que
ens siguin trameses en doble exemplar.

LAS CRANDES VIRTUDES DE UN mfio (Antonio Martínez de la Pedraja), por el
P. Dom Adeodato Marcet, O. S. B. — Un vol. de 606 pàgs. en i . " J. Vila
Barcelona.
Els apologistes futurs de la Religió hauran de recollir un fet contemporani,
que potser inaugura una nova època en la història de les manifestacions sobrenaturals. Ens referim al gran nombre d'infants que es presenten auriolats amb
totes les esplendors de la santedat. És el compliment d'unes paraules profètiques
del Papa Pius X en instituir la pràctica de la Comunió primerenca: «Hi haurà
sants entre els infants».
A Catalunya és molt conegut com a tipus d'aquesta precocitat el nen Guiu de
Fontgalland. de qui ens donà una semblança plena d'encfs el R. P. Dom R. Griu,
Prior de Montserrat. («El si d'un infant», Casulleres, Barcelona). Pocs, en canvi,
han sentit parlar del prodigiós infant de Santander Antoni Martínez de la Pedraja, a qui el R. P. Dom Adeodat Marcet, O. S. B., ha consagrat amb amorosa
cura un llarg i documentat estudi, que és, ensems, una llepolia literària.
El llibre, Utolat «Las grandes virtudes de un nino». es recomana de bell antuvi
per la seva estructura, alhora moral i graciosa, que delata el gran conreador de
la Botànica que és el P. Marcet Els títols dels capítols ho diran millor que nosaltres; «Capitulo L Tierra fèrtil.— I I . El Divino Sembrador. — I I I . El obrero
solíclto. — IV. Flores y frutos. — V. El àrbol trasplantado. — VI. Colores y aromas. Apéndice. Cartas y escritos.»
Si ara fem una lleugera anàlisi del llibre, advertim dues qualitats que no sCn
gaire freqüents en les biografies: la cura quasi escrupulosa d'anar a pouar en
les fonts originals — diligència que hem pogut comprovar personalment — i l'esforç ben reeixit de no substituir la pròpia personalitat a la de l'heroi.
Aquesta doble condició permet que el nen biografiat es presenti amb la fresca
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espontaneïtat de la flor que s'esbadella lliure de la rigidesa esquemàtica i convencional que sovint voldríem imposar a la vida.
«Las grandes virtudes de un nino», sense voler ésser un llibre didàctic, no
és tampoc una simple biografia. Abunda en observacions ascètico-psicològiques
de gran finor; i en el que es refereix a l'estil, hom diria que al R. P. Marcet,
de tant remenar flors, se l i han agafat pètals a les mans i els deixa caure
d'esma a les pàgines del llibre. En el petit gran heroi, que ens fa reviure, trobaran els menuts un company simpàtic, festiu i enjogassat, de qui s'enamoraran ; els pares, un adolescent ple de seny i forca de voluntat, que lluita estrènuament amb els seus petits defectes; i els savis, l'actuació meravellosa d'un agent
diví que accelera en un allegro uiuace els ritmes de la germinació sobrenatural. — JOSEP PUIGDESSENS, C. Aí. F.

MIRALL DE DONES. MARTA, LA DONA FORTA, pel Dr. Joiep Cttíanelle»,
Prevere. — Dibuixos notables de J. Ribot.
És un recull d'idees de la Bíblia sobre la dona, ben ordenades i enfilades,
perquè la veritat s'hi pugui veure plaentment i per tal de presentar a la dona
catalana un llibre de guiatge espiritual, de màximes i conselles, el més breu
possible.
El llibre serà també un bon auxiliar de sacerdots, confessors i predicadors.
És també un llibre ben curiós per als literats i entesos en arqueologia oriental i bíblica. Conté una profusió de gravats preciosíssims i la presentació és
neta i distingida. Felicitem ben coralment el Dr. Casanelles. — JOAQUIM MANYÀ.

BREVES RESPUESTAS A LAS OBJECIONES CONTRA LA RELIGION, per
J. Beatemau. — Traduït del francès per Juan Nada.
L'Editorial Poliglota ha tingut el bon gust de presentar al públic aquest
llibret de cinquanta pàgines escasses, però que tenen la gràcia de condensar una
apologètica. Amb poques paraules i en sistema dialogat, va contestant amb molta claredat les principals dificultats populars que hom posa contra la religió.
És un llibre digne d'ésser divulgat profusament, i segurament que els diners
que es despenen en repartir fulls volants, estarien més ben esmerçats repartint
aquest llibret òptim. — JOAQUIM MANYÀ.

EDICION POPULAR ECONÒMICA DE LAS OBRAS DE JUAN V. DE ME LLA.
Volum en I . Selección. I I . La persecución religiosa y la Iglesia independiente
del Estado ateo. (Discursos parlamentaríos.)
La «Junta del Homenaje» ha estat distingida amb l'honor altíssim d'una felicitació del Sant Pare Pius XI per mitjà d'una lletra del Cardenal Pacelli, en la
qual. després de recordar la impressió viva que en els seus contemporanis pro-
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duiren els escrits i discursos del gran tribu, el Papa reconeix que fia seva
lectura pot ésser de gran profit i utilitat, i més en aquests temps».
Certament les doctrines de Mella són emanació genuïna de l'aniria espanyola,
fan reviure la consciència de la tradició, potser un poc dormida. En conferències socials i polítiques, en articles de periòdics i en discursos parlamentaris
trobem sovint influències dels escrits de Mella. En tots els ordres: religiós, polític i social, la seva paraula conservarà sempre aquella virtut rectors i orientadora dels grans vidents.
Suara, per obra de la mateixa casa editorial Subirana, surten a la llum pública els volums d'aquesta edició popular, sobre el contingut literari de la qual
nosaltres no hem de dir res després del que els nostres recensionistes han dit de
cadascun dels volums en els anteriors números de la nostra revista.
Cal remarcar que aquesta edició no té l'aparell bibliogràfic, però no manca
elegància ni gràcia, ni bona qualitat de paper ni claretat d'impressió. Es pot
dur a la butxaca i val 2'50 pessetes cada volum; però fent-se suscriptor de tota
l'edició, 2 pessetes.
Ben confiadament n'esperem una venda extraordinària. — JOAQUIM MANYÀ.

VIDA Y MILAGROS DE FRAY MARTIN LUTERO, por Mons. Santuiflo Garrote
Amigo, Mestrescola de la S. L C. de l'Havana i Protonotari Ap A. L P.—
Un volum de 288 pàgs. (19x14) amb gravats. Editorial Poliglota. Barcelona,
1935.
Aquest llibre és profundament humà. potser massa humà. La biografia de
l'heresiarca és documentada i justa; però la seva exposició és molt lluny de
l'exposició científica. El llenguatge és massa popular i per al lector espanyol
alguna vegada extravagant. Algunes narracions són lliures, o bé picants. Aquest
llibre disgustarà els qui busquen coses serioses i plaurà els que prefereixen
informar-se de les coses jugant i amb frivolitat. És per aquesta segona part
que pot obtenir un èxit de venda. — JOAQUIM MANYÀ.

LAS MISAS GREGORIANAS. — Traducció d un llibret italià, extret del Monttorc ecclesiastico. — Un quadern de 8x13 1/2 cm., de 48 pàgines. En rústica,
0'40 pessetes. (Per mitjà de correu, certificat, 0'15 pessetes més). — Lluís
Gili, editor, Còrsega, 415, Barcelona.
Sol ésser tema freqüent de conversa entre persones de pietat el de les misses
gregorianes; però sovint s'ignora fins la raó del nom que tenea i l'eficàcia.
Fins i tot foren per alguns impugnades com una superstició.
Que el bon costum de fer celebrar les trenta misses gregorianer és pràctica
bona, piadosa, consoladora i acceptada per l'Església, i que aquesta pràctica té
sòlids fonaments és el que demostra aquest petit llibret.
Demostra també que no n'hi ha prou que l'altar on se celebrin sigui prioile0iat; que sigui ad irustar Sancti Greporii in Monte Celio. — JOAQUIM MANYÀ.
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UNA CONCLUSIÓ TEOLÒGICA A L'ENQUESTA SOBRE LES RAONS ACTUALS DE LA DESCREENÇA, per M.-J. Congar. a «La Vie Intellectuelle».
de Jewisy. 25 juliol 1935. Trad. L. B. i P. (1)
La vida humana i les nostrei raons de creure
Ara situem-nos en el punt de vista dels «motius» de credibilitat», és a dir de
les raons que tenim de creure i dels fonaments racionals de la nostra adhesió
al misteri. Expressament i fructificant aixi en el pla de l'activitat humana total,
la fe procura per si mateixa el senyal més directe 1 més eficaç de la seva
credibilitat. «Hom no creuria, diu Sant Tomàs, si hom no veiés que cal creure».
Així cal, per a creure, una certa visibilitat humana de la fe: visibilitat no del
misteri mateix, naturalment, sinó de la seva qualitat de creïble (cerdibilitat). I
quina garantia millor, més directa, per a la raó. que la de trobar-se aquesta en
presència del Bé absolut de la persona humana, que la de trobar assumits, garantits, magnificats en l'ordre cristià els béns humans més purs. objectes d'un amor
imprescriptible i espiritual?
Per això, el motiu de credibilitat més directe i més generalment eficaç és la
fe mateixa que s'acusa divina en la magnificència de la seva visibilitat humana:
és l'Església, ens diu el Concili Vaticà, és a dir no pas la impecable organització
d'una secta religiosa o la respectable dignitat d'una escola filosòfica, no pas un
grup a part entre altres agrupacions d'homes, sinó la humanitat religiosa com a
tal, la humanitat santa com a tal, el món santificat i transfigurat per la presència
activa en ell de l'Esperit, és a dir tota la pasta humana i còsmica abrandada pel
llevat de la fe: és això l'Església, de la qual s'ha dit que és «un senyal
dreçat entre les nacions».
Cal retenir aquesta condició de la credibilitat orgànicament lligada a la natu(1) Vegeu el número de desembre del 1935.
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ralesa de la fe i al seu caràcter i eficaçment proposada, cal que la fe aparcffui
superiorment lligada a la vida, als valors de la vida. Això no treu res del seu
misteri, ni tampoc del seu risc essencial: però ja que ella és per la seva naturalesa Bé total, ja que ella no s'introdueix en nosaltres més que sota la pressió
del Bé absolut 1 presentant-se identificada amb ella, ja que ella exigeix, per
a transfigurar-lo. el tot de l'home, cal que aparegui com assumint la totalitat
del bé a l'atracció del qual no puc refusar-me.
Per això. un estat de coses en què hom és obligat a fer de la seva fe quelcom
de privat, secret, qüestió d'un reconet purament «personals de la vida, separada
de zones enteres i dels més bells dominis de l'activitat humana, un tal estat de
coses és per a la fe un estat violent, que contraria la seva naturalesa i constitueix per a ella una immensa temptació. X aquesta és la situació actual del nostre
pats en què l'espiritual cristià ja no és la llei de tota la vida i en què, per una
evolució tant exterior com interior a l'Església, la fe no apareix més que com
una cosa particular, una cosa a part i separada de la vida. L'exposició d'aquest
estat de fet, assumint i interpretant l'essencial de les dades de l'enquesta, constitueix la nostra segona part.

•••

Allò que domina, en els seus orígens, la descreença contemporània és un moviment espiritual d'una amplària i d'una continuïtat impressionants. Aquest
moviment pot definir-se amb una paraula per la substitució d'un «tot» o marc
de «ida laica al «tot» cristid i per la constitució d'un espiritual purament humà.
Paral·lelament i a mesura que un món espiritual, en què Jesucrist ja no era el
principi, s'edificava al costat de l'Església, l'Església mateixa, replegant-se sota
l'atac, tot esdevenint més interior i potser espiritualment més depurada, s'especialitzava i es reduïa a un grup particular, apareixent així, davant d'un «tot»
humà suficient al descabdellament de la vida, com una part, com un partit tancat, especial i antiprogressista. Ací és. al nostre parer, el tràgic de la situació,
i no a l'esguard d'una situació millor o d'una posició més envejable de la religió,
sinó a l'esguard de les condicions essencials de la fe mateixa. Les pàgines que
segueixen són per a analitzar succintament aquests dos ordres de causes. Manera: sinceritat absoluta.

SUBSTITUCIÓ D'UK «TOT» LAIC AL «TOT» CRISTIÀ I CONSTITUCIÓ D'UN ESPIRITUAL
PURAMENT HUMÀ
Laícilració proffresstra de l'estat de cristianitat
Prenent les coses en gros, 1 sense mantenir en aquest punt massa il·lusions,
el cristianisme s'ha donat, des de la fl de les persecucions fins a les acaballes
de l'Edat Mitjana, un conjunt d'institucions que han realitzat un estat de crlstianitat. Anomeno estat de cristianitat un estat de coses en què les realitats de
la vida social, tot romanent en llur pla propi i sense tenir com a fi pròxim la
vida sobrenatural, són o tendeixen a ésser adaptades a aquesta finalitat l'hegemonia de la qual reconeixen positivament: penseu en l'estatut de la família,
de l'ensenyament, de la professió, de l'art, dels divertiments, de les mateixes
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activitats guerreres a l'Edat Mitjana. En un tal estat, l'Església (o la fe: és
tot u) forneix el principi darrer i total de les coses humanes que es constitueixen
i s'organitzen en ella; els grans problemes de l'existència i fins la vida material, els divertiments i els jocs troben llur satisfacció en una atmosfera cristiana, en un medi pròpiament cristià, dins el marc i per la virtut de l'Església.
El començ del segle xiv, a França, produeix a aquest testat de cristianitat»
una ferida mortal: és l'hora no sols de Felip el Bell i dels seus juristes, ans
encara la de l'adveniment a l'Estat d'una burgesia ja dirigent. La cultura comença de passar a les mans dels laics. Serà qüestió de temps que les activitats
humanes, zona per zona. es laïcitzin i es constitueixin fora de l'Església, en un
marc exorcizat de tot cristianisme. Al segle xvn encara hom donava el doctorat
en Medicina «en el nom del Pare. i del Fill, i de l'Esperit Sant»; al segle xvm
les professions encara es constitueixen en formes religioses, i el socialisme
de 48 es dirà de bon grat cristià. El moviment no per això es propaga menys inexorablement: laïcització de la política, de la professió, de l'ensenyament, de la
família, àdhuc laïcització de la caritat: el segle xvni descobreix la filantropia,
la possibilitat d'un amor dels homes que no sigui la caritat: l'abat de SaintPiere (mort al 1473) empra per primera vegada el mot been/icéncia, i Voltaire
l'en lloa. Els pobres ja no són membres de Jesucrist sinó ciutadans amb dret a
l'assistència pública.
Així pleret a pleret, tots els gestos humans, totes les realitats humanes es
creen llur estatut fora de l'Església i se sostreuen a la fe. Els «capelans» són
relegats a la sagristia i la religió és declarada assumpte privat; mentre que,
abans, la religió—i els «capellans» per escreix — no era estranya a cap activitat
humana, l'Església coneixia, endegava, beneïa totes les coses, assegurava la instrucció i fins el pa dels pobres, era. en una paraula, la mare dels homes, la que
duia en el seu si la humanitat en tot el que és humà; l'Església era, com una mare
per al seu fill, el medi de la vida de la humanitat (considerada no sols com la
col·lecció numèrica dels homes, sinó com el tot d'allò que l'home pot comportar
d'humà): ara, la vida dels homes s'organitza i les grans realitats col·lectives troben llur marc en un medi de vida estrictament laic 1 purament «humà». Cadascú
és lliure de creure en Déu en el seu fur interior i àdhuc d'actuar privadament
segons les exigències de la seva fe. Però ben entès que això es limita a la vida
privada, és a dir per definició a una part de la vida humana i que la cosa que
constitueix el «tot» en l'ordre humà ja no és l'Església sinó l'home i les creacions
purament humanes de l'home.
Ho repeteixo: estat violent per a la fe que es troba així distesa 1 contrariada
en la seva naturalesa mateixa; temptació plena de perill per al creient, sobretot
per als més simples, que no són habituats a les disjunecions subtils: la fe ja no
apareix lligada a la vida; no sols esdevé difícil de donar satisfacció a les seves
exigències totalitàries, ans apareix difícilment com a conforme o Idèntica al Bé
absolut, tot I que s'és proposada d'antuvi sota aqueix títol.
Naixença d'una mística humanista
Però un moviment d'aquesta mena no pot ésser purament negatiu; rep la
seva consistència i doncs el seu veritable poder explosiu de ço que ell suposa i
conté de substància positiva. Així mateix la cosa més greu al nostre entendre no
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és la substitució d'un marc laic al marc cristià, sinó la constitució d'un espiritual
purament humà en fora del cristianisme; és això que ha donat a allò tota la
seva virulència anticristiana. És per haver estat acompanyat, animat d'una certa
«mistica» humana (aviat humanitària), que el moviment de què es tracta no ha
estat solament la substitució d'un marc de vida a un altre marc de vida. ans pròpiament la d'un tot espiritual a un tot espiritual. Ens explicarem.
Els origens immediats d'aquest espiritual humà cal que siguin cercats molt
probablement en el Renaixement italià del Quatírocento, en el seu humanisme
tot xop de filosofia (l'antiguitat pagana tenia també un espiritual humà. però era
més aviat una espiritualitat de l'espècie humana; l'espiritual humà que és l'ànima del món modern no-cristià ha guardat precisament del cristianisme un
sentit personalista molt fort. I no és. això, l'única valor de què és deutor al cristianisme : també en procedeixen la passió de la justícia, el gust de l'heroisme,
l'ardidesa en la creació). Hi ha, ben cert, origens més llunyans; d'ençà del
segle x n i en el si mateix d'allò que estimem més de l'Edat Mitjana l'home
adquireix el sentit de les possibilitats humanes i pren consciència de les seves
facultats creadores i realitzadores (el fenomen del capitalisme mateix comença
a apuntar). Però és en els pensadors humanistes, filòsofs i crítics del Quattrocento. i en els qui han seguit, aprofundit i sistematitzat llur inspiració, que es
forma aquest racionalisme i que es crea la mistica inspiradora del món modern
no-cristià. Recordem Nicolau de Cusa. Pic de la Miràndola, Marsili Ficino, Leonard de Vinci, Pompanazzi, Telesio; després Giordano Bruno, Campanella;
finalment Descartes. Spinoza. Hegel, i als nostres dies Brunschvicg, citat sovint
en l'enquesta.
Aquesta mística es caracteritza pel principi d'immanència implicant la suficiència de la raó i la possibilitat d'un progrés indefinit en el món. El món d'aquests pensadors és un món clos. en el qual tot és donat, tot és entenedor, és
a dir concebible per la intel·ligència humana. I al revés, no hi ha res d'entenedor
si no és allò ja posseït d'alguna manera per l'home. D'aquí ve que el progrés
consisteix a convertir-se a l'esperit, al qual tot és immanent, i que no hi haurà
mai altra lum que la de la raó. Una aportació exterior i transcendent, la revelació i la gràcia tals com les entenem? Ah, això és una cosa impossible, o més
aviat, tot simplement, una manera imatjada i primitiva d'expressar l'única revelació de l'esperit. Suficiència de la naturalesa, suficiència de la raó, el món de
la qual és també una cosa closa; optimisme sobre el poder d'aquesta raó, independència del pensament científic i crític. Quan aquest pensament ha pres consciència de si mateix, ha entrat en un món nou. definitiu, on tot és clar. fàcil,
homogeni a la raó; tot s'explica pel procés universal i per l'esdevenir de la
humanitat. Optimisme i progrés, optimisme del progrés, el progrés estant al poder de l'esperit que no ha de fer sinó aprofundir-se ell mateix seguint les seves
lleis pròpies. Sentiment d'una perfecta senyoria de l'home en un món del qual
pot tenir la clau. que pot reconstruir, del qual és, fet i fet, el creador.
Expressem tot això molt malament; caldria aturar-se. entrar en precisions
d'especialista, citar textos. Amb tot creiem no haver traït la inspiració fonamental d'aquest univers nou, la inspiració que es troba a l'origen de la nostra moderna mistica de la Ciència, així com de la nostra moderna mística de la Humanitat
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Mística de la Ciència
Mística de la Ciència, lligada a aquesta descoberta del món en la seva unitat
contínua 1 vivent, implicant la idea que hi ha, per a l'home, en el món, immenses possibilitats de progrés, tot depenent de la ciència, per la qual comprenem i
senyoregem el món. Un conjunt de circumstàncies en què tot és lluny d'ésser
fortuit ha fet que l'adveniment d'aquesta nova visió del món fos seguida d'un
immens progrés en el domini de les ciències: mentre que la «ciència» dels
antics era sobretot filosòfica, responent d'una manera encara ingènua i rudimentària a vagues representacions de les coses i de l'home, la ciència nova, lligada
de naixença amb la visió immanentista i idealista de l'univers, era directament
pràctica i tècnica; comportava l'emprenia de l'home sobre la terra, una utilització de les seves forces, un augment extraordinari de la producció, 1 per tant
immensos progressos en l'endegament humà del món.
Ja s'ha parlat molt d'aquesta ciència fisico-matemàtica que és a la rel dels
progressos acomplerts en el nostre coneixement del món físic i en la utilització
tècnica dels seus recursos. No insistirem mai prou sobre la importància d'aquesta
revolució del punt de vista de les condicions de la fe i de la descreença en el
món modern. La preponderància de les matemàtiques en la formació de la intelligència habitua l'esperit a moure's en un ordre de coneixements exactes, homogeni i penetrable a l'home, i en el qual l'home té el sentiment d'una perfecta
senyoria en la possessió i la construcció del seu objecte; per això mateix, de
fet (i per raó de la seva exclusivitat) fa extremadament difícil al creient de
pensar la seua fe i gairebé impossible a qui no en té de deixar-se'n guanyar.
L'enquesta s'hi ha referit ça i lla; anteriorment una altra enquesta )la del Figaró,
maig del 1926) havia assenyalat que un gran nombre de savis, si creien en Déu,
s'abstenien de pensar llur fe. És que hi ha dos ordres de realitats i dos graus de
saber tan diferents que l'acostumança exclusiva a l'un d'ells sembla tornar l'esperit inepte per a l'altre. És sabuda la solució de Pascal; però hom no pot resoldre's a pensar que no pugui haver-nTii d'altra.
La ciència fisico-matemàtica permetia un increïble perfeccionament de la tècnica de la producció (les «descobertes científiques») al moment mateix en què
tota una evolució resultant de múltiples factors amplificava el fenomen i generalitzava els procediments del capitalisme: ciència moderna, tècniques industrials, productivisme, multiplicació de les riqueses i poder del diner, tot és lligat,
tot duu a una «civilització mecanicista», caracteritzada per la senyoria de l'home
en un món que apareix infinit i clos alhora. L'home era en el món com una
parcel·la del món per a conèixer i utilizar el món; ésser creador en el si de la
naturalesa, amb la naturalesa, sense sentir cap necessitat de relacionar tot això
com al seu fi a una altra cosa fora d'un univers alhora infinit i clos. El que s'ha
dit en el curs de l'enquesta sobre el culte de la Ciència i el mite del Progrés se
situa en aquesta perspectiva. És un dels elements decisius d'aquest espiritual
humà substituït a l'espiritual cristià, o d'això que el P. Teilhard de Chardin anomenava, en la seva magnifica resposta a l'enquesta, «l'ocultació del Déu-revelat
pel Déu-món».
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Miítica de la Humanitat. Per un cantó, la mística de la Ciència amb els seus
succedanis, el desplegament tècnic i la tcivilització mecanicista» .allunyen de
l'home (i per això mateix de la fe). El regnat dels valors tècnics, en eíecte. distreu l'home de tot el que és «existencial», del pensar en el seu fi i en el seu
destí; distreu l'home d'ell mateix per a tancar-lo en la lògica infernal de l'activisme i del productivisme: moviment sense fi on l'home oblida que el valor
més gran és ell, i que el tot no és tenir i produir sino ésser i mure («A les nostres fàbriques es fabrica de tot. llevat homes». Ruskin). Heus ac( un estat del
qual és fàcil d'apreciar l'oposició a les primeres requestes de la fe i de l'atansament a la fe. (Per contra cop. aquesta servitud en què ens posa el regnat dels
valors tècnics produeix, després de la distracció de si mateix, el gust de l'evasió
del món i de si mateix — erosió és un dels temes, una de les paraules mestres
de la nostra generació—. D'ací pervé. en gran part. el gust d'infantesa, d'innocència, de sinceritat, de nuditat. el refús de la civilització anomenada «fictícia».
Aquesta actitud és un nou obstacle per a la fe. almenys, en quant, tancada en
l'espiritual humà. hom oblida que només l'Esperit de Déu pot salvar l'home de
les obres de l'home i fer-ho verament lliure. 1 per contracop, una tal crida a la
sinceritat pot dur-nos al camí d'Aquell que ens cerca: així Maurlac diu de Gide:
«Ens ha servit a tots per a conèixer-nos nosaltres mateixos. Hom té la impressió
que la seva obra ha estat per a la nostra generació una mena de senyal que ha
permès a cada u de situar-se».
Per un altre cantó, la mística de la Ciència i del Progrés introdueix a la mística de la Humanitat, és a dir a la mística humanitària. Aquestes dues conseqüències són contràries només aparentment: la mística de la Ciència allunya de
l'home que no és purament home. de l'home que no és una cosa de la naturalesa
sinó que ultrapassa l'univers 1 ha d'ordenar-se enllà d'ell, per damunt d'ell; atansa
l'home que és purament home. en el sentit que duu un interès fervent a l'home
en cl TTión, a l'home en tant que és un vivent soldat en la vida del món, tenint
per llei endegar aquest món. Tant és veritat que el fons d'aquesta mística és la
suficiència de l'home en el si d'un univers evolutiu infinit 1 clos alhora.
No insistirem sobre les formes i les activitats d'aquesta mística humanitària.
Juga un gran paper molt gran en l'estat d'esperit que reté fora de l'Església
i de la fe un gran nombre d'ànimes que tenen una veritable vida espiritual,
però d'un espiritual humà; el cristianisme ja no els diu res. Hom veu en la fe
dels cristians quelcom d'eixarreït i que tanca el cor; hom vol afranquir-se'n
per tal de tenir la llibertat d'estimar els homes i de fer-los bé. El problema del
mal és també per a molts un escull («com ploraria jo. si jo fos aquell Déu!». Y.
Guyau). HI ha. en aquesta mística humanitària, alguna cosa de molt gran: i ,
tanmateix, no som nosaltres els qui haguem de minvar-ne la grandesa, nosaltres,
deixebles d'Aquell que ha vingut a guarir les plagues, tornar la vista als cecs,
i que finalment ha donat la seva vida per a tot això. Aquest món de l'humanitarisme enclou també de vegades qui-sap-lo de valors d'honestedat, de beneficència, d'Irradiació autèntica del bé; i potser hi haurà franc-maçons que ens
precediran en el reialme de Déu...
Però la cosa que distingeix l'humanitarisme de la «filantropia» cristiana és
que la caritat, que primer de tot és essencialment amor (sobrenatural) de Déu,
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ama sempre en l'home alguna cosa de més que Thome, aquesta cosa precisament
per la qual ell ultrapassa el món i emergeix, per dir-ho aixi, per damunt de l'univers; mentre que l'humanitarisme s'acaba en l'home purament home, soldat a
l'univers en el qual tracta de fer-li la part més bella possible.
La revelació nova
Ara vegem les característiques d'aquesta espiritualitat nova que ha creat, en
el món modern, un fot cultural i humà i un univers de les ànimes estranys al tot
cristià i a l'univers de la fe.
Es tracta d'una concepció que proposa a l'home veritables valors espirituals i
dóna sortida a ço que és en ell veritablement necessitat d'ànima. Es tracta
pròpiament d'un món religiós en què ha derivat «el corrent religiós natural
humà* i «el seu poder natural d'adoració», com diu el P. Teilhard de Chardin.
El sentit del món i de la humanitat en el món tal com existeix ací no representa, en efecte, una idea particular, una idea entre altres idees, sinó un punt
de vista total, radical, que s'imposa com un absolut, exigeix de bon principi
una actitud igualment total i radical; segons que hom l'admeti o que no l'admeti, hom és un altre home i la vida és orientada diferentment: és tot un conjunt de valors embolcallant tota la vida que hom accepta o que hom refusa:
exactament com ho hem dit, més amunt, de la fe. CAR ÉS UNA r t i ÜNA REVELACIÓ.
Revelació que no ve «dels núvols», com diuen de l'altra (la nostra), sinó la revelació única «d'aquesta llum que il·lumina tot home que ve al món i que és la de
la raó», com diu M. Giron. És una fe, una revelació, un culte: el de la ciència,
de la humanitat, de la raó; hom s'hi conuertcir, per dir-ho bé: «Conversió a
l'humà» diu Guéhenno, i M. Brunschvicg parla «de la vertadera i de la falsa
conversió» (article de la Rev. de Mét. et de Mor., 1930-31-32). No es podia dir
més bé: trobaren l'objecte d'aquest culte i d'aquesta conversió definit en l'admirable i profundíssima Resposta del P. Teilhard de Chardin, a la qual és digna
d'ésser atansada la Resposta, emocionant i força penetrant, d'un professor de
Liceu (publicades a «La Vie Intellectuelle», de 25 d'octubre del 1933 1 10 juliol
del 1934).
1 no cregueu que aquesta religió de l'espiritual humà estigui reservada a un
cenacle de pensadors subtils i decadents; no us penseu, tampoc, que es tracti de
cosa d'un grup de militants fanàtics. És molt estesa; és difosa pertot, les nostres
institucions en són xopes, pel fet mateix de l'escola laica, en la qual la fe és separada del saber i de la vida; penetra per la literatura; és pagada pels periòdics,
els discursos, els prospectes, les mil maneres d'exaltar la Ciència, el Progrés, la
Humanitat; constitueix el fons de la política «republicana» en el sentit ideològic
del mot: inspira els mots d'ordre dels sindicats d'esquerra, els considerants de
'a Lliga dels drets de l'home i els discursos radicals.
Llavors el nostre món. almenys el de França, és partit en dos. De l'una banda,
el món espiritual modern, animat de la fe en el Progrés i abordant amb aquest
esperit els problemes de la vida; de l'altra banda, el món cristià, el de l'Església.
a dir: el dels clergues, lligat a una forma de vida i de pensar rebut per tradició. De l'una banda, l'univers espiritual humà, lliurat a la seva sola llum interior, la de la raó, afranquit de tot el complex històric i dogmàtic del catolicisme
i fent d'aquesta autonomia, d'aquesta llibertat, la substància mateixa del seu cel
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espiritual: espiritual de la consciència; de l'altra banda, l'univers espiritual cristià, lligat a l'aparell tradicional de l'Església catòlica amb tot el seu règim de
dogmatisme, d'autoritat, de submissió, de conservatisme.
Entre els dos, una oposició inexplicable que enclou quasi totes les causes de
la incredulitat actual palesades en l'enquesta.
I per a les ànimes cridades a la fe, entre els dos, una opció tràgica, formulada exactament pel canonge Dutroncy: «Acabar l'univers infra o eitra Christutn».
m
DE LA NOSTRA PART, DÈFICIT D'ENCARNACIÓ O DE CATOLICITAT
L'Església en esíaf de defensa
La naixença d'un univers totalment laic acompanyada aviat per la d'un món
espiritual nou purament humà. era. per al cristianisme, gràvida de qüestions i de
deures igualment inèdits.
Els principis espirituals del món humanista, idealista i immanentista, no han
pogut penetrar el catolicisme; han constituït, fora de l'Església, un món a part,
aberrant i divergent, descabdellant-se segons la seva lògica pròpia. Passat el primer període d'ortodòxia, han envaït el protestantisme i hi han produït una mena
de cristianisme humanitari, religió de la consciència adogmàtica i liberal. De
manera que. mentre el protestantisme es liberalitzava i el món de l'idealisme i de
l'immanentisme incorporat al laïcisme, prosseguia el seu desplegament, l'Església catòlica es cloïa en ella mateixa, en una mena d'isolament. Es replegava sota
cl triple atac del laïcisme, de la Reforma i del racionalisme; es retirava a les
seves posicions, s'hi abarricava, prenia actituds de defensa. I si l'Església no
retirava la seva confiança al món modern en vistes a aprofitar fora d'ella, la
seva part d'heretatge, els creients, que no tenen la paciència d'ella, la confiança
i la seguretat d'un cor de mare, prenien, a l'esguard de tota novetat i de tot
progrés, l'actitud botosa, de malfiança, retrògrada ,de vegades fins i tot irònica
i burlesca.
Verament. l'Església, després del capgirell de la Reforma, es troba en un
veritable estat de setge. M. Dutrocy l'ha comparada bellament a tuna mare
que ha perdut uns fills en un accident... I aleshores heus-la ací protegint amb
tot de tanques i defenses els joguineigs dels qui l i resten...» L'endemà d'una
crisi o d'un cop fort hom pren mesures policíaques, de seguretat (les setmanes
següents, per exemple, a l'assassinat del rei Alexandre, eren demanats els documents d'identitat); així a l'Església hom sotmet les manifestacions del pensament a mesures de seguretat: vigüància estreta dels escrits, jurament antimodernista .. Les iniciatives, sens dubte, se'n ressenten; sobretot els laics no gosen
a emprendre una acció un xic ardida. o expressar idees un xic personals. Aquest
temor juga. n'estem persuadits. un paper considerable en la mena de penúria
de capitostos laics, d'homes d'iniciativa i d'empresa que patíem fins suara. Ara.
davant l'admirable llevat de joves actius de què Déu ens ha fet mercè, no
podem per menys de pensar que si el règim de la confiança i de la iniciativa
no es modifica en res, perdrem una bella partida. Al mateix temps, un conformisme estret dominava l'ensenyament eclesiàstic, i les ciències eclesiàstiques en
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patien. Ncwman ho deplorava notant que la llibertat de pensar, d'expressar-se i
àdhuc, algun cop, d'enganyar-se, és necessària a la vida científica i a la vida
de la ciència teològica.
No oblidem, és clar, la grandesa d'aquesta actitud de defensa: provenia, en
l'Església, del sentiment vivíssim de la dignitat imprescriptible del tresor de la
fe. Es tractava abans de tot de salvar ('essencial, la puresa del sobrenatural, la
virginitat de l'Esposa de Jesucrist. Pot semblar massa exclusivament negativa i
condemnatriu l'acció doctrinal de l'Església; però és la seva grandesa de no
haver compromès, en els canvis d'aquest món, la més petita parcel·la del seu
patrimoni espiritual. Aixi havien fet ja, ara els uns ara els altres, els Pares de
Nicea, d'Efes, de Calcedònia.
Però anem ara a això: mentre el món modern, separat de l'Església i clos
en ell mateix com en un marc espiritual de vida total, segueix la seva evolució
pròpia i s'aplica a resoldre problemes i més problemes, l'Església es tanca i es
concentra en ella mateixa, constituint un món a part, pròpiament conservador,
en el qual es tracta de guardar el dipòsit i en el qual uns homes, isolats del món
que fa via, repeteixen en un llenguatge propi d'ells els problemes propis d'ells
explotant el tresor del dogma gairebé únicament en el seu aspecte abstracte i
«escolàstic».
I una immensa zona de l'activitat humana, tota una creixença d'humanitat,
de carn humana — la vida moderna, amb la seva Ciència, les seves misèries, les
seves grandeses — no ha tingut l'encarnació en si del Verb; l'Església no ha
donat la seva ànima a aquest cos que s'estenia i que, com tot valor humà, havia
de rebre comunicació de l'esperit de Jesucrist per a esdevenir aixi el seu Cos
i donar glòria a Déu.
El sobrenatural, és clar, resta transcendent; no ha d'ésser pas humanitat en
el sentit d'identificar el reialme de Déu o el Cos místic amb realitzacions visibles de cristianitat; però ha d'ésser humanitat en el sentit de prendre cos en
tota cosa humana, que, pertot on hi ha home, humanitat, ha d'haver-hi Cos místic, extensió de l'Encarnació redemptora. Així a tota creixença d'humanitat, a
tot «progrés», a tota extensió de l'humà en un dels dominis de la creació — tant
pels coneixements com per l'acció — ha de correspondre una creixença de l'Església, una incorporació de la fe, una encarnació de la gràcia, una humanització
de Déu («Déu es fa home. a fi que l'home esdevingui Déu», diu San Lleó).
L'Església és això. la catolicitat és això. L'Església no és un grupet especial,
isolat, un bloc a part que resta intacte enmig de les evolucions del món; l'Església és el món en tant que creient en Jesucrist o, en altres paraules, és Jesucrist habitant i salvant el món per la nostra fe. L'Església és la humanitat
religiosa; què dic? és l'univers en tant que transfigurat per la gràcia a la imatge
de Déu.
i A què porta el doble moviment: separació quant al món modern, replec i
contracció quant als cristians? Porta a això que la religió esdevé un partit, una
especialitat, un tot a part; assumpte de capellans i llur clientela, com la medicina ho és dels metges i de llur clientela: és a dir una part de la vida, i no
la mateixa vida en Jesucrist. El dogma tendeix a esdevenir una opinió particular, la consigna d'un grup especial. En l'ordre pràctic també, ens farem retret
de formar un món a part i tancat, de no interessar-nos pels humans, per llurs
necessitats, per llurs aspiracions: quan hi ha també una catolicitat de l'amor 1
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una encarnació de la caritat: «quis in/irmatur et ego non uror?» i Com voleu que
l'univers s'acabi en Jesucrist si no és per l'Església (l'Església és això mateix),
és a dir per nosaltres?
Però encara hi ha una altra cosa.
La je desencarnada
Replegada sobre ella mateixa, tallada de la vida, la religió no ha fornit ja
a les ànimes aquest medi de vida total en què la fe té la seva expressió adequada, la vibració de totes les seves harmonies i . si pot dir-se aixi, la seva plena
visibilitat humana. És de la naturalesa de les coses que la fe no resti en la pura
interioritat de l'esperit, sinó que envaeixi tot l'home i l'inspiri. Aixi ateny les
potències de la sensibilitat i es produeix per l'art, per la literatura, pel joc, en
obres humanes que la irradien, l'embolcallen, l i donen esclat i calor. Les èpoques de plena i sana possessió de la fe són també èpoques de cultura cristiana
i d'art cristià. Alli també hi ha una encarnació de la fe i matèria per a la
cateUettat
Diverses circumstàncies — entre les quals s'ha de posar el divorci general de
la religió i de la vida concreta—han fet que acl també, interioritzant-se, la fe
s'ha desencarnat, per dir-ho així, s'ha buidat de la seva sang humana. S'ha parlat de decadència de l'art sagrat: el mal és en realitat força més general: tan
general que pocs es donen compte que existeixi i és una cosa difícil de fer-losho percebre, àdhuc en casos concrets. No sols en l'art, també en la vida espiritual, en la predicació, en l'ensenyament, en el catecisme, en l'educació, en el
culte mateix de vegades, un fals espiritual sense calor i sense joia — com una
veu esquerdada — denuncia un dèficit d'encarnació. Per altra banda la sensibilitat s'encarrega de prendre la seva revenja en sentimentalisme: en moltes de
les seves manifestacions, el nostre catolicisme apareix com una religió de dones.
I la cosa és potser més seriosa que no sembla.
Això té l'aire de no-res, però és molt important i interessa directament la
nostra qüestió. El sobrenatural s'exerceix en actes d'homes i en condicions humanes. Un home pot confessar i rentar els seus pecats d'intemperança, refer-se
una ànima divinament nova, posseir la virtut sobrenatural infosa de temperança;
cadascú sap que la seva virtut, per a exercir-se, requereix certes condicions
en l'ordre del medi, dels contactes, de les ocasions. Quan es tracta d'estat collectiu de creença o de descreença, hi ha aixi mateix condicions col·lectives favorables o desfavorables, segons que són o no són produïdes una expressió, una
fecunditat de cristianisme en el pla de la cultura i de la sensibilitat. És el mèrit
d'un Péguy i sobretot d'un Claudel d'haver-nos fet possible la reinvenció d'allò
que aquest en diu cuna imaginació i una sensibilitat catòliques*, d'haver retrobat
el sentit triomfal i joiós del cristianisme, missatge de la vida. És un dels dons
d'un home com Maritain de prosseguir l'assumpció en cristianisme de valors
espirituals que pertanyen de dret a Jesucrist. Això també és Encarnació i Catolicitat
Un catolicisme parcial
Per això el nostre catolicisme té la figura d'un agrupament particular, especial, no assumint els valors de la vida (sinó, al contrari, minvant-los i anatema-
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titzant-los); l'Església té la figura no de l'arca on totes les coses creades són
salvades, sinó d'un partit assegurant interessos de classe o de corporació. La fe
no apareix com el tot de l'home i com la llum mateixa de la uida en Jesucrist;
no sembla tant sobrehumana com inhumana, al costat de la humanitat de què
tanmateix el nostre Salvador s'ha revestit
Aixi, per un seguit de fets que ningú no ha pogut conjurar, però també un
xic per la nostra culpa, ni l'Església ni la fe ja no tenen la risibilitat que és, del
punt de vista col·lectiu, la condició d'un estat favorable a la creença. «Hom no
creuria, deia Sant Tomàs, si no veia que cal creure, sigui per l'evidència dels
senyals, sigui per altres motius semblants.» I , per senyals, Sant Tomàs entenia
acl els miracles i les profecies. Però els miracles són rars. i les profecies difícils
d'obrar. Per això, en l'ordinari de la vida i a l'esguard de la massa, l'evidència
dels «senyals» que ens indueixen a creure serà la visibilitat de la fe en senyals
o expressions d'ella mateixa suscitats per ella en el món humà i en la vida
humana. Quan Déu ha volgut que creguéssim en Ell, ha vingut enmig de nosaltres i ens ha mostrat una faç humana. I certament «benaurats aquells qui sense
haver vist han cregut»; però ací no parlem dels cops de la gràcia, parlem de
les condicions que són les condicions ordinàries de la massa i dels motius favorables o desfavorables a un estat collectiu de creença.
En l'ordre corrent, per a les generacions humanes que se succeeixen sobre la
Terra, la cosa que, més directament, introdueix o conserva en la fe, és que Déu
sigui amb nosaltres i que hom l i vegi un rostre humà. Aquest creu perquè
un dia un sacerdot l i féu un favor, l'aconhortà, el reconfortà; tal altre perquè, en una exposició càlida i humana, s'ha donat compte que totes les valors
es reconstruïen, transfigurades i ennoblides, en Jesucrist; en canvi, aquell ha
abandonat la fe per haver trobat un clergue del qual l i sembla haver sofert
una injustícia.
La cosa que fa la fe tan difícil a molts — i és clar que reconec que no es
tracta d'uns herois — és la laïcització del nostre medi de vida; entenc per medi
tot el conjunt de realitats còsmiques, institucionals, psicològiques i socials per les
quals i en les quals ens comuniquem els uns amb els altres i menem humanament la nostra vida humana. 1 aquest medi, pel fet de la substitució d'un tot
laic al tot cristià, i també pel fet del nostre arreplegament i concentració, aquest
medi és esgarrifosament laic; difícilment ens donem compte de fins a quin punt;
per a apreciar-ho, cal haver vist, en indrets de cristianitat encara vivent com
certs recons de Flandes, Baviera, Renània, Bretanya i Lorena, el que és un medi
tot impregnat de fe, tot marcat amb la creu de Jesucrist com la unció del gran
sacerdot jueu que, del seu front se li estenia per tot el seu damunt. La fe s'hi
respira amb la vida i no fa sinó un moviment, una palpitació amb l'existència;
verament és allò que la seva naturalesa vol que sigui, el tot de la vida humana.
A casa nostra, cal enterrar-la en un reconet de l'ésser, el de la vida privada... L'Església ni la fe ja no tenen la totalitat de llur visibilitat, és a dir de
llur expressió, de llur irradiació en la vida; i l'enquesta ha subratllat amb
raó la importància, des d'aquest punt de vista, fins i tot de detalls tan exteriors
com la desaparició, en el nostre paisatge humà, dels vestits religiosos. Teològicament és molt just: els Ordres religiosos són la santedat de l'Església humanament institucionalitzada i visible; i el vestit ,com el conjunt de la cultura, és l'expressió, en senyals, dels valors espirituals.
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Cal que omplim un altre cop el nostre món de senyals de la fe, és a dir de
la presència de la fe. Cal que la fe torni a esdevenir humaanment present, com
Jesucrist. Política de presència; no política de prestigi a benefici de no sé quin
imperialisme eclesiàstic, sinó política de presència de la fe en tot ço que és
humà. per assumir tota valor humana i , per aquí, manifestar la valor total de
la fe a l'esguard de la vida humana. Car «tot és de nosaltres, que som de Jesucrist, que és de Déu», i «la victòria, a fi de comptes, serà per al més humà».
CONCLUSIÓ
Ja és hora de fer punt final a aquesta «conclusió». Creiem no haver traït ni
la veritat ni les respostes fetes a l'enquesta veient la raó més general de l'actual
descreença en un cert buit entre la fe i la vida, buit que ateny la fe en el que
és una de les seves propietats essencials 1 que determina unes condicions col·lectives desfavorables a la creença. La constitució d'un món espiritual i àdhuc religiós, d'un tot de vida humana fora del cristianisme, per una banda, i per altra
banda la contracció de l'Església, el seu replegar-se en ella mateixa en un món
especial i les fatals actituds de defensa que ha pres: dos fets majors i correlatius que han concorregut a crear aquest buit entre la fe i la vida i a fer aparèixer el catolicisme com una part del món, un grup a part, i fins i tot, als ulls
d'alguns com una secta o un partit. D'aquí que les condicions mateixes en què
la fe es presenta al món modern constitueixen una dificultat i gairebé una contradicció: puix que la fe és. per la seva naturalesa, total, penetra en nosaltres
gràcies al moviment que ens porta vers l'absolut del Bé i comporta, per la seva
pròpia exigència, una expressió d'ella mateixa en l'activitat total del creient.
Heus aci on és. al nostre juí, la rel i el denominador comú de les principals
raons actual de la descreença.
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SIORID UNDSET, UN CAS INTERESSANT DE CONVERSIÓ AL CATOLICISME. —
Sigrid Undset, la gran escriptora nòrdica, no fa molt publicà un llibre
titulat «Elleve aar» (Onze anys), on parla dels primers onze anys de la
seva vida. Descriu bellament l'ambient de la seva casa pairal, el tracte
l els jocs amb els germans i els companys d'infantesa, el seu gran daiev
per la lectura, la lluita amb els preceptors, en fi, ens dóna una visió
clara i fidel de la seva infància viscuda en el recés de la llar familiar,
fins al moment de la mort del seu pare, en què es clou per a ella, als
onze anys, el primer capítol de la seva vida. Un detall que interessa
molt en aquest llibre és el fet que Sigrid L'ndset, ja de petita, sentia
una mena de desplaer enfront de l'esperit esquerrista i liberal que omplia la seva casa pairal, i en alguns moments viscuts en la seva primera
infància veiem ja les arrels de la dura lluita posterior que ba acabat per
portar-la finalment a la conversió.
Però l'obra en la qual aquesta gran escriptora moderna ens confessa
obertament què és el que la decidi a entrar en la comunitat de l'EsgUsia catòlica és el llibre titolat «Afinitats i desacords. Assaigs sobre Cristianisme i Germanisme», on ens brinda un estudi magnífic sobre religió
i dogma. Aquesta obra és també una mostra palesa de la clarividència
de l'escriptora, ja que els tres assaigs de què es compon, «Sant Olaf,
Cristianisme i paganisme germànic naturista; Retorn a l'Església catòlica; Cristianisme i neopaganisme, actualitat i esdevenidor», són escrits
el primer i el tercer a l'any 1930. i el segon en 1927, o sigui molt abans
que els problemes en ells tractats haguessin envaït, en qualsevol pals,
el terreny de la discussió pública. En aquesta obra, Sigrid Undset preveu ja les lluites amenaçadores de la cultura cristiano-germànica i assenyala ja els punts de partida essencials per a arribar a una possible
solució d'aquest problema.
L'escriptora afirma que el nou paganisme és per ell mateix i pels
seus efectes una cosa completament diferent de l'antic paganisme, i et
pregunta: «iPoden els neopagans, els d'avui dia, entre els quals també
nosaltres ens trobàvem, tornar novament al paganisme antic, al paganisme de la natura?> I es respon: «Si voliem tornar a l'antic paganisme,
aparentment no hauríem de fer més que trencar espiritualment amb la
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nostra tradició actual, o sigui, fer una operació semblant a la que acompliren els nostres avantpassats en acceptar el Cristianisme. Ja que per
a nosaltres la idea cristiana ha esdevingut la «nostra tradició», igualment com les races antigues en els temps del paganisme vivien i actuaven segons les tradicions llurs. El Cristianisme operà efectivament un
canvi en aquest sentit: com a poder que tant pot consagrar, com rebutjar, com també simplement conservar, passà pel sedàs els diferents elements de la tradició pagana. L'Església es presentà davant dels homes
declarant portar amb ella l'aclariment de Déu per a tots els secrets de
lu vida, i repudià com a totalment falsos una bona part dels conceptes
pagans, n'esmenà d'altres que llunyanament tenien quelcom d'acceptable, i confirmà amb un si directe alguna que altra veritat descoberta ja
pels pagans. Però si nosaltres ara fem aquesta mateixa operació a la
inversa, desfent-nos del Cristianisme d'una manera semblant a com el
Cristianisme es desféu de l'antic paganisme, iserem llavors realment
altra volta pagans primitius, com els qui visqueren abans de l'època de
Jesucrist? No, evidentment no. El paganisme que ens resta, si eliminem
de nosaltres el Cristianisme, és una cosa totalment distinta del paganisme dels nostres avantpassats. El nou paganisme és una declaració de
guerra contra un Déu que se'ns ha revelat; l'antic paganisme, en canvi,
era un cant d'amor a un Déu que encara restava amagat, o una prova,
almenys, d'atraure's l'estimació d'una divinitat, la propera presència
de la qual es pressentia pertot. Els veritables pagans creien fermament
que ells en aquest món no eren pas sols. Amb aquest convenciment havien ideal mites a l'entorn d'un esperit o altre, a l'entorn d'una divinitat, d'un déu o d'uns déus, la presència dels quals pressentien, però no
podien veure. La mitologia antiga versava sobre un déu i la seva familia,
personificant les irradiacions del seu misteriós tramar i ordir. La mitologia moderna, en canvi, voldria fer sorgir un déu d'aquest món, a través d'un nou poema sobre el tramar i ordir dels homes. L'antic paganisme donava per descomptat que els homes descendien dels déus; els representants del nou paganisme proven de fer creure que els déus es
deriven dels homes. El neo-paganisme no podrà mai reconquerir l'actitud primitiva del paganisme antic, ja que l'actual moviment suposa la
repudiació de la imatge vivent de Déu, la repudiació de Jesucrist».
I Sigrid Undset continua dient: «Hom gira l'esquena al magnífic sol
matinal per a tornar al tenebrós crepuscle dels déus i per caure en uns
errors més greus encara que els pagans de l'antigor, precisament perquè
hom torna de la claror a la fosca».
Sigrid l'ndset, de l'exercici exclusiu i terrestre de la justícia humana, de l'allunyament total de la creença natural en Déu i en l'altra vida,
del palès refús actual de tot esperit de sacrifici i de sofriment, de tot
aquest modern ordre de vida, en tem ni més ni menys que la reimplantació de l'esclavitud. Sempre que l'escriptora albira les proclames per
a la reinstauració del paganisme, la lluita contra les idees i tradicions
del Cristianisme, sempre és la visió d'una nova esclavitud, d'un nou
Estat d'esclaus, la que se l i presenta irremeiablement i l'angunieja.
«L'antic paganisme no pol tornarl L'esclavitud, aquesta si que pot tor-
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nar! Ja hem avançat un bon tros per aquest cami. El capitalisme industrial i la competència lliure han fet perdre a grans parts de la societat
totes les seguretats per a llur esdevenidor econòmic. Homes que no disposen d'altra cosa que de llur capacitat de treball i que n'han de viure,
oferint-la a canvi d'un sou setmanal, mensual o anual poden, d'un moment a l'altre, ésser deixats a la misèria per mitjà d'una paraula o d'una
disposició fatídica (gairebé sempre anònima) d'un altre home».
Enfront d'això, Sigrid Undset lloa el Cristianisme, l'Església, com a
afranquidora de l'esclavitud. Segons ella, malgrat totes les tesis contràries, fou l'Església la que creà les premisses necessàries per a l'abolició
de l'antic esclavatge, per a la vençó de la lluita de classes, dominant
en els temps antics. L'Església accentuà el valor infinit de cada ànima
humana, esdevenint la lluitadora en cap pels drets naturals de llibertat
dels homes. L'Església demanà un tracte decent per als esclaus, insistí
en llur enlairament legal i en llur alliberació. L'Església, lluitant pels
drets naturals de l'home, lluitava al mateix temps per la cultura veritable. A tots aquells qui es complauen a sostenir que l'Església ha fet
més mal que bé a la cultura de l'home nòrdic, Sigrid Undset els prega
de voler meditar tan sols què existeix en realitat a Europa quant a veritables béns culturals que no dugui imprès un manifest segell de Cristianisme i se'n derivi fins al seu darrer origen, devent l'existència únicament al Cristianisme de l'Església catòlica, definit dogmàticament.
L'escriptora concedeix al dogma una importància cabdal, tant per
a cada persona per si, com per a la humanitat en general, i a través de
la seva producció literària veiem clarament que és aquesta gran importància que atorga al dogma de l'Església catòlica allò que la decidí
a la conversió. Ja en la seva novella «El matoll encès» posa en boca de
Pau, un dels personatges principals, que de bon principi havien estat
purs siUogismes els que l'havien empès a consultar l'Església, perquè
creia que si havia d'haver-hi un lloc en el món on podia esperar d'obtenir una resposta lògica a qualsevol cosa de la terra, havia d'ésser allí;
í que arribà a la següent conclusió: Verament surt a compte de preguntar; s'obté resposta.
En els seus assaigs abans mencionats, «Afinitats i desacords», trobem uns aclariments més fonamentals sobre el sentit de la Càtedra pontifícia, sobre la importància del dogma i la creença dogmàtica. «Si hi
ha homes als quals apar una necessitat l'existència d'institucions que
ensenyen, guien i castiguen, encara que sols es tracti de mides policíaques en interès del bé públic, i,com poden atrevir-se d'altres a sostenir
que tals institucions són supèrflues per a ells?... Una vegada vaig rebre
un escrit anònim í il·lustrat contra el Catolicisme. En una banda, es veia
un pobre catòlic que, amb els ulls embenats í agafat per una cadena
com un gosset, es deixava conduir per un sacerdot. A l'altra banda, un
protestant deslliurat estenia els braços vers una Bíblia que baixava del
cel, preciosa, bellament relligada i amb una creu a la coberta. En els
temps de Luter, en últim cas, hom es podia acontentar encara amb la
idea que cada home tenia en la seva pròpia consciència un guia de tota
confiança. Però un home del nostre temps que tingui tan sols un xic
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de sentit per a les lleis psicològiques, i amb aqueix criteri llegeixi els
propis escrits de Luter, haurà de preguntar-se si el mateix Luter sabé
distingir el concepte de consciència del mer concepte d'una opinió o
d'una idiosincràsia. La gent que diàriament es veu obligada a constatar
que per dissort no són pas pocs els homes que no tenen un bri de consciència, bé haurà de comprendre que hi hagi altres persones que, en
certes circumstàncies, considerin una necessitat de poder contrastar
les decisions de llur consciència amb les d'un magisteri sobrenatural.
Per a Sigrid Undset el dogma no és un assumpte de paperam imprès,
el dogma és vida. D i u : «Els dogmes són la formulació de veritats revelades; es tracta aci de veritats que es diferencien de les corrents. Quan
es tracta de sentències humanes, ens reservem el dret de formar-nos-en
una opinió pròpia. Els dogmes, en canvi, ens donen a conèixer el contingut de la revelació d'una manera imparcialment justa. Partim del
punt de vista que fora de la revelació divina no pot haver-hi altres dogmes. Opinions humanes poden ésser més o menys justes o importants,
a títol de bons consells, però no poden mai ésser enlairades a vers dogmes, constrenyents per a la consciència. Es per evilar una evolució en
aquest sentit que el Sant Pare actuà contra r<Action Française». El sistema de govern monàrquic no pot ésser enlairat a un dogma per als
catòlics francesos, ni que es poguessin al·legar els arguments més contundents per a demostrar que fóra precisament la monarquia la forma
de govern més convenient per a una França catòlica. Nosaltres reconeixem solament un Papa, però no tota mena de Papes. I en aquest únic,
hi veiem l'immortal Sant Pere, a qui Nostre Senyor lliurà les claus del
regne del Cel, declarant que tot el que ell lligués o deslligués aci en la
terra, també al Cel quedaria lligat o deslligat. Però si s'inicia una evolució que atorgui el domini al dret del més fort, o del més savi, o del
més bo, segons opinió dels homes, en el fons això no representa més
que el retorn a l'esclavitud».
Sigrid Undset sap que el veritable catòlic és optimista, ja que l'alimenta la ferma creença que l'Església de Jesucrist existirà fins al dia
del Judici Final i no serà vençuda per les portes de l'infern. El veritable catòlic resisteix la lluita valentment i sense por; més d'una vegada
l'Església ha passat èpoques greus, s'ha vist disseminada, foragitada i
obligada a aixoplugar-se en coves i cavernes. Però sempre ha continuat
lluitant sense defallença per la llibertat de l'home cristià.
I aquest nou paganisme d'ara ícom l'haurà, doncs, d'enfrontar el
veritable creient? El més essencial i important és la fe i la confiança
en si mateix. Sigrid Undset creu molt necessari que el jovent no perdi
el temps discutint inútilment amb els neo-pagans, ans bé maldi per enfortir la seva fe i confiança, i demostri amb una vida veritablement catòlica el que és la seva fe.
Diu la gran escriptora: «Ens havem de reservar el dret, naturalment,
de fer aclariments i donar explicacions, quan, amb intenció o sense,
es fan circular afirmacions forassenyades sobre la nostra religió. Però
el més essencial és i resta en tols els casos la vida catòlica en si, car
per a la propaganda és indubtablement molt més eficaç l'exemple del
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bon sacerdot catòlic, de l'abnegada germaneta dels pobres, del noi o
la noia, el pare o la mare bons creients i que porten una vida veritablement catòlica, que no pas tots els escrits i discursos i parlaments aclar i d o r s » . — Lluïsa Serra Spieler.

LA SANTA SEU I ELS CONFLICTES INTERNACIONALS. — El dia 16 de desembre de l'any passat es va celebrar, al Vaticà, Consistori Secret per
al nomenament dels nous Cardenals. Com de costum en aquests actes, el
Sant Pare pronuncià un parlament de circumstàncies. Començà fent
l'elogi fúnebre dels Cardenals darrerament traspassats: Gasparri, Ehrle
i Lega; commemorà Ics alegries que l i havia proporcionat l'any: les
festes jubilars de Lurdes, els Congressos catòlics de Praga, Lubiana i
Cleveland; després, esmentà les tristeses que havien afligit el seu cor.
sobretot les persecucions religioses de Rússia i de Mèxic i la situació
delicada de l'Església a Alemanya. Entre aquestes hi compta la greu
situació internacional, que alludi en aquests termes:
«No volem continuar l'enumeració de coses tristes i . especialment,
no volem esmentar els conflictes que preocupen no sols l'Europa i l'Africa,
sinó lot l'univers, perquè, en tanta incertesa dels esdeveniments i dels
homes, hi ha el perill que les nostres paraules, siguin les que siguin,
no seran ben compreses o seran completament tergiversades.
»Altrament, ja hem manifestat, diverses vegades, tol el que, sobre aquest tema. podia justament i legítimament esperar-se de Nòs
en pro de la veritat, de la justícia i de la caritat; i sabem que les paraules
que hem pronunciat, en diverses ocasions, han estat tan àmpliament
divulgades per la premsa que, per força, han d'haver arribat al coneixement dels qui desitgen la veritat i ens la demanen sincerament i amb
veritable interès. Cal que ho tinguin present els qui encara sembla que
s'estranyen i s'escandalitzen com si Nòs no haguéssim complert la nostra
missió divina de Mestre dels fidels.
»Però, tal com no hem negligit de proclamar en el temps passat i no
ho negligirem en l'esdevenidor, també ara, abans de cloure aquesta
Al·locució, repetim solemnement que Nòs desitgem amb ànsia i ens esforcem a procurar i demanem a Déu amb fervor, per a tots els homes
de bona voluntat de tots els països, la pau unida a la justícia, la veritat
i la caritat.»
La diplomàcia vaticana ha continuat treballant activament per a In
pau. En un article oficiós, publicat a L'Osserualore Fomano de l ' l i de
desembre, la Santa Seu refermava, amb tota la seva força moral les proposicions franco-britàniques de conciliació. El fracàs d'aquesta temptativa no feia perdre les esperances al Sant Pare, com demostra aquest
paràgraf del parlament pronunciat, el dia 24 de desembre, en contestar
la felicitació nadalenca del Col·legi Cardcnalici.
«Després d'aquestes preocupacions tan greus que tenen penosament
i lurmentosament sospès tot el món, el Sant Pare està obligat a declarar
que ell. segons les seves possibilitats, les seves limitadisimes possibilitats.
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ha veritablement volgut, ha cercat de portar una contribució benèfica
a aquest trist conjunt de coses; fins fa poc, ha esperat poder afegir, en
aquesta hora tan bella, poder portar una paraula serena i asserenadora;
la seva esperança no s'ha realitzat, cosa que no vol dir que hagi perdut
les esperances. No la deixa, no la perd, l'esperança: no pot perdre-la,
perquè aquesta és la seva situació, conservar sempre les esperances
àdhuc en les pitjors hipòtesis; això és per a ell una necessitat, un veritable deure de vida cristiana. En les bases més profundes de la vida
cristiana hi ha la virtut de l'esperança; abans de fot, l'esperança sobrenatural; després també l'esperança natural, perquè el sobrenatural no
oprimeix ni destrueix la natura, sinó que s'eleva sobre el natural.»
Mentrestant, la premsa mundial d'esquerra continua la seva campanya de descrèdit contra el Vaticà presentant-lo com un aliat encobert
<le feixisme. La darrera calúmnia és que el Sant Pare ha posat a disposició del Govern italià, per tal que l'esmerci a Alemanya adquirint
diversos articles, el producte de les captes fetes per al diner de Sant Pere.
L'Osservalore Romano ho desmenteix terminantment en una lacònica
nota del dia 19 de desembre.
L'endemà insisteix sobre aquest tema en una altra nota més extensa
titulada «Els extrems es toquen» que diu aixi:
«Ahir desmentíem degudament una noticia falsa tramesa, des de
Berlín, a L'Information de París.»
«Ara veiem que, procedent de la mateixa font, la susdita noticia
arriba fins a la National Zeitung de Basilea que la publica amb el títol:
«El Vaticà ajuda Mussolini» amb detalls deplorables perquè l i donen certa
versemblança i agreugen el contingut. Hom gosa precisar que el producte del diner de Sant Pere i els estipendis de Misses recollits a l'estranger i detinguts en diversos països a conseqüència de les lleis vigents
sobre exportació de divises, la Santa Seu l'ha posat a disposició del
Govern italià per a compres i especulacions la importància de les quals
és mesurada per una imaginària suma que hom suposa detinguda a
Alemanya. D'ací la conclusió: el Vaticà no sols contribueix a la guerra
:iml) el diner propi, com va anunciar, per l'octubre, certa premsa comunista, sinó també amb les pies oblacions dels fidels, eludint la legislació
relativa a les divises i les sancions.»
«Davant semblant inoportunitat, hem de recordar que, poques setmanes abans, el Voelkischer Beobachter divulgava certs «rumors d'ambient vaticà, recollits pel seu corresponsal a Roma, segons els quals
la Santa Seu cedia a Itàlia, embrancada en el conflicte etiòpic, objectes
preciosos que valien «desenes de milions d'or» que serien pagats en
títols de l'emprèstit del 5 per cent. Crèiem que la sola font d'imprecisos
rumors procedents d'impalpables ambients ja hauria hagut de posar en
guàrdia l'opinió pública í la premsa sobre l'absurditat d'aquesta noticia,
publicada de mala fe; per això no la desmentírem, puix que les persones
íntelligents i honestes no ho necessitaven.»
«També vàrem callar quan, més tard, la susdita informació va ésser
reproduïda en les columnes d'un altre National Zeitung que es publica
a Essen i és òrgan del nacionaMocíalisme com el Volkischer Beobachter:
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informació barrejada amb insinuacions malignes sobre el nomenament
dels nous Cardenals que mereixia que l'opinió pública tampoc no en
fes cas.»
«Callàrem, sobretot, perquè era recent, només que del 14 d'octubre
passat, la nostra denúncia a la consciència civilitzada d'un atemptat per
l'estil que un diari comunista francès havia perpetrat contra «la Santa
Seu financiadora de la guerra.»
«Però avui que es dibuixen tan clarament totes les característiques
d'una innoble campanya de difamació; avui, repetim el clar i autoritzat
desmenllment d'ahir i la protesta de dos mesos enrera i encara hi ofegim: la convergència dels atacs procedents de diversos països i de
partits irreductiblement contraris demostra que les diferències, les aversions i els odis més feréstecs no impedeixin que es verifiqui el proverbi:
«els extrems es toquen» quan els uneix i aglutina una diferència, una
aversió i un odi comú més gran contra l'Església Catòlica.» — M. R.

A MÈXIC CONTINUA LA PERSECUCIÓ REUQIOSA. — Reportàvem en el fascicle anterior les gestions que havien fet els Cavallers de Colom prop del
President Roosevelt per tal de decidir-lo a intervenir en favor dels catòlics perseguits pels tirans de Mèxic.
El 26 d'octubre, els Cavallers de Colom adreçaren al President una
altra lletra cridant-li l'atenció sobre el cas de Mèxic. L i deien que, mentre
esperaven amb paciència la declaració promesa, el Govern mexicà persistia en la seva cruel i tirànica actitud envers la religió i el seu exercici.
En molls punts, sobretot pel que fa a l'educació, les condicions 'del
Mèxic són pitjors que mai. Han estat suprimides Iotes les escoles on
s'ensenyava la religió, i . en les escoles de l'Estat «hom ensenya als infants
les doctrines del comunisme, se'ls inculca que no h i ha Déu i se'ls donen
lliçons de tema sexual d'una manera immoral i que ofèn els sentiments
dels pobles civilitzats». I . en acabar, dinen: «Vós esteu assabentat d'això
i. malgrat tot. us refuseu a parlar. No heu dit encara una paraula per a
mostrar la voslra disconformitat amb l'aprovació donada a aquelles escoles per l'ambaixador americà en el Mèxic». Per això. «vostra és la responsabilitat de no haver fet res en el passat. També serà vostra la responsabilitat si res no es fa en l'esdevenidor.»
Finalment, el número de desembre de la Revista dels Cavallers de
Colom publica que el President Roosevelt els ha contestat evasivament
excusant-se de no poder «permetre al seu govern una política intervencionista en assumptes interiors de països estrangers que posarien en
perill el manteniment de relacions pacifiques». I els catòlics repliquen:
nosaltres no demanem cap intervenció, al contrari, demanem que el
Govern dels Estats Units deixi d'intervenir en els afers interiors del
Mèxic, en la forma que ho ha fel fins ara. aprovant-lo i afavorint-lo.
Gairebé al mateix temps, el 28 d'octubre. l'Episcopat mexicà va adreçar al President Càrdenas una petició, refermada per 150„000 signatures
de ciutadans mexicans, demanant que suspengués l'aplicació de les lleis
persecutòries, sobretot de les que priven a l'Església de tenir béns propis
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i de donar instrucció religiosa en les escoles. El President va respondre,
el dia 5 de novembre, per mitjà del Secretari de l'Interior, en forma de
lletra oberta adreçada a les autoritats de l'Església, en la qual refusa la
petició per injustificada i declara que té el propòsit d'aplicar estrictament les lleis que regulen l'exercici del culte i la instrucció religiosa.
En vista d'aquest refús, el Delegat Apostòlic Mons. Ruiz i Flores va
publicar, el 10 de novembre, una declaració en què diu: «El President
Càrdenas ha tornat a deixar passar una ocasió oportuna per a restablir
la pau en el Mèxic, mentre l'Església ha demostrat, una vegada més, la
seva bona voluntat.»
Mentrestanl es va estenent per Mèxic l'anomenat Movimlenlo popular
ÜbèftadÓK, insurrecció armada que té per lema Pro Pàtria i que es proposa l'abolició de les lleis perseculòries. El Delegat Apostòlic ha declarat
que l'Església no autoritza ningú perquè la defensi, a ella o a la religió,
amb les armes a la mà, però, que cl poble té el dret de defensar-se contra
la tirania i de reivindicar les seves llibertats naturals per mitjà de les
armes quan l'experiència ha demostrat la ineficàcia dels procediments
legals i pacífics. La determinació pertoca al poble mexicà; si es resol
a prendre les armes, l'Església no té res a dir-hi «ni fomcntant-bo, ni
prohibint-ho». — M. R .

LA SITUACIÓ RELIGIOSA D'ALEMANYA. — La situació dels catòlics alemanys s'agreuja cada dia. Després de la condemna judicial del Bisbe de
Meissen i dels seus Secretari i Vicari General, acusats dc contraband de
divises, fou arrestat, a primers de desembre. Mons. Bomach. alt funcionari de la Cúria de Berlin i . poc després, el Vicari General de Würzburg i Mons. Clemens, consiliari eclesiàstic de les organitzacions de
Joventut Catòlica de la Rcnània. L'empresonament de més importància
és el de Mons. Bomasch, cap superior de l'oficina central d'informació
per a l'Episcopat alemany creada, a Berlin. per la darrera Conferència
de Fulda. La policia féu un escorcoll al palau episcopal dc Berlin i ,
com es pot suposar, trobà una abundant correspondència reservada de
què hom podrà treure dades per a comprometre elevades personalitats,
ja que avui la critica dels actes oficials constitueix, segons el règim, un
crim contra l'Estat. Hom instrueix contra ell un sumari, sota acusació
d'alta traïció, per publicar noticies encaminades a desacreditar el règim
a l'exterior.
La premsa nazi ha emprès una insidiosa campanya per tal d'obtenir
la renúncia de Mons. Legge. Bisbe de Meissen. que ja ha sortit de la
presó, i que se n'ha anat a Roma per reposar i refer la seva salut malmesa.
Els processos més recents contra sacerdots i religiosos ja no tenen
per objecte la persecució del tràfec illicit de divises; ara són perseguits
per actes realitzats en l'exercici de llur ministeri. Esmentarem alguns
casos. Antoni Ebers. rector dc Kirchveischede. ha estat condemnat a
set mesos de presó per violació de les lleis que tutelen l'Estat i el partit
contra els atacs deslleials. El tribunal especial d'Hamm, que ha dictat
la sentència, la raona en aquests termes: «No sempre les proves són
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clares; el Iribunal està convençut que l'acusat no és un enemic de l'Estat,
en el veritable sentit de la paraula, però, ha combatut el moviment nacional-socialista quan l i ha semblat que era un obstacle per a les organitzacions religioses que ell defensava.»
El tribunal especial de Düsseldorf ha condemnat a quatre mesos de
presó el sacerdot Teodor Biesen perquè en un sermó, parlant dels falsos
profetes, va incloure entre ells els qui predicaven que la religió és un
afer de consciència privada, cosa ofensiva per a certs personatges dirigents de l'Estat i del partit.
[, després d'això, encara lu premsa nazi s'aixeca furiosa contra el
Sant Pare per la discreta al·lusió que va fer a la situació religiosa d'Alemanya, en l'AHocució Consistorial del 16 de desembre. — M. R.

LA PRÒXIMA EXPOSICIÓ DE LA PREMSA CATÒLICA A ROMA. — La iniciativa
d'aquesta Exposició va partir de la pelegrinació jubilar que, pel juny
del l!t33, va organitzar cl Bureoo tnlernüttottal des Journnlistes calholiques. En una reunió, en què prengueren part 380 representants dc 22
nacions, hom proposà de celebrar, a Roma, l'any 1936, un Congrés internacional de la premsa catòlica per tal de commemorar el 75.* aniversari
dc la fundació de L'Osservatore Romano. El 28 de març de l'any següent,
aquest periòdic, agraït a aquest acte de solidaritat fraternal, llançà la
idea d'una Exposició mundial històrica i descriptiva de la premsa catòlica, en homenatge al Sant Pare, mestre suprem dels principis que inspiren l'apostolat de la premsa.
De primer, s'havia pensat a instal·lar-la a Caslelgandolfo, però la
volada que anava prenent el projecte i la previsió d'un nombre dc visitants superior a les possibilitats d'aquell lloc decidiren la Comissió
organitzadora a proposar al Sant Pare que l'Exposició es fés a la Ciutat
Vaticana. El Papa accedi i designà el Cortile delia Pigna que ja, l'Any
Sant del 1925, havia servit d'estatge a l'Exposició Missional.
L'Exposició es proposa reunir cn una sintesi la realitat de la premsa
catòlica, en el present i en el passat, i presentar-la a l'examen i a l'estudi
dels catòlics de tot el món per tal de demostrar i exalçar llur actuació
en aquest camp d'apostolat. Haurà d'ésser, doncs, l'exposició d'un aplec
de diaris i revistes, instruments i òrgans d'aquesta actuació, però s'encaminarà, principalment, a representar, de la manera més intuïtiva i més
suggestiva, la funció, la importància i la necessitat de la premsa catòlica,
l'obra que ha realitzat i la que l i resta complir en la defensa de l'Església
i la difusió del pensament cristià.
L'Exposició, doncs, tindrà un doble objecte. Mostrarà, documentalment, el progrés tècnic i el desenvolupament històric de la premsa catòlica, serà una reunió mundial de les iniciatives i dels èxits més notables
assolits en aquest camp on els periodistes catòlics trobaran ensenyaments
útils per al progrés de llur obra i encoratjaments per a llur actuació
ulterior. Però. sobretot, posarà de relleu els problemes morals que planteja cada rúbrica del diari i cada secció de la revista, corresponents a
it

178

LA PARAULA CRISTIANA

altres tantes manifestacions de la vida humana, puix que la premsa catòlica és un estimulant i un instrument de la vida catòlica contemporània
i un mirall on es reflecteix. Des d'aquest punt de vista es proposa revifar
l'interès dels catòlics per al complex i greu problema de la bona premsa
i fer-los comprendre que és un poderós instrument de divulgació del
pensament cristià, de què no es pot prescindir en les lluites del nostre
temps.
L'Exposició s'inaugurarà el dia 1 d'abril i es tancarà el dia 31 d'octubre. Les oficines postals de la Ciutat Vaticana empren un curiós mitjà
de propaganda de la susdita Exposició. Des del dia 10 de setembre
passat, estampa a totes les cartes, periòdics i paquets que expedeix una
marca de reclam que d i u : Rspozicione Vaticana delia stampa. AprileOllohre 19S6. — M. R.

SOBRE LA CONVERSIÓ DE LA REINA ASTRID. — Amb ocasió de la tràgica
mort de la sobirana de Bèlgica, certa premsa va publicar que la princesa
Astrid, per raons d'Estat, s'havia convertit al catolicisme poques setmanes abans del naixement del seu primogènit. A Bèlgica, no hi ha cap raó
d'Estat que imposi al Rei o als membres de la seva família una determinada confessió religiosa. Tant és així que el primer Rei dels belgues
restà luterà fins a la seva mort sense que ningú l i ' n fés retret.
El duc de Brabant va contraure matrimoni civil amb la princesa
Astrid cl dia 4 de novembre del 1926. La cerimònia es va celebrar al
palau del Rigsdag o Parlament suec davant l'alcalde de la ciutat de
Stockolm. Hi assisti l'arquebisbe luterà d'Upsala, però com a simple
convidat, mateix que el Vicari Apostòlic. L'únic ritu matrimonial de
caràcter religiós tingué lloc el dia 10 de novembre, a la Col·legiata de
Santa Gúdula de Brussel·les, segons les prescripcions del Dret Canònic.
La conversió de la princesa Astrid al catolicisme era una qüestió
de conveniència que la família reial belga es va abstenir discretament
de plantejar abans ní després del matrimoni. Però. conforme als desigs
i les oracions de moltes ànimes piadoses, va esdevenir-se que la jove princesa, vivint en un país catòlic í formant part d'una família exemplar,
va anar experimentant per al Catolicisme un apreci i una simpatia cada
vegada més grans fins al punt que va determinar-se a revisar les seves
creences religioses. Dos anys després del casament, la princesa Astrid
va demanar al Cardenal-arquebisbe de Malines que designés un sacerdot
que la pogués guiar i il·lustrar en l'estudi seriós de la doctrina catòlica.
El Cardenal Van Roey va confiar aquesta delicada missió al seu secretari, el canonge Bessain, qui, com que havia fet estudis a la Universitat
d'Oxford, coneixia bé la mentalitat dels protestants. El canonge Dessain
va dirigir les lectures religioses, va respondre a les preguntes i va solventar les objeccions de la princesa qui, per Pasqua del 1930, va manifestar al Cardenal Van Roey la intenció d'abraçar la religió catòlica.
L'abjuració tingué lloc el dia 5 d'agost del 1930 a la capella arquebisbal de Malines i la primera Comunió l'endemà a la capella del castell
reial de Laeken. Una breu nota oficiosa, comunicada a la premsa, divulgà
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la noticia, però, hom evità curosament tota exhibició i publicitat sorollosa. Una conversió d'aquesta mena no s'assembla de res a una formalitat
política motivada per raons d'Estat.
Per això, el Primat de Bèlgica, en la Pastoral adreçada al poble amb
ocasió de la mort de la Reina, escriví aquestes parules: «El bon Déu,
n'estem segurs, recompensarà les obres de misericòrdia que la Reina ha
practicat tant de cor, ella que s'havia lliurat plenament a Ell en abraçar
la fe catòlica.»
Per altra part, la princesa Astrid, en convertir-se, no va fer sinó
reprendre un passat catòlic. La descendent del general Bernardotte va
tornar, per convicció, al si d'una Església de què el seu avantpassat
s'havia separat per raons polítiques. — M. R .

REVISTA

DE PREMSA

ESTRANGERA

BALANÇ POLÍTIC V DIPLOMÀTIC. — Dels comentaris que ha publicat la
premsa internacional en el curs del mes de gener destaquen, per llur
profund interès, els balanços polítics i diplomàtics, sobre els esdevenitncnls de l'any 1935, i els pronòstics per a enguany. D'aquests balanços
destaca particularment el de Georg Kaldor. publicat al «Pester Lloyd».
de Budapest, del qual donem els paràgrafs més interessants:
«El començament de l'any es caracteritzà per una tensió francoalcmanya i un corrent d'amistat franco-ilalià. Les converses de Roma entre Laval i Mussolini del 7 de gener acabaren amb un acord entre ambdós països, en el qual es donava satisfacció a Itàlia en molts punts.
La segona setmana de gener aportà a Alemanya, amb el plebiscit del
Sarre, el seu primer gran èxit en matèria de política exterior, victòria
que el Reich havia de compartir, de totes maneres, amb la Societat de
Nacions, car si aquella consulta no portà escenes sagnants malgrat l'efervescència de les passions polítiques, el mèrit correspon en primer
lloc a l'admirable organització del plebiscit que féu la institució de Ginebra.
El resultat del plebiscit del Sarre millorà innegablement la situació
d'Europa. La intel·ligència franco-alemanya. s'afegí a l'acord francoitalià. i aleshores hom pogué ocupar-se del problema de la seguretat
europea. Aixi fou com el 2 de febrer veié la llum cl protocol de Londres
en el qual es formulava un projecte de seguretat i de desarmament. La
seva sort fou lamentable. El 14 de febrer arribà a Londres la resposta
del Reich, en la qual s'invitava a entaular negociacions particulars. Sir
John Simón estava inclinat a anar-se'n immediatament, però el gabinet
considerà oportú de publicar primerament un «white paper» sobre els
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armaments alemanys. Aquesta publicació provocà una profunda indignació a Alemanya, i el viatge del ministre anglès hagué d'ésser ajornat.
El 16 de març, alguns dies després de la publicació del Llibre Blanc,
Hitler promulgà un decret pel qual es restablia el servei militar obligatori i es creava una aviació de combat. Això fou una oberta violació
de les clàusules militars del Tractat de Versalles. A la declaració britànica de: «Bé prou volem tractar amb vosaltres, però coneixem els
vostres armaments». Alemanya contestà: «Ja no tenim cap intenció d'amagar-los. Podem permetre'ns d'actuar, a la vigília d'aquestes negociacions, com un Estat en la plenitud de la seva potència». L'actitud d'Anglaterra fou sorprenent. Mentre l'opinió pública francesa llançava crits
d'alarma i la premsa anglesa aprovava la publicació del Llibre Blanc, Sir
John Simón féu preguntar polidament a Berlin si la Wilhelmstrasse continuava desitjant entaular negociacions sobre el tema del protocol de
Londres. Així fou com vuit dies després que el Govern alemany havia
proclamat oficialment la seva intenció de rearmar. Sir John Simón sorti
cap a Berlin.
La conducta desconcertant del Govern anglès, la política del qual és
ordinàriament tan seguida, semblava incomprensible als qui no tenen
en compte els canvis esdevinguts en les relacions franco-angleses. durant la primera fase del conflicte ítalo-etiòpic. En efecte, Mussolini declarà repetides vegades que a Etiòpia no perseguia finalitats antibritàniques. Podríem preguntar-nos si la girada de la política anglesa en ia
qüestió alemanya no fou deguda a la diferència d'opinió que existia entre
Anglaterra i França sobre el conflicte etíòpic.
Vingué la Conferència de Stresa, que en apariència fou una manifestació de l'acord total dels països occidentals. De totes maneres, el sistema de col·laboració franco-anglès per assegurar la seguretat d'Europa
queda destruït per la repugnància del Reich envers els pactes d'assistència mútua automàtica en general, per la resistència d'Alemanya i Polònia contra el projecte de Pacte oriental en particular, i finalment per la
resistència d'Alemanya, Iugoslàvia. Àustria i Hongria contra el Pacte danubià. Aleshores, el conflicte abissini ja projectava la seva ombra.
En aquestes circumstàncies, poc importava que la Conferència de
Stresa aprovés, el 14 d'abril, el projecte de Londres, i condemnés severament els armaments del Reich, i que aquesta condemna fos confirmada
tres dies més tard, per la Societat de Nacions.
En el curs de les sis setmanes que seguiren, la confusió no féu més
que augmentar. Les sortides de tropes italianes cap a Abissínia es multiplicaren. A primers de maig. el senyor Laval anà a Varsòvia i Moscou, i a la capital dels soviets elaborà el Pacte franco-rus d'assistència
mútua, sobre la base del Pacte de la Societat de Nacions. Aquest acord
havia d'ésser completat després amb un tractat semblant entre Rússia i
Txecoslovàquia, elaborat en el curs de la visita que el senyor Benes féu
a Moscou. El Pacte oriental, doncs, fou substituït per un altre, bé o
malament; però el Pacte danubià, no.
El 21 de maig, Hitler, en un discurs que pronuncià davant del Reichstag, resumi en 13 punts les reivindicacions del Reich en política exte-

LES IDEES I ELS FETS

IKl

rior, i obrí francament la porta a Anglaterra. A fi del mateix mes, en
efecte, es signà un acord naval entre el Reich i Anglaterra, pel qual es
limitava, per una duració de 5 anys, el tonatge de la flota alemanya
a un 35 per 100 del de la flota britànica. Aquesta noticia provocà una
profunda sensació a França, la qual cosa féu reflexionar el Govern
anglès. El senyor Eden fou enviat a Paris i a Roma per calmar els
esperits.
Fins al viatge del senyor Eden a Roma, l'opinió europea es negava
a prendre's seriosament el conflicte italo-etiòpic. El 25 de maig, quan se
celebrà la primera sessió del Consell de la Societat de Nacions, encarregat d'estudiar el conflicte italo-etiòpic, les Cancelleries de les gran potències europees eren les úniques que estaven assabentades que l'incident Ual-Ual del 4 de desembre del 1934 corria el perill de provocar
fondes conseqüències en la política internacional. Aquesta reunió no
tingué cap resultat positiu sinó la fixació de les modalitats dels llargs
procediments de conciliació. Mentrestant, el senyor Eden arribà a Roma,
i el 24 i 25 de juny transmeté al senyor Mussolini una proposició del
Govern anglès encaminada a solucionar amistosament el conflicte italoetiòpic. Itàlia s'havia de quedar amb l'ügaden i se l i donarien importanls
concessions econòmiques; en canvi, el Govern anglès oferia a Abissínia
el port de Zeila amb un passadís a través de la Somàlia britànica. El
senyor Mussolini ho refusà de cop. Ignorem el que ocorregué al Palau
Venècia en el curs de l'entrevista entre els senyors Eden i Mussolini; de
totes maneres, el rebuig de la proposició anglesa per part d'Itàlia havia
de tenir profundes repercusions sobre els esdeveniments ulteriors.
Després del fracàs de les temptatives de conciliació, el Consell de
la Societat de Nacions s'ocupà novament, del 31 de juliol al 3 d'agost,
del conflicte italo-etiòpic. Però a Itàlia ja regnava una atmosfera de
guerra, tot i que la premsa anglesa atacava violentament el senyor Mussolini i l'oposició britànica demanava la clausura del canal de Suez.
Una vegada més, la Societat de Nacions aixecà la sessió sense haver
pogut liquidar el problema. Encara gràcies que no s'interrompés l'obra
de conciliació.
Quinze dies més tard, el 16 d'agost, una nova Conferència reuní a
París els signants del Tractat del 1906: Itàlia, França i Anglaterra. En
el curs d'aquestes entrevistes foren presentades a Itàlia noves proposicions, més avantatjoses que les que havia fet el senyor Eden al senyor
Mussolini. El 17 d'agost els delegats esperaren la resposta italiana que
el senyor Aloisi havia de rebre de Roma. El vespre se sabé que el
senyor Mussolini se n'havia anat a províncies per inspeccionar els cossos de voluntaris, i en aquella ocasió pronuncià un inflamat discurs.
Això fou un greu atac al prestigi britànic, i la Conferència de Paris s'acabà amb un fracàs.
Quan se celebrà la reunió següent del Consell de la Societat de Nacions, després que el Duce hagué declarat que Itàlia faria el que voldria
«amb Ginebra, sense Ginebra o contra Ginebra», Itàlia realitzà una gran
ofensiva diplomàtica iniciada amb la presentació a la Societat de Nacions d'un memoràndum d'alguns centenars de pàgines, en el qual acu-
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sava Abissínia de no haver fet honor als seus compromisos internacionals, de practicar l'esclavitud i d'amenaçar la seguretat d'Itàlia. La
Societat de Nacions nomenà aleshores un Comitè de cinc membres, el
qual el 16 de setembre presentà una nova — la tercera — proposició de
pau. Fou acceptada en bloc per Abissínia, però rebutjada per Itàlia. Mentrestant, els esdeveniments es precipitaven.
El 15 de setembre el senyor Mussolini anuncià en un discurs que
l'agitació que es notava entre les tribus indígenes de la Cirenaica feia
indispensable un augment dels efectius de l'exèrcit italià a Libia. Anglaterra, que hi veié una amenaça contra Egipte, contestà amb la tramesa
de la «home fleet> a la Mediterrània. Aquests esdeveniments passaren
primerament desapercebuts, però aviat tothom s'adonà que Europa
estava en perill de guerra.
Després de rebutjada per part d'Itàlia la tercera proposició de pau,
la guerra era inevitable. Abissínia retirà les seves tropes a 30 quilòmetres
de la frontera a f i d'evitar incidents, però el 20 de setembre el N'egus
anuncià que un destacament italià havia fet una incursió a través de la
frontera. El 3 d'octubre, l'aviació italiana efectuà un raid damunt Adua
i Adigrat, Ics quals foren bombardejades. El dia 6 d'octubre el Comitè de
la Societat de Nacions constatà que el Govern italià havia obert les hostilitats, contràriament als compromisos que havia contret quan signà el
Pacte de la Societat de Nacions. El Consell prengué nota de la resolució
del Comitè, a fi que aquesta decidis l'aplicació de l'article 16 del Pacte,
que preveu les sancions. Per primera vegada en la història la Societat
de Nacions decidí fer ús d'aquests mitjans; per a ella era qüestió de
vida o mort.
Entre l ' l i i el 19 d'octubre, el Comitè dels Divuit elaborà un sistema
de sancions: cinc proposicions foren sotmeses a l'Assemblea; d'aquestes, quatre foren acceptades per 48 ó 50 Estats, i la cinquena per 39 Estats. Fou un veritable èxit per a la política de les sancions.
El 26 d'octubre el Govern Baldwin anuncià la dissolució del Parlament, i fixà la data de les noves eleccions per al 14 de novembre. No
havia pogut escollir un moment més favorable, tenint en compte que
l'èxit de la política de les sancions havia privat l'oposició del seu millor
lema de propaganda. En efecte, les eleccions donaren una brillant victòria als conservadors que en certs moments havien arribat a témer una
desfeta. Semblava que la política de les sancions havia de continuar, i
el Comitè dels Divuit estava convocat per al 13 de desembre, a fi de
decidir l'embarg sobre el petroli, quan es produí un cop teatral. El 7 de
desembre, un dissabte, el ministre d'Afers Estrangers anglès, Sir Samuel
Hoare, arribà a París per elaborar amb el senyor Laval un nou pla de
conciliació sobre el qual els pèrils del Foreign Office i del Quai d'Orsay
ja feia setmanes que tenien entaulades negociacions. El dilluns dia 9 de
desembre, importants diaris anglesos ja donaven la veu d'alarma. En
lloc de les sancions petroleres, la repartició d'Abissínia: un premi a
l'agressorl El que ocorregué immediatament després és massa recent
perquè calgui detallar-ho: la revolta dels joves conservadors anglesos
contra el pla de Paris, les vacil·lacions del senyor Baldwin, el retorn de
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Sir Samucl Hoare de Suïssa, el rebuig de la proposició per part d'Abissinia, el discurs bel·licós del senyor Mussolini a Pontinia, la dimissió de
Sir Samuel Hoare, el nomenament del senyor Eden per a ministre d'Afers Estrangers, i finalment la dificil victòria del senyor Laval a la Cambra francesa.
A continuació donem extractes d'altres articles del mateix to, no
tan complets, però igualment interessants perquè són enfocats d'altres
punts de vista:
De «La Gazetta del Popolo», de T o r i :
«Balanç de fi d'any. Nosaltres, els italians, tenim la conciència tranquila. La política internacional del nostre país ha estat una política de
pau i d'equitat.
«Nosaltres ignorem el funest any 1935. Per a nosaltres només hi ha
l'any XIV. Perquè a casa nostra l'any comença el 28 d'octubre.»
De «The Sunday Referee», de Londres:
«Damunt del mapa de la diplomàcia mundial hi ha quatre focus d'incendi. Cadascun d'ells pot propagar-se ràpidament a tota l'organització
política del món. En començar l'any és bo de fer-ne memòria.
»Mussolini es el primer d'aquests focus, i el més important; però la
seva follia de grandeses topa amb la muralla de l'oposició. A Roma, l'atmosfera recorda l'època en què fou assassinat Cèsar. Per tots els recons
hi ha conspiradors que esperen la caiguda d'un règim que es troba arran
de la fallida política, moral, econòmica i militar.
»EI segon focus és l'Alemanya hitleriana. Hitler es troba en una situació desesperada. Entre les forces representades pel President del Reichsbank, doctor Schacht, i el ministre de Propaganda, doctor Goebbels, hi
ha una veritable lluita a mort entaulada. Tard o aviat, Hitler es veurà
obligat a prendre partit per un o l'altre, i la seva decisió decidirà la sort
del règim.
»Després hi ha l'Austria de Schuscbnígg, presa que voldrien devorar
les potències que l i són veïnes. En els moments actuals, en què Itàlia
s'afebleix, les possibilitats del senyor Schuschnigg es fan més petites.
D'on la sobtada «demència» que s'ha notat recentment envers els socialistes. Ara els necessita, car pensa aliar-se'ls contra una eventual lluita
futura contra els nazis del país que intentessin apoderar-se del Poder
sobre les ruïnes de la Itàlia feixista.
»Finalment hi ha el Japó, on els militars controlen de fet tota la
política exterior del país. Els militars han guanyat l'emperador a llur
causa prometent-li fer d'ell i dels seus descendents els monarques d'un
imperi mundial.
»Aquesl imperi començarà precisament per la manumissió de Xina;
després serà atacada la República de Mongòlia, amb el pretext d'un complot comunista. I el conflicte arrossegarà la Unió soviètica a una guerra
a l'Extrem Orient.»
De les «Hamburger Nachrichlen», de Hamburg:
«Si donem un cop d'ull retrospectiu sobre l'any 1935, cal constatar
que les Ires grans potències que han girat l'esquena al liberalisme
— Alemanya, Itàlia i Japó — s'han convertit en les forces motrius de
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la politica. Les altres grans potències — tant Anglaterra, com els Estats
L'nils, com França, com la U. R. S. S. bolxevista—, malgrat llur superioritat numèrica i material, no han pogut imposar-se. Anglaterra i la Societat de Nacions no han pogut impedir ni acabar la guerra d'Etiopia;
l i ha calgut batre's en retirada davant la voluntat de la Itàlia feixista,
resolta a aconseguir els seus propòsits a l'Àfrica oriental. Canviarà això
en l'esdevenidor? Els fets ens ho diran. França, la Societat de Nacions
i els altres beneficiaris de Versalles no han pogut oposar-se d'altra forma que amb una protesta damunt del paper, a la voluntat d'Alemanya
nacional-socialista resolta a restablir la seva sobirania militar. I , en defi-,
nitiva, els Eçtats Units, Anglaterra i la U. R. S. S. s'han vist impotents
davant de la voluntat del Japó, decididament resolt a estendre la seva
dominació a l'est asiàtic. La pretensió del Japó, que reclama la paritat
naval amb els Estats anglo-americans, ja no és discutida a la Conferència naval de Londres ( I ) . En aquest sentit, l'any 1935 ha aportat la claredat, encara que hagi acabat deixant-nos grans qüestions per a resoldre.
>Nosallres, els alemanys, podem esguardar l'any que hem acabat, no
solament amb satisfacció, sinó amb orgull. Aquest any ens ha tornat a
posar entre els rengles de les gran potències. El F ü h r e r ha portat la nau
del Reich amb una mà serena i ferma. Podem mirar amb confiança,
doncs, l'any que comencem.»
De «New Statesman and Nalion», de Londres:
«L'any 1935 ha marcat un cert moviment ascendent en l'economia
mundial... De totes maneres, no seria prudent que ens hi féssim massa
il·lusions. En efecte, malgrat la millora general constatada en la situació
del comerç mundial, els mercats britànics del cotó i del carbó no han
registrat cap augment de Ics demandes. En canvi, el mercat de llanes i el
de productes de metall han manifestat una gran elasticitat...
>...Sembla que el problema de l'atur forçós a Anglaterra ha de dependre en el curs dels dos o Ires anys a venir, de l'acció del Govern i no de
les empreses privades. Això afecta igualment les temptatives encaminades a provocar la represa dels afers en les regions particularment afectades per la crisi econòmica, on s'ha de notar necessàriament una
millora, però que no es notarà si el Govern no pren les mesures que són
del cas.
«Altrament dit, àdhuc si les condicions econòmiques mundials continuen essent en 1936 tan favorables com en 1935, el manteniment del
nombre de persones que tenen una col·locació al nivell actual i la disminució de l'atur forçós al nivell actual, dependran de l'audàcia que tingui
l'Estat en l'execució de grans obres públiques.
«Aquesta conclusió és molt significativa. Demostra que en Ics condicions actuals, el capitalisme mundial ja no té en ell mateix la potència
de recuperació necessària, i que no és capaç de portar el nivell de l'activitat econòmica fins al punt que pugui ésser absorbit tot l'atur forçós.
(1) Després d'escrit aquest article, el Japó es retirà de la Conferència Naval. (N. del T.)
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»L'estatisme econòmic s'ha convertit no solament en una necessitat
en temps de crisi, sinó en una part permanent del mecanisme destinat a
equilibrar d'una manera satisfactòria l'oferta i la d e m a n d a . » — L . J.
LES VERITABLES RAONS DE LA GUERRA A L'ÀFRICA ORIENTAL. — Louis
Fischer publica a la important revista londinenca «New Statesman and
Nation» el següent interessant article sobre un tema que apassiona tant
l'opinió mundial, com és la guerra italo-etiòpica:
tL'Àfrica i l'Orient. — Fa cinc dies, vaig tenir una entrevista amb el
senyor Edmondo Rossoni, del qual es diu que és el tercer personatge
d'Itàlia. «Alguns creuen que el món es queda tal com està — em d i g u é — ,
però obliden el dinamisme històric. Jo tinc fe en l'imperialisme». Moltes
vegades el propi senyor Mussolini ha exposat aquesta mateixa doctrina.
«L'Àfrica i l'Orient», aquestes són les direccions que el Duce assenyalà
a Itàlia el març del 1934.
Alguns partidaris seus foren més precisos: parlaren d'Abissinia,
d'Egipte i de l'Índia. És un fet confirmat que els italians feren tot el que
pogueren per atraure's els estudiants hindús que visitaven Europa. Els
feixistes sionistes, dirigits per Jabotinski, voldrien que el mandat sobriPalestina fos confiat a Itàlia. Els italians també senten veUeïtals per
Sirià, i ningú no ignora llurs temptatives per influir en el Iemen, a
l'Aràbia.
TEORIA ANTIMALTHUSIANA. — iPer què el feixisme, que té la iUusió de
l'autarquia, té aquesta fe en l'expansió exterior? i É s que ja no és possible l'expansió a l'interior? Mussolini ja donà una resposta a aquesta
pregunta, en un estil que recorda una mica el que emprava en temps
de les seves declaracions marxistes:
«Senyors —declarà el 26 de maig del 1927 a la Cambra de Diputats—:
si Itàlia vol ésser un pais influent, ha d'assolir, en la segona meitat del
segle xxè una xifra de població de 60 milions d'ànimes. Se'ns d i r à : icom
viuran en el nostre territori aquests 60 milions? Una objecció es féu
el 1815 quan Itàlia només tenia 16 milions d'habitants. En aquella època
semblava impossible que en el mateix territori proguessin viure 40 milions, i en millors condicions d'existència.»
L'experiència de totes les nacions confirma aquesta teoria antimalthusiana. De la mateixa manera que la població d'Itàlia ha pogut passar
en 112 anys de 16 milions a 40 milions, sense l'ajut de les colònies, també
la població de tot el món ha augmentat a conseqüència de la major
capacitat de producció del capitalisme i de les millors condicions d'higiene. Però què ha ocorregut, que s'hagi aturat aquest procés?
Vaig fer aquesta pregunta al senyor Rossoni. ministre d'Agricultura
i un dels membres més importantes del Gran Consell Feixista. Em parlà
en primer lloc dels immensos progressos agrícoles realitzats a Itàlia.
De comú acord reconeguérem que el cultiu intens de la terra per part
dels petits pagesos produeix una millor collita i dóna treball a més
homes que no pas quan es tracta de grans territoris. Aleshores l i vaig
preguntar:

186

LA PARAULA CRISTIANA

— Vosaltres, que exerciu la dictadura, pi.r què no nacionalitzeu la
terra?
— La dictadura és política —respongué el ministre— i no econòmica
i social. No podem confiscar les terres, ni menys fixar-ne el preu d'expropiació. El preu dels terrenys s'estableix al nostre pals igual que a
F r a n ç a , als Estats Units, etc, segons la llei de l'oferta i la demanda.
Nosaltres prosseguim, doncs, la nostra política actual, que consisteix a
incautar-nos, contra compensació, de Ics terres no cultivades. El propietari pot optar per vendre només una part del seu terreny, si ell vol
explotar la resta. Els camperols que obtenen aquesta terra n'han de
pagar el total en 13 ó 20 anys. A vegades parteixen la collita amb el
propietari. D'aquesta manera, pensem que en cinc anys haurem fet
cultivables 2 milions d'hectàries, i haurem donat treball a més de
400,0000 famílies. El govern feixista donarà als nous cultivadors cases,
estris, bestiar, etc, tot reemborsable en 20 anys.
EL RÉQIM FEIXISTA DAVANT DE LA REFORMA AORÀRIA. — Aquest mètode
lent, causa grosses despeses a l'Estat. Certs propietaris s'enriqueixen en
vendre llurs terres a preus fantàstics. Quant als pagesos, dubten molt
abans no contreuen un deute tan gran. Per això Itàlia, csuperpoblada»,
té tantes terres incultes. Segons <L'Osservatore Romano), el congrés dels
sindicats de camperols feixistes, reunit a Roma, reclamà la repartició
de les terres. Jo vaig preguntar, doncs, al senyor Rossoni: -,. IVr què
en lloc de voler conquerir Etiòpia per enviar-hi l'excedent de la vostra
població, no intenteu realitzar a Itàlia una reforma agrària?»
«La guerra etiòpica —em contestà el senyor Rossoni— no té solament
raons econòmiques. Ells seus motius són principalment d'ordre polític
i moral. Si França adquirí colònies no fou perquè tingués excés de població; í Anglaterra tampoc. Els poblemes econòmics ja són importants,
però no són els únics que guien els pobles. Itàlia pot i vol fer una nova
contribució a l'obra de la civilització. Un nou règim milloraria la situació d'Abissínia. Mussolini ha creat una nova nació que té el dret de
servir la causa de la civilització.»
No vaig quedar gaire satisfet amb aquesta declaració, i vaig d i r : «Vosaltres exerciu la dictadura. Vosaltres podeu enviar homes a la guerra, i
potser a la mort. i F e r què no podeu prendre del tot als propietaris els
terrenys no conreats?»
El senyor Rossoni no eludí la pregunta: «Això és demagògia! —digué.
—La terra per als camperols no és res més que una frase. A nosaltres
ens cal una organització; som feixistes, i no socialistesi» El senyor
Rossoni havia estat, com el propi Mussolini, obrer i socialista. A continuació parlàrem de les corporacions i de l'Estat corporatiu.
L'ESTAT CORPORATIC. — El ministre em digué: «Les corporacions italianes reuneixen els capitalistes, els tècnics i els obrers. Als tècnics
pertoca organitzar i dirigir la indústria. No són instruments en mans
dels capitalistes, guien els obrers i constitueixen el lligam entre els
patrons i els assalariats. L'obrer mateix no pot pas dirigir-se. Si té
talent, esdevé capitalista. Cal organitzar els obrers en lloc de deixar-los
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lliures perquè cometin llurs follies. Una vaga és un acte de follia. Jo no
sóc pas un burgès: nosaltres som anti-burgesos.»
A continuació afegeix: «La corporació cerca de trobar un terreny
comú entre l'industrial i els seus obrers. Però el propietari continua essent el propietari i l'obrer continua essent l'obrer... El règim de corporacions no és un règim anticapitalista.>
LA GUERRA D'ÀFRICA I ELS SEUS MOTIUS. — Vegem per què Mussolini
emprengué la guerra d'Àfrica. En els limita que l i deixa l'existència dels
propietaris rústics i els rics burgesos, ha fet tot el que podia fer per a
l'economia italiana. Però com que comprengué que aquests limits eren
estrets, ha hagut de cercar un succedani. No es podia tractar de treure
profits econòmics d'una expansió imperialista. Els feixistes empren sovint aquesta expressió, però, val a dir-ho, sense gaire convicció. No s'arriba ni a saber si les primeres matèries que se suposa que hi ha a Etiòpia tenen una valor comercial real. Per explotar Abissínia, Itàlia necessitarà concertar emprèstits a l'estranger; si els obté, pot utilitzar-los molt
bé per a comprar primeres matèries que utilitzaria de seguida en l'interior
del pais. Itàlia posseeix Libia de fa uns deu anys, i no l'ha pacificada
fins fa poc. Igual passa a Eritrea, i tanmateix, el govern italià no s'ha decidit fins ara a aprovar un pla de desenvolupament econòmic d'aquestes
velles colònies. Per què tan tard? Perquè no hi ha hagut a Eritrea —el
clima i la topografia de la qual són les mateixes que les d'Abissinia— en
tot i per tot més que 4,560 italians, la major part funcionaris i missioners. Tot l'imperi colonial italià no compta amb més de 3,000 camperols.
I res no prova que els resultats de la colonització i l'explotació d'Abissinia hagin d'ésser millors.
••
LA ITÀLIA VIRIL I CIVILITZADORA. — Per tant, els italians no parlen
massa dels beneficis materials que els pol reportar l'expedició etiòpica.
(ïiuseppe Bottai, governador de Roma, escrivia al <Messaggero> el
14 de novembre darrer: «La riquesa real o eventual d'Abissinia és un
dels elements del problema, però no és el problema decisiu>. Itàlia té
una missió: ha de civilitzar. Itàlia és v i r i l : ha de trobar un camp d'acció
on pugui exercir la seva vigor. Itàlia no té grans possibilitats en els
limits actuals. A més, el règim proclama que la guerra ennobleix, àdhu>quan és una guerra desfermada únicament per ganes de fer guerra. «Tenim dret a un imperi!>, proclama el Govern italià. Aquest culte mistic
a la personalitat nacional esdevé una necessitat per al règim, que es
troba en un «impasse> econòmic i social. I tal és en els nostres dies la
força de la propaganda i de l'educació, que valors abstractes com la
sang o el sòl, o la crida de portar a l'Àfrica l'herència europea esdevenen
una realitat que impulsa milers d'homes a acomplir sincerament immensos esforços i a acceptar durs sacrificis. Pocs italians, és veriUit,
se sotmeten a la influència ennoblidora de la guerra a Etiòpia coratjosament: deixen passar endavant els askaris.
Il·lusionat amb la idea de la dictadura política, cl feixisme italià s'ha
encadenat ell mateix, i espera rompre la cadena amb un cop de sahn.
Sigui la que sigui la part d'Abissinia que Itàlia pugui obtenir, no l i
serà suficient. Mussolini ho sap. Fa un temps se l i ha senti dir que la
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guerra d'Etiopia podria conduir-lo a realitzar una revolució social. Com
ho farà? No ho ha dit. Però és una idea significativa. Mussolini veu,
doncs, on no ha reeixit.»—L. J.

tel

LA RUPTUKA ENTRE RÚSSIA I URUGUAI. — Com sap el lector, la República
de l'Uruguai ha romput les seves relacions diplomàtiques amb la Unió
de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Entorn d'aquesta ruptura —que
ha creat una gran massa d'opinió suramericana favorable a l'actitud de
l'Uruguai— s'han fet molts comentaris a la premsa internacional, on
s'ha afirmat que el fet en qüestió constituïa el primer acte de revolta
dels països civilitzats contra la influència roja. El següent article documentarà el lector, en poques ratlles, del procés d'aquesta ruptura sensacional. El traduïm de la cNeue Zürcher Zeitung>, de Zurich:
«L'Uruguai ha romput les seves relacions diplomàtiques amb la U. R.
S. S. Per juslificar aquesta mesura, invoca el fet que el Komintern
«establí el seu quarter general a l'Uruguai, des d'on dirigeix la seva
activitat subversiva a tota l'Amèrica del sud>. El Govern uruguaià abona
la seva actitud principalment en certes assercions segons les quals la
recent revolta ocorreguda al Brasil havia estat dirigida i finançada
per les organitzacions comunistes de l'Uruguai.
Com és sabut, durant molt emps Uruguai ha estat governat segons
principis infinitament més liberals i democràtics que els dels altres
països de l'Amèrica llatina. El 1929, 1933 i 1934, les organitzacions del
Komintern pogueren celebrar-hi tres reunions, a les quals assistiren
delegats dels partits comunistes de tots els països de l'Amèrica central
i del sud.
Segons el repòrter del Komintern, la darrera d'aquestes reunions
tingué per objecte elaborar un pla «per als moviments revolucionaris del
Brasil i Cuba».
El ministre de la U. R. S. S. a Montevideo ha negat que existis cap
lligam entre l'activitat del Komintern i el Govern soviètic que ell representava a Uruguai, i ha afirmat que en cap moment la seva legació no
ha tingut cap relació amb els moviments insurreccionals que han esclatat
recentment als altres països de l'Amèrica llatina.
Segons una versió soviètica, Uruguai no ha romput les seves relacions amb la U. R. S. S. pel motiu que s'indica, sinó perquè els soviets
es negaren a comprar una certa quantitat de formatge del país!
Immediatament després de la sortida del ministre soviètic de Montevideo, el Govern de Moscou dirigí una nota a la Societat de Nacions en
la qual es demana que el Consell s'ocupi d'aquest afer en la seva pròxima reunió...»
Aquesta reunió ja s'ha celebrat en sortir a la llum aquesta Revista
de premsa, i per cert, que a Ginebra es registrà una extraordinària
manifestació de simpatia envers Uruguai, manifestació que no deixà de
produir sensació als medis polítics europeus. — L . J.
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LES LLEIS ROOSEVELT I EL TRIBUNAL SUPREM. — L'interès que arreu
del món despertaren els projectes del President nordamericà senyor
Roosevelt, i l'expectació que ha causat el fet que el Tribunal Suprem
hagi anat declarant anticonstitucionals les seves lleis, justifica la publicació del següent balanç de votacions emeses pel Tribunal Suprem nordamericà sobre les lleis Roosevelt, i que extraiem del «New York Times»:
VOTACIONS DEL TRIBUNAL SUPREM
6 desfetes del New Deal contra 1 victòria
Lleis
N. I . R. A
Clàusula or
Ferrocarril, pensions
Llei agrícola Frazier Lemke .
N. R. A
Afer Humphrey
A. A. A

vots
fav.
1
5
4
0
0
0
3

vots
contra
..

8
4
5
9
9
9
6

resultat
derrota
victòria
derrota
derrota
derrota
derrota
derrota

KIPLINO, L'ESCRIPTOR MÉS LLEGIT DEL MÓN. — Diu el «Daily Mail»:
«Kipling era un dels escriptors més llegits del món. Però ell no revelava la importància de la seva fortuna.
La venda de les obres de Rudyard Kipling es mantenia, de feia
molts anys, al terme mig de 200,000 exemplars anuals a Anglaterra i de
100,000 exemplars als Estats Units.
A Anglaterra, la venda del «Llibre de la Jungla» superà els 400.000
exemplars; la del «Kim» passà dels 380,000 exemplars.
Cal afegir que mai no hi ha hagut a Anglaterra edicions de Kipling
a bon preu.» — L . J.

PER Qüè JORDI V FOU UN GRAN REI. — Del «Daily Herald» (laborista),
de Londres:
«La nació, sense distinció de partits ni de classes, ret homenatge al
seu rei mort.
El desti de Jordi V fou estar al front d'Anglaterra durant un dels
períodes més moguts de la història del nostre pals. Estigué destinat a
ésser rei en una època en què la institució de la monarquia desapareixia
en una gran part del món.
EI més gran homenatge que s'ha de retre a les qualitats personals
del rei difunt és que en el mateix moment en què pertot la idea monàrquica s'afeblia, la posició del monarca es refermava, no solament a
Anglaterra, sinó a tot l'Imperi britànic.
Jordi V ignorava les vanitats, la concepció exaltada d'una institució
que arruïnà els seus cosins d'Alemanya i de Rússia.
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El regnat de Jordi V fou una època de canvis ràpids i considerables;
i el rei tingué el do inapreciable no solament de saber adaptar-s'hi, sinó
d'identificar-se enterament amb aquests canvis. Ell s'adonà, millor que
tots els seus predecessors, que la veritable funció del monarca d'un país
democràtic era ésser, abans que res, demòcrata. No solament estava
content, sinó que se sentia orgullós d'ésser cap d'un país que ha estat
anomenat, i no sense raó, una «república coronada».
Mentre altres reis i altres emperadors lluiten per conservar un poder
personal, i no recullen més que desastres susceptibles de portar-los a una
fi tràgica, Jordi V, donant una viva mostra de conèixer les realitats, renuncià francament a tota ambició personal i s'imposà la tasca d'ésser
el primer servidor del país.
Les seves relacions amb els ministres de tots els partits foren perfectes. Sempre posà la seva experiència al servei dels dirigents del pais.
Sempre formulava les seves opinions amb franquesa i claredat. Però
també sempre acceptava lleialment les decisions dels seus ministres i
actuava finalment segons llurs consells.
Les qualitats de Jordi V eren les d'un anglès mitjà, cridat a portar
a terme una missió dificil, i que féu tot el que pogué per portar aquesta
missió a bon f i . Pol ésser que el seu èxit i la seva popularitat fossin
deguts, en resum, al fet que personificava el tipus de l'anglès mitjà de
la nostra època.
De totes maneres, el regnat de Jordi V no fou solament una època de
ràpids canvis; fou més que això: un període de ruptura brutal i decisiva
amb el passat. Vna època que canvià no solament la nostra estruetnra
política, sinó totes les perspectives de la nostra existència. Fou un període
revolucionari, del qual no podem encara predir les conseqüències ni
definir els resultats. El 1914 es posà punt a un capítol de la història
del món, i ara tot just ens trobem al llindar d'una nova era.
... Durant aquest regnat, la Cambra dels Lords veié com se l i limitaven els poders, d'una manera considerable. Ara, els membres
de la Cambra dels Comuns són elegits per tot ciutadà —home o dona—
adult. Avui dia trobem tan natural que això sigui així, que hem de fer
un gran esforç de memòria per recordar o imaginar quan es feia altrament.
I avui dia, així com trobem perfectament natural que les dones votin
i que Irlanda sigui lliure, també trobem molt natural que un «premier»
laborista hagi pogut ocupar els despatxos, de Downing Street.
Però si durant aquest regnat les transformacions polítiques han estat
considerables a Anglaterra, no han estat menys profundes a l'Imperi
britànic.
Quan Jordi V pujà al tron, les colònies angleses que es governaven
elles mateixes eren, certament, mestresses de llurs afers interiors. Però
en principi, i fins a un cert punt en la pràctica, restaven sotmeses encara
al control de Londres. Eren autònomes, però «subordinades»: el poder
sobirà residia únicament en el Gabinet imperial.
En 25 anys s'ha transformat radicalment tot això. Avui, els Dominis
són Estats sobirans, sobre un nivell d'igualtat amb la Metròpoli; ja no
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són ni «subordinats» ni controlats en res. Quant a llurs relacions amb la
Corona, ara són directes i personals. El Govern del Canadà, davant del
rei. té les mateixes atribucions i prerrogatives que el Govern d'Anglaterra.
Enmig de tots aquests canvis, Jordi V jugà un pare estrictament
constitucional, però el paper d'un home intel·ligent.
Un rei menys comprensiu que ell hauria vacil·lat a cridar per dirigir
els afers públics un govern laborista; s'hauria oposat a la pretensió
dels Dominis d'ésser amos de llur sort. Però Jordi V era savi i prudent;
acceptà tots els canvis tal com se succeïen, i , el que és més encara, els
acceptà de bon grat.
Jordi V tenia, com tot home del món, els seus punts de vista personals
i les seves simpaties pròpies. Mai ningú no l'ha pogut prendre per un
radical ni menys per un socialista. Però en les seves relacions amb els
ministres socialistes sempre es manifestà tan cordial com quan es
trobava davant dels que. en el secret del seu cor, devia considerar més
pròxims a ell.
Així, en aquests anys de transició dramàtica, no se separà de la linea
qnc s'havia traçat, i la nació l i ha rendit lleialtat per lleialtat, perquè
ha sabut fer de la voluntat del poble, constitucionalment expressada, la
seva pròpia llei.
Mentre la nació es desenvolupava, el rei segui una Unia paral·lela,
tant si es tractava d'evolució política, com d'evolució social o econòmica.
Per això, i perquè mai no deixà d'atorgar la seva simpatia a aquest
món en plena evolució, no solament el seu tron no ha trontollat —mentre
d'altres s'ensorraven—, sinó que el seu regnat ha transcorregut quasi
sense cap ombra entre ell i el seu poble.
Sí ona o dues vegades, vers 1914, es pogué tenir sobre aquest punt
alguna inquietud, en aquests darrers anys la intel·ligència entre el rei í
el poble ha estat perfecta.
Ara, que aquest regnat que ha vist tantes transformacions acaba
d'extingir-se, se n'aprecia tota la importància immensa. La història dirà
de Jordi V que acomplí coratjosament i bé una tasca difícil, que estigué
a l'altura del seu paper de rei í a l'altura de l'època en què regnà.» —
L. J.

EDUARD V I I I . — També del «Daily Herald» extraiem aquest comentari,
que signa Harold Ivaski, sobre el nou rei d'Anglaterra:
«El nou rei comença el seu regnat amb un gran avantatge: de fa
molt temps, no hi ha hagut un príncep de Gal·les tan popular. El poble
l'estima perquè és un home simple, corrent, com tothom. De fa 20 anys ha
hagut de prendre part en innombrables cerimònies enutjoses. Ho ha
fet de la manera més humana possible. Ha hagut de treballar molt. I sí
no se l i ha remarcat el desig d'imposar un punt de vista especial, millor
per al país.
Una monarquia constitucional és la que menys es pot permetre de
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tenir damunt del tron una forta personalitat. El que cal és la prudència
i la intelligència en la intervenció dels grans afers, així com la bondat
que s'origina en la simpatia envers les classes populars. Un rei del nostre
pais ha de simbolitzar els compromisos necessaris i la unitat de què
tenim necessitat en la calor dels nostres conflictes socials.
Tot sembla indicar que el nou rei no està mancat de cap de les qualitats que la seva tasca exigeix. Ell fou un excel·lent ambaixador del nostre
comerç. L'any 1926, llavors de la vaga dels minaires, donà proves d'un
sincer interès per al benestar social.
Ningú no demana que sigui un rei filòsof.
Si ha comès errors, com quan es deixà utilitzar pels que volen a tot
preu fer amistat amb l'Alemanya hitleriana, la responsabilitat és dels
seus consellers.
Mai no ha estat partidista, com dos o més predecessors seus. Té un
sentiment prou profund del «fair play» per no secundar la reacció. La
major part de la seva vida ha transcorregut després de la guerra, i tot
indica que ha comprès el sentit de la nostra època.
És un fet tant més important perquè el món de la post-guerra no fa
gaire fàcil la professió de rei. La justificació de la monarquia rau en
la seva influència calmant, en el fet que el seu prestigi no és utilitzat
més que per al bé de tota la nació i no d'un grup determinat.
El nou rei no és home de llibres. El que sap ho ha après gràcies al
contacte directe que ha tingut amb el món. No té cap talent extraordinari, excepte cl talent, ben real, de saber ésser un simple ésser humà,
malgrat que hagi de viure damunt dels altres. No hi ha «partit del princep
de Gal·les». Ell no defensarà els interessos d'un grup. Tot el que sabem
d'ell ens indica que acomplirà el seu paper de la manera més completa
i més honorable. No podem menys, de desitjar-li bona sort en els seus
esforços per fer front als esdeveniments del seu regnat.» — L . J.

