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— A les acaballes de la nostra segona conversa quedà entre ambdós
plantejada una qüestió molt interessant. Tu sostenies que la representació
és bella perquè és plaent; jo, que és plaent perquè és bella. A l teu entendre, si no l i postuléssim el plaer desinteressat que l'acompanya, no diríem
Que és bella. Com dir-ho, si la bellesa no és cosa que causi sensacions
mitjançant les quals es pugui conèixer-la, com succeeix envers tot el que
realment les determina?
—Traduïu fidelment el meu pensament. Les colors diferenciades
que a la retina surten són transportades lluny d'aquesta en ésser aplicades a l'objecte a què corresponen. Com es fa això, jo no ho sé pas, ni
tracto d'explicar-m'ho; mes, faci's com vulgui, la veritat és que el gran
Histeri de la representació s'ha acomplert. Per ella assabentat, vinc en
coneixement que les colors no brollaren espontàniament a la retina, sinó
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per l'eficàcia de l'agent que en ella les encengué; per ella em represento una
cosa que és fora de mi, situada a un lloc de l'espai, i ho sé per projectaries damunt d'ella, com vestint-la; sé que aquestes colors corresponen
a la cosa per respondre com efectes a la causa que en forma d'excitacions
les encengué. Si em pregunteu com ho sé tot això, us respondré que ho
ignoro; però no ignoro que ho s é ; m'ho avala com a millor fiador la
pròpia consciència, i sense més raons hi crec, com h i creuen els altres,
i ells i jo confiem en què per sempre més coneixerem aquesta cosa que
anomenem "objecte" de la mateixa manera. Mes independentment del que
conec per mediació de la representació o de la imatge, trobo en la qualitat de les colors de què es compon un cert contrast, o en el trànsit de
les unes a les altres una graduació tan suau, un ombreig tan dolç, una
matisació tan agradosa, que em plau, i com que em plau, em daleixo per
llur contemplació, perllongant-ne l'efecte, sense que amb això enriqueixi poc ni molt el coneixement que ja tenia de l'objecte, ni en tregui
profit de cap mena. Aleshores és quan dic: aquesta imatge que em delecta inefablement la tinc per bella, no per res més, sinó perquè em
delecta. Si en suprimim l'encís, seguirà com abans, i j a no la qualificarem
de bella ni sospitarem que pugui dir-se'n. És aquest efecte purament subjectiu, tan subjectiu com el dolor que produeix l'espina en clavar-se; com
aquest dolor no és cap qualitat de l'espina, així tampoc és aquell encís
cap qualitat de la imatge.
Així fixat el sentit del què havem d'entendre per plaer o "emoció
estètica", és de creure que el que em passa a mi i el que us passa a vós,
també es faci sentir en els altres, i d'això prové, com a cosa planera i
natural, que unes representacions ens afectin intensament, altres més
lleument, i n'hi hagi també que ens desplaguin. A més a més, havem
de suposar que els homes d'ara, si fa o no fa, són com els d'abans, car
la humana naturalesa no canvia així com així, i que per raó de tant pes
els nostres avantpassats es delectaren davant de les representacions, com ho
fem nosaltres, i els nostres successors seguiran fruint-les d'igual manera.
Mateix pels espectacles naturals que per les obres d'art, ens expliquem
així la uniformitat amb què es desvetlla en tot temps i en tot l'00
l'emoció estètica. Aquesta universalitat és com la que caracteritza ^
coneixement científic, si bé la d'aquest es funda en la uniformitat amb
què la veritat és pensada i la d'aquella en la uniformitat amb què les
representacions són sentides.
Heu's aquí les raons que m'obliguen a creure que sense postular
de les representacions la complaença que les acompanya, ens manca W * "
ment subjectiu, purament subjectiu, de què forçosament necessitem Per
qualificar-les de belles, per limitar-nos aleshores a vincular l'efecte sensorial a la seva causa i fer-la representativa d'una cosa. Com vós
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BO em demostreu que els fets no són com els exposo, sense esmena seguiré
creient que valoro la bellesa pel plaer que em donen les representacions
quan estic segur que el donen sense ingerències d'elements estranys.
—Provaré de fer-ho. E l teu enteniment s'ajeu al pes de l'observació
com l'espiga dels sembrats al pas de l'oreig. És la virtut que en tu més
admiro. Tu reconeixeràs com els fets demostren que vas fora de camí.
Dií?ues-me: davant de la deessa Venus, o davant d'aquelles Parques del
Partenon, escaparrades per mans sacrílegues, tu creus que els grecs autèntics, plens de devoció per la primera, símbol de l'amor, i de temença per
les segones per cabdellar el f i l de la vida, .sentien com senten els que
res no esperen d'aquella i res no temen d'aquestes?
—Certament que no, perquè a l'emoció estètica que es desprenia de
la representació pura de les escultures s'hi barrejaven afeccions d'un
ordre més personal que res no tenen a veure amb aquella.
—Com creus tu que poguessin destriar un element de l'altre? Com
separar l'efecte sensitiu de la representació d'aquelles divines formes del
sentiment religiós amb què estava lligat?
—No crec que ningú es proposés tan difícil examen de consciència.
—Així, doncs, no podrien amidar la bellesa per l'emoció que sentien?
—Amidar-la, no; sentir-la, sí, encara que d'una manera impura.
—Tu creus que en un cas semblant es troben, davant les visions
ingènues de Fra Angèlic, les ànimes cristianes i les que no ho són?
—Certament que sí.
— T u creus que l'oir la tonada d'una cançó de la terra, que et desperta un munt de llunyans records, qui sap si l'enyor d'afeccions passades, et produeix el mateix efecte que el d'una cançó estrangera?
—Serà aquesta més pura, estèticament considerada.
—Tu creus que l'obra escrita en la llengua que parles, verb de la
teva ànima, et produirà el mateix efecte que l'escrita en llengua estranKera> per ben traduïda que estigui ?
—Crec que no.
— T u creus que la paraula estranya fonèticament t'emociona com la
Pròpia?
—Sospito que no. Com això sigui, no m'ho explico; mes la paraula
"nostrada troba un ressò més íntim i més pregon que la sobrevinguda,
mateix que a una família el parent emmanllevat.
— I ho sospites amb r a ó ; però d'això j a en parlarem quan estudiem
'a Paraula com a cosa bella. Ara, sense tòrcer el f i l de la nostra enquesta,
^'gues-me si trobes bé l'amor als pares, l'amor a la raça. el respecte a la
veUesa, si és humana la pietat; digues-me si et plau que els altres donin
a 'es accions humanes el mateix valor que els dónes; digues-me si et desplau
"^ue se'n mofin.
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—Sí que és veritat.
—Doncs en tots aquests casos, i els que podríem afegir-hí, si per
al nostre objecte no h i sobressin, t u veus que el que h i ha de més diferenciat en les comunitats humanes i en cadascun dels individus de què es
componen, dintre una certa uniformitat general, és la manera de sentir
les coses del món que ens volta, i les coses del món que portem dintre.
Sense tenir-ho en compte, freturós de sistematitzar un concepte personal,
preestableixes la llei que unes mateixes representacions han de produir
en un home un mateix efecte sensitiu d'una jerarquia especial que no es
confon amb cap altra per restar vinculat a aquelles, i en resseguir per
les vies de l'observació si la llei és comprovada "a posteriori", tu et
trobes que la Venus grega, les Parques, les pintures de Fra Angèlic, la
paraula nadiua o estranya, les accions humanes, cadascú les sent a la
seva manera, quan realment les sent. Tu em diràs que això no enruna
la tesi, perquè sempre queda en peu que la representació pura s'acompanya d'un estat emotiu que res no té a veure amb aquestes adjuncions
estranyes; mes en la impossibilitat de separar-les, discriminant a l'efecte
la que és pròpia de la representació pura, el fet de la veritat és que l'emoció que desvetlla l'espectacle de l'obra bella és producte d'una concurrència, i si per aquesta emoció, plena d'impureses, havem de valorar-la.
la bellesa d'una mateixa cosa puja, baixa o s'anorrea segons siguin le«
èpoques de la història i segons siguin els homes que n'experimenten
l'efecte. Mes tots portem a l'inteHecte, prefeta per l'experiència, una P»-6"
noció de la bellesa que repugna aquest criteri per fluix i mal fonamentat. En l'obra bella hi ha quelcom de perennal que no passa per
aquests alts i baixos. Fídies és sempre Fídies; ho és Praxitel·les, Homer.
Dant... Si passen anys i més anys arreconades llurs obres, no són ells
qui tenen la culpa que els homes no sàpiguen percebre el què hi posaren
amb delit inspirat i sobrehumà; el mateix són, conegudes que desconegudes. Que revisqui la vida natural de la intel·ligència representativa, 1
tu veuràs com serà retrobat allò que ensorrà l'oblit.
—Les vostres reflexions trontollen l'edifici que tan ferm creia. Amb
amarga racança, cal confessar-ho, vaig comprenent que recuseu l'emoció
estètica com a norma de qualificació de la bellesa ni creieu que sigu1
útil per determinar-ne la vàlua), per la impossibilitat de diferenciar-la dels
estats emotius que l'acompanyen, reforçant-la, minvant-la o anul·lant-laHi ha aquí un factor personal que influeix sobre l'efecte sensitiu que
determina la representació pura. Ben cregut que davant del quadro qu^
glorifica la mort de l'heroi que defensà la seva pàtria, no sentia sin
els efectes del quadro mateix, suposava que podia amidar la seva vàlua
pel sentiment que em produïa; mes ara veig que això és incert. L'observació viva m'ensenya que segons l'heroi sigui de la meva pàtria o d una
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altra terra, d'una data més pròxima 0 llunyana, segons siguin les meves
preferències d'escola i el gavadal de circumstàncies que ens lliguen o deslliguen de l'obra, de les quals és molt difícil que introspectivament em
doni compte, la mesura canvia mentre la cosa mesurada roman la mateixa. D'això no puc dir-ne una mesura; és més just el sentit d'aquesta
paraula. Mes digueu-me ara: si no serveix per a això, què en trèiem de
sentir-la? Quin objecte té aquest sentiment?
— E l de fer amable la vida, com tots els altres. Si l'amor no ens
lligués a les coses conegudes, tu creus que estimaríem la vida? Les coses
belles, dieu vosaltres, són benvolgudes perquè ens complauen. Mes quina
cosa hi ha a la ment que ens complagui que no sigui igualment estimada?
Us haveu entestat, deriosos, a fer un problema especial d'un problema
general que a tots els estats de què es compon el complex que anomenem
ment és aplicable de la mateixa manera.
Isolant les representacions
d'aquest complex (com si això fos possible per un voler de la voluntat),
tu em deies fa poc: hi ha en les qualitats de les colors de la imatge
visual un cert contrast, una gradació tan suau en els trànsits de les unes
a les altres, un ombreig tan dolç, una matisació tan agradosa, que em
p'au, i aquesta complaença és derivada de la representació mateixa. Tens
raó a dir-ho: d'ella naix el plaer que la fa amable. Mes de quin. estat
de la ment no diràs el mateix si també, com a la representació, la consideres isoladament i l'examines amb la mateixa detenció? Endinsant-nos
una mica més del què comunament es fa en el coneixement de l'afectivitat, tu veuràs com en aquesta viu amarada tota la nostra ànima. Afectives són les representacions que ens formem de les coses exteriors,
afectiva és la paraula pel seu so i pel qüè expressa, afectives són les
relacions que mantenim amb els objectes erts 0 animats que ens volten,
afectius són els coneixements per austers que semblin. De la nostra vida
mental, comprenent-hi des dels instints més baixos fins a les aspiracions
més altes, en vessa un amor inexhaurible per tot el que afavoreix la
nostra vida i l'aversió pel que la contraria. Si se ceguen les fonts d'aquesta
amor, la vida fastigueja. Creu-me que el "tedium vitac" és una greu
malaltia de la ment. Tu em preguntaràs, però, on són aquestes fonts
emotives que unes vegades ens plauen i altres ens desplauen inspirantnos amor 0 aversió. I et contestaré j o : cerca-les bé, i per tot arreu les
trobaràs. Dc quant fem, què és que et sembla més indiferent? El caminar, per exemple, que ens transporta d'un lloc a un altre tan mecànicament que quasi quasi ni n'havem esment? Doncs fixa't en què l'atenció
Que de nins hi posem no és pas més fluixa que la que de grans esmercem
en la reso'ució d'un intrincat problema. Observant-ho bé, veuràs la joia
díl nin en donar el primer pas, la desconfiança amb què es llença en el
segon. l'espant que reflecteixen els seus ulls quan sent que el cap l i cau
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d'un costat o l'altre descentrant-se de la base de sosteniment. Com millor
ho miris, més abundoses trobaràs les fonts emotives d'aquest llarg aprenentatge que dura dies i més dies, mesos sencers. Tu creus que totes
aquestes emocions no deixen rastre? Doncs t'equivoques. Quan s'ha après
de caminar i els moviments s'automatitzen, com si el cos marxés com
una màquina, totes les joies i desplaences que acompanyaren l'aprenentatge bateguen en el subconscient servant-ne una memòria que pot reviure^
Sembla que és " l a bèstia" de què ens parla Du Maistre. la que ens
porta d'un lloc a l'altre; mes com el geòmetra en passar a la demostració
del teorema número cent, per exemple, la fonamenta en els passats encara
que la sèrie no estigui aparentment present a la consciència, així el subjecte en caminar, distret del que fa o pensant en altres coses, sent el
joc de l'aparell locomotor i l'amor del seu domini, con sent l'amor de la
via a la que adapta els seus moviments. I saps per què ama aquest domini
i ama ensems la via coneguda? Pel fet d'ésser-li conegut el joc de
l'aparell, pel fet d'ésser-lí coneguda la via que recorre. E l l allarga el peu
al fons del clot adaptant-hi la planta un cop i altre per no sotraquejar-se;
ell l'escurça amb esma si el sòl s'aixeca, per no ensopt'gar-hi; ell puja de
memòria l'escala de casa seva perquè té perfectament amidada l'alçada
dels esglaons; si es dóna el cas que un rajol d'un d'ells ha saltat, ell posa
el peu a la mateixa alçada de quan h i era, i rep el sotrac de la lleu
caiguda quan no h i és. Per recordar totes aquestes mides, cal haver-les
preses; per adaptar els moviments als alts i baixos de la via cal haverlos tantejat; plaent-se del treball fet, ell s'abandona a un savi automatisme. Si dubtes que h i sigui aquesta complaença del joc de les cames,
posa-li una soleta de plom a les sabates i tu veuràs el desgrat i el desfici amb què camina; si dubtes que senti l'amor per la via coneguda»
desfes-la de com era, desempedrant el carrer, per exemple, i t u veuràs
com ja no pot mantenir converses ni distreure's sense perill tot caminant, i com això l ' i r r i t a i l'exaspera.
La direcció del moviment de la màquina humana et semblarà cosa
tan senzilla com la' d'apretar un ressort o girar un volant, i àdhuc et
farà riure el cercar en un fet com aquest emocions de cap mena. Si coneguessis les experiències complexes de què resulta, no pensaries així, car
tu veuries l'interès que h i posem. Els anhels emotius que acompanyen el
sentiment de la direcció del moviment, salten a la vista quan et faltaSi alguna vegada en deixondir-te d'un mal somni, esporuguit, has saltat
del llit i perdut l'esma, recorda't de l'angoixa que passes per no saber
on ets; de jove m'hi he trobat mantes vegades i sé el pas que s'hi dónaEl sonàmbul que es desperta en un lloc desconegut, o qui es revé d'un
desmai, el que de primer pregunten és on són. L'absència del coneixement
del lloc esfereix a qui la pateix; no saber on som, és com sentir la imp0'
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tència de moure'ns per no saber on hem d'anar. Jo he llegit, no sé quan
ni on, que en certs punts dels Estats Units tanquen els criminals obce
cadament perillosos en presons molt fondes, i tan fosques, que els ulls,
per habituats que estiguin a les tenebres, no poden orientar-se per cap
impressió visual; tan plenes de silenci, que ni la més lleu remor els
arriba. En ample espai poden moure's lliurement i estan condemnats, els
desventurats, a no saber mai on són. T u no saps el què pateixen només
que per això. EI major servei que pots fer-los és donar-los una moneda
0 una agulla, que tiren a l'aire i busquen a les palpentes guiats pel so
que produeix en caure. Doncs aquesta necessitat també h i és en el nostre
esperit, com en el llur, i és producte de la suma de joies i dcsplaences
que experimentàrem quan n'aprenguérem, segons l'èxit 0 el fracàs de les
temptatives, i que • resten com dormides en el trespol del subconscient.
No ens en adonem que h i siguin; ens passa amb elles el mateix que et
passa a t u amb la teva mare. Amb ella vius apaciblement i dolça, sense
que et donis compte del que l'estimes; mes demà que et falti, n'experimentaràs l'absència com el buit de coses que desitges i no tens; com estabornit d'un cop de massa al cap, perds el sentit de la teva vida fins que
el temps, refent-la, esvaeix el greu desconhort.
Jo no vull parlar-te més que de passada de les emocions que desperten
les impressions exteriors que ens posen a la vista les propietats nodrícies dels aliments quan la gana apreta. La cara és voltuosa, les orelles
roges i calentes, la salivera omple la boca, el païdor turgent és fluent
«egotall d'abundós suc digestiu. L'emoció és tan forta, que ens absorbeix completament, inhibint-nos de tot altre pensament i quefer; fixa't,
si no, que a l'hora de l'àpat els més xerraires callen. Tu creuràs que una
vegada tips, àdhuc repugnen la vista dels millors menjars, i d'aquestes
emocions no en queda rastre a la ment. I com t'enganyes! Ens queda
l'amor per la realitat de les coses, l'amor que ens hi aferra com l'ostra a
'a roca; suprimeix-lo aquest amor, i tu et sentiràs deslligat del món,
com si fossis un estrany; t u veuràs com et corseca la indiferència pel que
et fou amable. Res més trist que la vida de l'anorèxic! En un altre lloc
he contat el cas d'un cancerós de l'estòmac que de molt temps havia
Perdut la gana, al qual s'acostà un trinxa de miseriós aspecte, demal a n t - l i una almoina per apaivagar la fam que el turmentava, i ell l i
contestà: " E t creus desgraciat, i tens fam?...".
Rea no puc dir-te que no sàpigues del què són les emocions amoroses,
després de la fam, res com elles no ens relliga a una vida que no valdria
P pena d'ésser viscuda sense elles. De vells, llur caliu manca i la vida
Perd el seu millor encís; amb aquesta pèrdua, i la creixent opacitat de la
memòria, i la fallida de l'energia mental, i la del cos, es diria que ens
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anem morint mica a mica, com ai la naturalesa ens preparés per al trànsit
que posa terme a una vellesa resignada.
La palpitació emotiva que acompanya l'organització de la ment que
despectivament tenim per inferior, t u creus que no es troba igualment
en les regions més altes del raonament lògic? Tu creus que la pensa del
matemàtic, en obrir-se a un punt de vista que eixampla l'horitzó de la
quantitat, o en resoldre problemes que no sap com desllorigar, és tan
corgelada com la del jutge que aplica el Codi penal al delicte provat?
Tu creus que el que experimenta no viu ansiós del resultat que espera,
complaent-se en l'èxit o desplaent-se del fracàs? Dins la pensa lògica
batega el dolor en trobar l'obstacle que l i barra el pas. Mira'l bé l'home
que busca i no troba, i sorrut hi torna per sortir-ne, i t u veuràs com la
respiració s'escurça i els suspirs sovintegen amb la necessitat d'eixamplar-Ia; com una certa angoixa l i arrauleix el cor, com els músculs,
tivant-se, l i arruguen la cara i sembla que l'emmagreixen; mira com en
aquest espill, que tradueix la tragèdia interior objectivament, tot canvia
quan la llunya albada el porta a camí, l'esclat de joia que l'envaeix
quan la llum és feta. Hom recorda el crit que llençà Arquímides en
saltar del bany, l'emoció de Newton sota la pomera; del que no ens
recordem és dels dolors que patiren per sortir a tan alts coneixements.
Això passa als savis en madurar llurs coses; això ens passa a tots
els que no en som quan madurem les nostres amb mesura més petita.
Acostumats a veure en els grans pensadors les forces lògiques que els
atien a bastir llur obra, només veiem en ells el que fruitegen, i això
ens decanta a creure que no són homes com els altres. No ho creguis
que amb esperit obert estiguin sempre disposats a esmenar-la i àdhuc a
renunciar-hi, si se'ls demostra que s'erraren. Ells, com tots, es resisteixen a desfer el treball fet; els desplauen les raons contràries que els
obliguen, i si aquestes són tan poderoses que enfonsen l'edifici amb tan
viu amor aixecat, no vulguis saber com en la solitud de llur ànima els
aclapara l'esfondrament. Mostra et dóna de l'amor que l'home superior
sent per la seva obra, l'espectacle del genial portuguès que cn mig de
la desfeta tempesta que amenaça d'ctïgolir-lo, amb una mà ajuda el cos
a salvar-se, i amb l'a'tra salva una obra a la qual ningú més que ell en
aquella hora donava valor d'immortalitat.
Ves seguint un per un la gestació de tots els estats mentals, d'amunt
o d'avall, i veuràs la pena amb què es forjaren, la complaença que en
rebérem un cop forjats, les forces de resistència que oposen a desferse sota la influència d'una voluntat aliena; afegeix-los després *
tots, com a pedaços d'una mateixa tela reconstruint la totalitat de la
ment, i t u veuràs que de cadascun naix el desig de conservar-lo com eS'
"l'afecció" per a ell. D'aquestes fonts traspua i regalima l'amor a la
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vida, que creix com un riu a mesura que els llaços de l'associació travant
uns estats a altres creen la força que grollerament anomenem "instint
de conservació" per sortir del pas. No és aquesta una força cega miraculosament infosa; ella surt d'aquestes deus com la resultant mecànica
de les components que s'hi sumen; d'ella ens ve l'amor a la vida. Mes
la nostra vida no és reclosa. Ella comença per establir un comerç activíssim amb les coses npdrícies del món exterior que la mantenen; ella
se les representa mitjançant les imatges dels sentits; ella les classifica per
a no confondre's i perdre's entre la munió de tantes coses; ella arriba
a preveure l'efecte que l i han de causar pel mestratge de l'experiència.
Essent producte d'un treball interior, es buida enfora, com si visquéssim la vida en el món exterior i no de dins d'on és realment, i d'això
esdevé que no amem el coneixement de les coses, sinó les coses conegudes; l'afectivitat ens hi aferra. La pèrdua d'aquelles que són complement de la nostra vida, com la mare, la muller benvolguda, els fills,
la pàtria, l'amic del cor, ens deixa amb la racança d'elles; la dels objectes
aparentment indiferents, el carrer freqüentat que inesperadament trobem
derruït, l'arbre tallat, el paisatge canviat, ens dol.
Ben penetrat de la naturalesa de la vida emotiva, tu veuràs amb
^ a j o r acuïtat des d'aquest pla superior, que la imatge, en innovar la
Presència de l'objecte, desvetlla una emoció que no depèn tan de la
>matge mateixa com de l'afecció que hi posares. Elles s'ajunten com
les aigües del riu amb la dels afluents, i com que no és possible separares, així també ens trobem amb dificultats insuperables per diferenciar
Quina és la que prové de la imatge, i quines d'altres fonts que res no tenen
a veure amb ella. Si no comptéssim amb altres recursos per triar l'obra
d'art digna d'admiració, ella no seria llegada a perpetuïtat d'unes 'generacions a les altres, com a patrimoni comú; seria aleshores com les
flors del pitxell que es marceixen d'avui a demà, i que cal renovar
ainb freqüència perquè no empudeguin.
—En bona part, teniu r a ó ; mes no és just d'extremar-la fins a
refusar al sentiment estètic tota eficàcia. Alliçonat per vós, comprenc
ara que l'afectivitat que acompanya els estats de 'a ment cal entendre-la
en un sentit més ample del què em creia. Si ella ens vincula als objectes
coneguts amb un llaç d'amor, és per ésser complement de la vida nostra.
Així m'explico que davant d'uns mateixos objectes, naturals o artístics,
l'emoció creixi o minvi independentment d'ells, per ésser producte d'una
concurrència personal. Estimo tan congruent i atinat el vostre ensenyament, que j a de bon principi m'obrí els ulls desenganyant-me del
greu perjudici que patia en pretendre que la vàlua de l'obra d'art s'amida
Per la intensitat de l'efecte sensitiu que ens produeix. El sufragi universal també és un mal jutge per fallar aquest plet. S'ha equivocat tantes
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vegades, glorificant obres que no ho mereixien i abandonant a l'oblit
tantes d'altres que la posteritat enaltí, que els seus clams són "flatus
vocis". No és la cridòria de les mutituds la que dóna un valor definitiu
a l'obra d'art, sinó l'esperit dels que saben sentir-la degudament. Precisa, per aconseguir-ho, isolar la imatge bella de l'entramat mental on
és teixida, substraient-la de les fonts emotives que s'hi barregen impurificant la complaença que d'ella es desprèn. Això és més difícil del
què em semblava. Per separar l'efecte sensitiu de la imatge pura, oferta
a la contemplació dc l'intel·lecte, del doll de l'afectivitat que h i concorre,
cal que els esperits s'asserenin, cal que els prejudicis i preocupacions
que els enterbolien s'esvaeixin, cal que de l'obra bella no en quedi res
més sinó la seva bellesa; aleshores és quan és fixada i mesurada amb
justesa, car no mixtifiquen el sentiment ni les modes que passaren, ni
l'entusiasme sortit de mare dels eixelabrats, ni devocions religioses, ni
criteris filosòfics, ni afeccions malaltisses de cap mena. Passa amb la
depuració del sentiment estètic quelcom semblant al que passa a les
solucions sobresaturades del cos que volem purificar químicament; com
elles, no precipiten ni cristal·litzen sinó en estat de repòs; així és el
temps, que tot ho canvia menys el que és natural en la vida de l'home,
el que uniforma el sentiment estètic i fa perdurable l'obra d'art que és
consagrada. Així veiem que els ídols d'una generació no solen ésser els
ídols de les que vénen si canvia llur afectivitat. La vibració d'aquesta
s'apaga com un so que mor; si és potent i tramesa al lluny, se'n fixa l'amplitud. Algunes vegades succeeix que qui no lluí en vida és lloat quan s'ha
perdut la memòria d'on deixà els ossos.
Si doncs el sentiment estètic es depura al través del temps fins a
fer el fall definitiu, és prova evident que aquest sentiment existeix; s i
amb ell s'acaba per fixar universalment la vàlua de la bellesa, és prova
també que n'és la mesura. Vós enterbolíreu aquesta veritat, que filosòficament considero fonamental, en posar de relleu les grans dificultats
amb què lluitem per obtenir-lo en estat pur, insinuant-me un escepticisme amargant envers el valor del mateix; mes la teoria, malgrat t0*'
resta en peu. No seria raonable de rebutjar-la sols perquè de la seva
aplicació en resulten errors grolleríssims; tant valdria despitar-sc contra
la lògica perquè amb ella t a m b é ens equivoquem.
—L'ombra del dubte no entela el teu optimisme per la sort de la
teoria; n'ets un devot fervent i convençut. De l'estat de beatitud en
què vius no en sortiràs mentre no recalis més fondo de les raons que
te l'inspiren i vegis clarament que no són raons, sinó supòsits d'esllavissosos fonaments. Tu les creus inexpugnables perquè suposes que la
imatge és donada a l'intel·lecte com a incompresa, i d'això s'esdevé que
diguem que la imatge és bella, no perquè la bellesa h i sigui, sinó Per
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la complaença que ens dóna. Si això fos cert tindries raó. No hi hauria
aleshores altres termes de planteig del problema estètic que els que
Kant proposà; mes no ho és. Amb la imatge és donada la comprensió
de l'intel·lecte aprensiu que la féu seva; amb ella coneixem la presència
de l'objecte, amb ella es percep el que des d'enfora ens és suggerit independentment del subjecte. És la bellesa percebuda? És objecte viu de
coneixement? Tu suposes que no; jo suposo que s í ; d'ambdós criteris
oposats prové la nostra desavinença. Cal identificar els punts de vista,
perquè d'altra manera parlem de coses que interpretem diferentment.
D'aquí la conveniència de dedicar tota una conversa a aclarir si la bellesa
es entesa o és sentida, i això és el què farem en la propvinent.
A més a més d'aquesta qüestió cabdal, en cueja al darrera una altra
que és conseqüència de la primera i que descansa sobre el mateix supòsit.
Tu estableixes una relació d'antecedent a conseqüent entre la imatge
i el plaer estètic que n'esdevé, i això és el primer que hauries de demostrar. Kant considerava aquest plaer com a efecte d'una causa
interna. Els escolàstics no ho veieren així; ells l'atribuiren "al repòs de
la facultat". Avui per avui, la solució d'aquesta qüestió és de les més
clares de la psicologia fisiològica, i cal convenir que empalma millor amb
la doctrina escolàstica que amb la kantiana, que és una invenció "a
Priori". L'emoció no és res més sinó el ressò que l'estat mental troba en
el si de l'organisme en rebre'n el contracop. Si el ritme respiratori i el
del cor es modifiquen consecutivament al treball mental, si la pell s'emPal·lideix o es congestiona activament, si s'esborrona o s'hi aixeca carn
de gallina, si els ulls s'esparveren, si els músculs es llassen i tremolen
0 bé reaccionen vigorosament, si la cara es mustiga i la veu s'afebleix,
0 bé s'anima, això no són sino "cenestesias" o estats corporals determinats per excitacions centrals que pertorben fondament el funcionament de les secrecions internes i donen lloc a l'aparició d'aquests quadros
sindròmics, i com que aquests fenòmens s'acusen sensorialment a la
consciència en forma de foguerades o calfreds, de tremolors, o com sigui,
d'això ve que ens sentim emocionats. A la llum de l'experiència, l'emoció
només és una sensació orgànica; ella no ve de l'esperit com suposava
Kant, sinó dels fenòmens esdevinguts a la còrpora per l'acció de raacc'ons nervioses d'origen cerebral. És arbitrari l'establir una relació d'antecedent a conseqüent entre l'estat mental i l'emoció que l'acompanya,
Per no respondre aquesta a aquell, sinó a l'efecte que determina sobre
les secrecions internes, que és sempre variable, segons siguin llurs condicions; això ens explica que un mateix estat mental en uns determini un
Sros efecte, i deixi a uns altres freds o indiferents, segons llur temperament emotiu.
Mira, doncs, com les dues qüestions sobre què hem de deliberar en

324

RAMON TURRO

les dues converses que vindran, són importants per desviar l'anomenada
"estètica" del camí que segueix. Amb la primera examinarem si les
coses belles són objecte d'una comprensió o un coneixement; amb la
segona examinarem quina és la naturalesa de l'emoció que acompanya
els estats mentals, segons les recerques realitzades d'uns quants
anys ençà. Em vanto que amb el seu aclariment rectificaràs els teus
prejudicis.
R. TURRÓ

Clerecia i ciutadania
(Conversa amb el P. Miquel d'Esplugues)

I.

L a rèplica a una al·lusió històrica

El P. Miquel d'Esplugues, recollint l'aUusió que vaig fer-li a propòsit
de la figura històrica de Pau Claris en el meu article «La gran pietat de la
nostra història» ( i ) , ha publicat a «Estudis Franciscans» i a «La Paraula
Cristiana! un interessantíssim article, que té la vigoria d'estil i la densitat
de pensament característiques d'aquest insigne escriptor eclesiàstic, al qual
Josep Carner posa, amb raó, al costat de Balmes i de Torres i Bages, per
íormar una gloriosa trinitat de fills terrals de CatalunA-a i fills espirituals
de Roma.
En realitat, el P. Miquel deixa tal com estava la qüestió concreta pertocant al judici accentuadament desfavorable i despectiu que l i havia merescut la personalitat del canonge Pau Claris (2). Reprodueix m extenso
e' passatge de la semblança del bisbe Torres on va enclòs el paràgraf condemnatori de Claris. Però aquest passatge no justifica ni atenua, al meu entendre, els durs qualificatius que s'hi contenen i que jo vaig titllar de «superlativament injustos».
La teoria del P. Miquel, segons la qual els clergues no han d'intervenir
en política, és una teoria general molt discutible, tant des del punt de vista
eclesiàstic com des del punt de vista civil, i no implica la justícia dels
niots «eixelebrat» i «poc edificant», que el P. Miquel aplicà a Pau Claris.
Aquests mots només podrien basar-se en accions concretes del canonge
d'Urgell. Si el fet d'haver exercit una actuació política fos prou per justificar-los o explicar-los, els hauríem d'aplicar igualment als altres clergues
'lue a dins i a fora de Catalunya, abans i després i en el mateix període de
^au Claris, realitzaren també una actuació de caràcter polític més o menys
arriscada.
W KmsT« HE CÍTIUNYA, mim. fi, desembre 1924'2) SrmlilunceH (Maraxall, Vives i Tut/>, Torres i

Bagc»),

Barcelona, 1916.
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Tinc per segur—i això no vol dir que em consideri infal·lible—que l'estudi imparcial, directe, documentat i complet de l'actuació de Pau Claris i
del període en què ell actuà, ha d'establir d'una manera sòlida la conclusió
que les acusacions i els qualificatius denigrants no són justos. Si en vaig
fer retret al P. Miquel, no fou per un desig de polèmica, i molt menys per
un afany de mortificació, ans bé com a exemple dels judicis equivocats que
poden nàixer de l'endarreriment de la feina d'investigació històrica.
La meva tesi, en aquest punt, és que els judicis depressius per a Claris
han nascut d'una mixtificació històrica del seu caràcter personal i dels esdeveniments en què ell va intervenir. Partint d'aquesta visió inexacta i in*
completa d'un personatge i d'un període històric, hom arriba fàcilment a
les conclusions condemnatòries. Per això jo deia que cal estudiar millor i
més a fons la història nostra, a fi que, coneixent fins allí on es pugui els
homes i els fets tal com foren, ens trobem en condicions d'emetre, sobre
els uns i els altres, judicis més acostats a la veritat i a la justícia. Si PaU
Claris hagués estat i hagués obrat com conten les versions calumnioses dels
seus enemics i tal com resulta dels comentaris tendenciosos posats a la col·lecció documental publicada per Pujol.i Camps (que és el més modern historiador
de la guerra dels anys 1640-1652), els judicis del P. Miquel d'Esplugues
tindrien, si no una justificació plena, almenys una explicació fundada. Però
els meus estudis directes sobre aquell període, que coincideixen amb els realitzats últimament per altres investigadors, m'han fet veure que les antigues
i les modernes versions hostils a Claris i als catalans siscentistes són en
molta part frauduloses i sovint mentideres. Una bona monografia sobre
aquell període, il·lustrada amb els nombrosíssims documents encara inèdits,
faria canviar considerablement l'aspecte de la qüestió i demostraria, entre
altres coses, que Pau Claris fou un home força diferent de com l'han pintat
els seus detractors.
Jo no dono, doncs, cap culpa personal al P. Miquel d'Esplugues pels
seus judicis desfavorables a Claris que, de passada i per via d'exemple, vaig
retreure. Estic cert de la rectitud i de la lleialtat del P. Miquel. No dubto
gens que, com ell diu, csi dels documents anunciats en l'article del senyor
Rovira i Virgili sortís una reivindicació tal de les virtuts privades de Paa
Claris... ningú llavors no n'estaria més satisfet que jo. I en futures reimpressions de tSemblances», mai que es fessin, voldria que desaparegués tot
el que dic per estigmatitzar el canonge Claris, particularment com a tal, 1
sobretot com a símbol dels clergues que s'immiscueixen massa en afers aliè»5
del seu ministeri, àdhuc en llur aspecte més noble: el patriotisme terrè»
Aquestes paraules del P. Miquel d'Esplugues vénen a confirmar la meva
confiança que un més ample estudi documental sobre Claris i la seva època
contrarrestaria els judicis acusatoris que han estat emesos, crec j o , per no
ésser prou conegut el període històric corresponent al regnat de Felip I V .
Que la gestió de Claris, políticament i patriòticament, és discutible?
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No he de dir el contrari. Lliure és cadascú, en efecte, d'apreciar aquell període històric. Jo no vull tancar el pas a cap discussió, ans bé tracto de fer
Partir aquesta discussió d'una millor coneixença de l'home i dels fets. Remarca el P. Miquel d'Esplugues que nous documents relatius a la vida
privada de Claris no poden alterar el concepte fonamental que té de la
seva actuació píiblica. Però els documents al·ludits per mi es refereixen
també a la intervenció pública de Claris. Ultra les lletres que hi ha a l'arxiu
de la Seu d'Urgell, són notabilíssimes les que escriví al seu gran amic i
home de confiança Francesc Puig, canonge de Tortosa, quan aquest era a
Madrid com a ambaixador de la Generalitat. He llegit a l ' A r x i u de la Corona d'Aragó aquestes lletres, encara inèdites, i he de declarar que recorden
sovint la psicologia i la tàctica política de Prat de la Riba, que no era pas
un «eixelebrat». Són unes lletres amarades de dignitat i de seny.
No tracto d'obligar el P. Miquel d'Esplugues a aprovar la política de
diaris. Sostinc que, ben llegits els documents i ben estudiats els fets, no
hi ha motius per aplicar aquells qualificatius denigrants. E l P. Miquel té
dret a sostenir que Claris va equivocar-se i que la seva política fou funesta 1
desastrosa. Jo penso altrament. Però em sembla que davant una coneixença
més completa d'aquell període no tindria dret, moralment, a presentar el
íamós canonge urgeHità com un home incapaç, esbogerrat i fracassat.
Tot passant diré que el fracàs d'una acció política no és sempre atribuir é a qui l'ha ideada o a qui l'ha dirigida. N i l'èxit ni el fracàs són forçosament la mesura exacta de l'encert o el desencert dels homes. E l problema
davant el qual es trobà Claris era extremadament complicat i difícil, i en
casos semblants molts polítics haurien fracassat des de bon començament
1 d'una manera llastimosa. Claris va saber esquivar els primers perills gravíssims. D'altra part, no s'ha d'oblidar que va morir en mig d'aquells esdeveniments. Un historiador hostil a Pau Claris, Celestí Pujol i Camps,
Coiifessa que la girada de l'any 1652 fou la conseqüència de la situació creada
a França per les lluites interiors de la Fronda. T o t això succeí quan ja feia
anys que Claris havia mort.

II.

Els clergues com a ciutadans

Si volgués cenyir-me a l'al·lusió que vaig fer al P. Miquel d'Esplugues,
1,0 em caldria dir res més. Però el meu il·lustre contraopinant planteja noVainent en la seva rèplica un problema que a ell el preocupa temps ha : el
Problema de la intervenció dels clergues en l'acció ciutadana. Pecaré de
uiassa suspicaç si dic que tinc la impressió que el P. Miquel, en aquest
P11^, no em contesta verament a m i , ans bé aprofita la meva al·lusió per
^sistir en la seva doctrina, segons la qual els clergues han d'abstenir-se
e arrejar-se en la política i de manifestar-se públicament com a patriotes

328

A. ROVIRA I VIRGILI

actius ? Crec que les coses que ell diu van, no pas per a m i , sinó per a altres.
No dubto que els al·ludits hauran copsat l'al·lusió.
Però si el problema que jo sintetitzo en l'enunciat de uclerecia i ciutadania» és diferent de la qüestió històrica de què he parlat, el considero
tanmateix d'un .gran interès perenne, accentuat avui per una actualitat vivissima en mants països. Per això aprofito al meu torn l'avinentesa que el
P. Miquel d'Esplugues m'ofereix. I així com ell examina aquest problema
des de la seva posició d'home de religió, jo l'examinaré des de la meva posició d'home polític i de demòcrata.
Ell la semblança del bisbe Torres, el P. Miquel d'Esplugues exposa
amb eloqüent llenguatge la seva tesi. Abans de discutir-la, cs honest de reproduir-la àmpliament :
• ..l'crò feblesa humana és—escriu—que uns amors visquin a despeses d'altres.
Per això tota exacerbació d'un sentiment representa un perill per a altres, encara
qnc 00 siguin incompatibles. I,a incompatibilitat Ve de l'oposició d'objectes, pertany
a l'ordre moral ; i cl fenomen que ara estudiem és purament psicològic, rau en
una aplicació pràctica d'un principi general : que, essent única i limitada la fa01
de les espirituals energies, tota derivació excepcional en un sentit suposa una minva
d'altres deus psicològiques. Ubi stimulus ibi fluxus, diu la Ciència dc l'esperit,
exactament igual que ho ensenya la Medicina relativament al co».
Ben segur és per això, entre altres motivacions que no fan al cas, que en molts
religiosos o eclesiàstics que actuaren en sentit nacionalista o patriòtic —no digne"1
polític, perquè la política de si mateixa 'és més passional i humana—, el culte a
la pàtria terrena es nodrí a denpie; dc l'amor a la celestial ; l'afany per veure R'0"
rificat i enaltit el tros dc terra on radica la nostra personalitat en son pas per aquest
mou, d'on és treta la pols que serveix per allotjar l'ànima immortal, els féu menyscurar l'interès superior de la santificació pròpia, i, consegüentment, les valor*
si premés de la religió i del cel, a les quals en cada individu, majorment sacerdot,
i en tota col·lectivitat cristiana ben ordenada, deuen subordinar-se esscncialnicntReiiilta, doncs, que el sacerdot, el religiós qui sempre haurien d'ésser els més fort*
en raó de llur consagració absoluta al servei dc Déu, foren suplantats pel patriota
exaltat i turbulent ; i que un exagerat, un malentès esperit de ciutadania
i transitòria, en molts casos preponderà sobre la ciutadania immortal de l'esperit i del
Reialme de Jesucrist.
En la història té aquesta flaca comprovants nombrosos en altres temps i dc forÇa
int oiitrastable, enc que no tants cn la nostra terra, on els polítics eclesiàstics de BW*
rcll;u es digueren Berenguer de l'alou, gran canceller del Rei E n Jaume, i Ratn<>n
de l'enyafort, iconfessor de Reis —de Reis i de Papes—. ; i on darrerament encara
s'han dit Balmcs i Torres i Rages. I ha estat excepció gairebé única, exenip'!,r
i portaveu dc decadències fatals, aquell generós i ben intencionat, però insuficic11'
caplavanter del moviment revolucionari del temps de Felip I V , l'eixelebrat < 00
gafr! edificant canonire de la Seu d'Urgell Pau Claris.»
Plau-me reconèixer l'altesa i la puresa de la concepció que té del i»in,s'
teri sacerdotal el P. Miquel d'Esplugues. Però la seva teoria comença
per
semblar-nos psicològicament insegura. No creiem que la derivació de le^
energies espirituals d'un clergue envers les activitats humanes i m p M *
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fatalment una minva d'altres deus psicològiques. No podem entendre la
unitat i la limitació de la font d'aquestes energies en un sentit equivalent
al de la quantitat material. En els fèrvids impulsos de l'ànima i sobretot en
els espirituals arboraments, aquesta font interior flueix amb meravellosa
abundància i rega simultàniament les diverses activitats de l'home. La riquesa del sentiment patriòtic, no sols no,ha de minvar per força el sentiment
religiós en l'home de religiositat profunda, ans bé pot encara sublimar-lo i
acréixer-lo. Es ben difícil d'assenyalar un límit quantitatiu i mesurable a
les energies espirituals. En tot cas, aquest límit no s'ateny generalment en
els moments normals, sinó en els moments de màxima tensió anímica, quan
l'amor, o la fe, o l'ira santa, o el sentiment del perill, o l'adhesió a una causa
porten al grau méa alt l'energia interior de l'home.
L'exclusivitat religiosa, la consagració absoluta al servei diví, que voldria el P. Miquel d'Esplugues, faria més que posar un vet a l'acció ciutadana dels clergues. Posaria també, lògicament, un vet a llur activitat
científica i a llurs amors terrenals. Si els arguments psicològics que ell
allega fossin vàlids, afectarien, no sols el sentiment de pàtria, sinó també
la vocació per la ciència i àdhuc l'amor a la família i als companys. I tots
aquests clergues que tenen la pura passió de la història, o de l'erudició, o
de la coneixença de la natura, serien homes poc o molt desgarriats de llur
missió sacerdotal.
No és cap mal, ben al contrari, que la clerecia s'interessi pels problemes
polítics i socials, que els conegui, que intervingui en el comunal camp
de la ciutadania. Però si el clergue va a la política, ha de portar-hi, no pas
el seu aspecte sacerdotal, no pas l'ordenació sagrada, sinó únicament aquell
amor al poble i a l'ideal que ha de tenir l'home de totes les professions i de
totes les ordenacions i de tots els hàbits.
Xo és admissible que, en el terreny polític, un capellà o un frare, un
bisbe o un abat, tinguin una intervenció o una influència deguda a llur
caràctereclesiàstic. Però crec que poden tenir, i que en el món d'avui han
de tenir, tots els drets de ciutadania. La forma i mida de l'exercici d'aquest
drets és cosa que cadascú d'ells ha de triar i determinar ; però jo, demòcrata,
no puc desconèixer-los ni limitar-los. En el terreny polític, he d'ignorar
que un ciutadà sigui clergue o laic. Per a m i , un clergue és, com a ciutadà.
Un ciutadà com els altres, amb tots els drets i amb tots els deures generals,
sense cap immunitat especial i sense cap restricció particular.
Allò que cal combatre és la inimixtió del clergue com a clergue dins la
Política, l'entrada de consideracions d'ordre eclesiàstic—no dic d'ordre religiós—en l'orientació i en la direcció dels moviments polítics dels nostres
dies. Dins la política no es pot concedir cap autoritat especial al clergue, ni
ell ha d'invocar la pròpia investidura o l'autoritat eclesiàstica per sostenir
una acció política.
Crec, en canvi, que el clergue, quan actua com a polític o com a ciu-
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tadà, ha d'apartar-se dels episodis d'agressivitat, de cridòria i de lluita violenta que la política ofereix sovint. Sense haver de renunciar a la política
i a l'acció pública, el clergue, si vol intervenir en aquestes activitats, ha
de fer-ho d'una manera que no estigui en contradicció interna ni externa amb
la seva missió espiritual.
Si inconvenients hi ha en aquesta actuació, seran per part de l'Església.
Per part de la política democràtica no n'hi ha cap. I com que jo soc home de
democràcia i no pas home d'Església, no puc veure cap mancament ni cap
desmèrit en la correcta intervenció ciutadana dels clergues. Respecto, en tot
sacerdot, el seu ministeri. Però no renuncio a l'home, al patriota, al ciutadà
que hi ha al dessota.
Jo veig amb simpatia cordialíssima el clergue que, en les nobles lluites
de la vida, esquinça, sense tacar-la, la roba talar que duu. Un esquinç en la
sotana, una esgarrinxada i àdhuc una nafra de dolor no han d'avergonyir
el sacerdot davant els homes ni davant Déu. No pot dir-se la mateixa cosa
dels hàbits negres o burells, dels erminis i de les robes morades o vermelles
que mostren les fregades del mundanal comerç.
S'ha de separar de la política i de la ciutadania, no pas la persona del
sacerdot, sinó allò que aquest té de sacerdot. S'ha d'allunyar de la política
• 'Església ; però no cal allunyar-ne els eclesiàstics, que són homes, ciutadans,
fills del poble.
I passo a un altre caire del problema. E l P. Miquel d'Esplugues es
decanta a renunciar a la glòria que sovint reivindica l'Església catòlica ]XT
haver donat a la política un cardenal Cisneros, un Bossuet, un Fénelon, un
cardenal Richelieu. Fa constar que mai no s'ha entusiasmat amb els clergues
que fan política, ni ha sentit cap emulació admirativa pels Sturzo i els
Seipel.
Admet, però, profitoses excepcions.
Es notori que la intervenció habitual dels clergues en els afers temporals i polítics els dóna, de vegades, una segona investidura laica. En els
homes com Richelieu es produeix, de fet, un canvi de professió. L'ordenació sagrada, la jerarquia eclesiàstica i les robes sacerdotals passen a tenir
una simple valor biogràfica i externa. Ells ostenten el caràcter de sacerdots
0 de prelats, però són verament polítics. Llur professió efectiva és la política.
1 així són polítics igual que els homes laics.
En el cas de Torres i Bages veiem que aquest no tenia condicions d'home polític. E l P. Miquel ho declara explícitament : tNo passà mai pe'
seu cap—escriu—d'intervenir activament en la vida pública, i féu santament, perquè no havia nascut per aitals empreses.»
Notem, tanmateix, que no fou absoluta la reclosió episcopal de Torres
i Bages, lloada altament pel P. Miquel d'Esplugues. «Ell—diu—no ft*
'tn innovador intrèpid, i no devia ésser-ho. E l seu nom gloriós no va unit a la
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creació de cap organisme religiós o social. I no devia anar-hi. La «Lliga Espiritual» és una excepció que confirma la regla.»
Heu-vos aquí una mostra de la paradoxa escolàstica que permet, quan
convé, treure de l'excepció una confirmació. La fundació de la «Lliga Espiritual» confirma efectivament la regla que assenyala el P. Miquel d'Esplugues ? Si el bisbe Torres no hagués fundat cap institució ni una, la regla
seria molt més forta del que és havent fundat una institució, perquè aquesta
excepció trenca el caràcter rotund de l'afirmació primera que el P. Miquel
d'Esplugues fa, i la deixa parcialment contradita.
Fa de polític aquell que en té condicions, més que aquell que vol fer de
polític. Als clergues que tenen condicions de polític, haurem de rebutjar-los
nosaltres o hauran d'inhibir-se ells? Si el poble necessita llur concurs com
a polítics, hauran de refusar-li aquest concurs? En hores tempestuoses, els
clergues dotats de condicions polítiques, rics d'una saviesa o d'una energia
que poden ésser salvadores, hauran de mirar el dramàtic espectacle des de
l'alçada serena de llur posició espiritual, limitats al conhort dels qui ploren, a l'auxili postrer donat als moribunds i a les pies absoltes dedicades
als morts?
Perquè, en el sacerdot, el culte a la divinitat ha de prendre la forma
a una absorbent dedicació directa, d'una mística obsessió? Per al creient,
Déa és per tot, i tot noble amor és grat a Déu, i tota noble feina és per Déu
beneïda. Déu omnipotent no necessita els homes ni els pobles ; i els pobles
1 els homes, limitats i febles, es necessiten a si mateixos i es necessiten els uns
als altres.Ei cel no pot voler que oblidin la terra els homes pastats amb terra ;
uo pot voler la postergació dels sentiments que són el batec del nostre cor, ni
la inhibició davant els ideals humans que són la flama del nostre esperit.
Oh, Pare Miquel, vós qui tan dignament porteu damunt vostre l'hàbit
^ l gran pobret d'Assís i a semblança d'ell teniu l'ànima rica de tresors
"•orals, bé comprendreu que l'amor pur de l'home i del sacerdot mateix a la
Justícia i a la llibertat és un amor diví, perquè si la bellesa és la resplendor del
Déu perfecte, la justícia és la seva veu, i la llibertat és el més alt do que
ha fet a l'home!
La cosa que trobaria intolerable és que un clergue volgués ocupar, no
Ja un lloc en l'escenari ciutadà, on hem convingut que hi cap tothom, sinó
"u lloc de director de tramoia situat entre bastidors, o bé un lloc encauat
d'
tr
u apuntador. Si el cardenal Richclieu, per exemple, hagués d'éesser blasmat
P^l fet de la seva intervenció política, molt més ho hauria d'ésser el Pare
j0*6?. que el seguia com una ombra. La feina oculta i irresponsable de
' CQUhència gris seria ben pitjor que la feina pública de l'eminència resPkndent de porpra.
Allò que esdevé nociu és la confusió entre el caràcter de clergue i el caràcter de ciutadà, és a dir, l'intent de cobrir amb el prestigi religiós del sacerd()t una actuació política. Aquest perill és molt més accentuat en els mem-
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btes de la jerarquia eclesiàstica. En aquests, més encara que en els altres
homes de ministeri sacerdotal, convé que estigui ben separat allò que és
funció religiosa d'allò que és actuació ciutadana.
El grau de la influència d'un clergue en política ha de dependre del seu
patriotisme, de la seva intel·ligència, de les seves condicions personals, però no
del seu caràcter sacerdotal. No és acceptable allò que podríem anomenar «la
política litúrgica». E l clergue que vulgui intervenir en política—no pas traflquejar en política, segons l'expressió del P. Miquel, que això sempre em
semblaria malament—ha de prescindir de l'utilització de l'hàbit que porta.
La cotització política de la funció sacerdotal o de l'autoritat eclesiàstica és
un greuge a la independència civil i un greuge a la dignitat religiosa. I és,
en el fons del fons, una immoralitat.

III.

EI romanisme en religió i el romanisme en política

Parlem ara del romanisme en relació a la política i al sentiment patriòtic.
Respecto, admiro i venero el sentit universal del romanisme del P. M i quel d'Esplugues. Però l'universalisme i el romanisme, en mans de segons
qui, poden convertir-se en inhibició davant les coses vives que ens volten >
ens aguanten i ens nodreixen. La inhibició, en els perícxles actius de la història d'un poble i sobretot en els períodes transcendentals, en aquells períodes
que Saint Simón anomenava «crítics», enclou gairebé sempre una hostilitat dissimulada i pregona.
Si en nom de la religió ens hem de situar per damunt del clos nostrat,
també es podrà pretendre—i prou n'hi ha que ho pretenen—que ens hi hem de
situar aiximateix en nom de la cultura o de la llibertat, en nom de la unitat
moral d'Europa o de la unitat moral del món. Aquestes tendències, que eo
els pobles triomfants i constituïts no són sempre greus, són gravíssimes sempre en els pobles militants que encara estan per constituir.
No és de desitjar que en nom d'un internacionalisme eclesiàstic vingul
la inhibició de la clerecia respecte als afers del propi poble. Cal evitar que
la ciutadania supranacional i supraterrenal sigui un pretext per dimitir la
ciutadania nacional i humana. Per aquest costat hom podria caure—i n0
seria la primera vegada que s'hi caigués—en una desviació paral·lela a 'a
de certs internacionalismes obreristes.
Jo no he de discutir el romanisme religiós. Però hi ha també un rom3'
nisme diplomàtic, que és un romanisme polític, perquè la diplomàcia no í s
sinó una branca de la política. I aquest romanisme han hagut de discutir-'0
sovint els pobles, els reis, els Parlaments, els patriotes i els polítics. Ha
hagut de discutir-se a França, a Itàlia, a Catalunya, a Alemanya, a Irlandaa Polònia, a Bohèmia, a Lituània, a tots els Estats i a totes les nació"5-
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Seria greu el confondre el Vaticà centre religiós amb el Vaticà centre diplomàtic. Aquells qui els confonguessin, no podrien plànyer-se de les decepcions. En podrien tenir tantes a Roma com a Madrid o a París.
A ningú que conegui la història d'Europa pot venir-li de nou aquesta
distinció entre el Vaticà religiós i el Vaticà diplomàtic. Si precisament la
forma de la diplomàcia moderna és d'origen pontifici! Com és sabut, fou
la Santa Seu qui establí, primer que cap Estat, els ambaixadors permanents
que substituïren els legats temporals reduïts a missions i afers limitats. La
República de Venècia seguí l'exemple de la cort romana. Més endavant la
institució dels ambaixadors permanents es generalitzà.
Quan la Santa Seu tenia grans interessos temporals, i el Papa era rei,
i a més feia d'àrbitre internacional, la importància diplomàtica del Vaticà
era encara més grossa. «Els interessos temporals del Papat—ha escrit recentment Jean Uourdeaux—perjudicaven els seus interessos religiosos. Deixà
d'inspirar confiança en la seva imparcialitat. E l gran cisma mostrava una
Església dividida. Una nova religió trencava la unitat del món catòlic.»
Bourdeaux recorda els mots amb què Erasme, al començament del segle XVI,
es preguntava com era possible aquell retrocés que feia lluitar entre si les
nacions cristianes amb la intenció de destruir-se. «En els dos camps, deia
Erasme, el Crist era present, com si es combatés ell mateix.» La confusió
entre els dos aspectes de l'acció pontíficia tingué una gran part de culpa en
aquest desastre.
La història de l'Església ens mostra tant els inconvenients com els
avantatges de l'aspecte diplomàtic de la Roma papal. Entre els cardenals
del Vaticà hi ha hagut molts diplomàtics i molts polítics. Les lluites de la
política i els esforços de la diplomàcia han repercutit tot-temps en la Santa
Seu, i els cardenals del Sacre Col·legi hi han tingut una intervenció importantíssima, no sempre prou afortunada. E l comte de Falloux, en les seves
memòries, explica una anècdota molt aguda. En certa ocasió, l'ambaixador
^el rei de França Lluís-Felip féu una amenaça a la Santa Seu, i el cardenal Bernetti, secretari d'Estat de Gregori X V I , l i respongué amb desimkoltura ben italiana i ben cardenalícia : «Destruir la Santa Seu és més difícil del que puguin creure's a París ; nosaltres, els cardenals, hi treballem fa
'nolts de segles, i mai no n'hem pogut sortir!»
Damunt del terreny diplomàtic, la política del Vaticà pot no coincidir
anib els interessos d'un poble o d'un Estat, catòlics i tot, i àdhuc pot ésser-los
contrària. En aquest cas, el romanisme sistemàtic i ajupit seria, no ja una
tendència internacional o supranacional, sinó una tendència antinacional.
t i n d r i a a representar la submissió a una invasora Internacional blanca,
comparable a la submissió d'alguns agrupaments obrers a les Internacionals
vernie!lcs d'Amsterdam o de Moscou.
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IV.

Del canonge Claris al bisbe Torres

Davant la posició de Torres i Bages, reconec que ell, savi sacerdot anil>
autoritat jeràrquica, príncep intel·lectual de l'Església, tenia el dret de recloure's en el seu ministeri espiritual, sense obligatòries intervencions directes en el camp polític. Però no és gens comparable el cas del bisbe Torres
al del canonge Claris.
Deixo a part l'orientació de la política de Claris i els seus actes concrets.
Però com podríem pretendre que Claris no fes política des de la presidència
de la (leneralitat ? Hauria pogut fer una altra política, però no podia abstenir-se de fer política. Quina paritat hi ha entre la vida pacífica i tranquil·la
del gran bisbe a Vich, i la vida agitada del canonge immortal a la Casa de
la Diputació?
Si el nostre antic règim, establint les Corts per braços, hi feia intervenir
el braç eclesiàstic ; si aquest designava taxativament un diputat i un oidor
per formar part del General ; si un antic costum feia que el diputat eclesiàstic fos el president del Consistori, com podem voler que no fes política
el clergue posat en aquest alt lloc polític?
Cas que mal hi hagués en la intervenció d'un canonge o d'un abat en
el govern català, no podríem fer-ne retret a l'abat o al canonge que ocupen
un lloc polític en compliment de la Constitució de Catalunya. E l blasme caldria adreçar-lo a aquesta. Però tampoc seria gaire just de blasmar-la, puix
que en aquest punt, i en molts d'altres punts, es limitava a donar a la clerecia la grossa part d'intervenció política que l'època l i concedia en molts
Estats. Precisament certs homes i partits de la dreta espanyola proposen ara
la resurrecció dels estaments, comptant-hi l'eclesiàstic.
No sé comprendre que Claris representi una excepció dins Catalunya
en la seva intervenció política, com sosté el P. Miquel d'Esplugues. A la pre'
sidència de la Ceneralitat va estar precedit i seguit per un rengle de canonges i abats. I no podem dir que aquests fessin menys política que Pau ClarisTanta o més van fer-ne els bisbes i canonges i abats catalans en temps de la
guerra de Successió. Tot escrivint, em ve a la memòria el nom d'aquell cardenal Sala, bisbe de Barcelona a principis del segle •xvm, carlista quan
guanvava Carles d'Austria, filipista quan guanyava Felip d'Anjou.
Una excepció el cas de Claris ! Però si són nombrosos els clergues catalans (amb tot i no ésser la nostra clerecia tan «politiqueran com altres) que han
intervingut en política, i en forma molt menys excusable que Pau Claris •
Citem només la guerra de Successió i les guerres civils carlines. En un altre
lloc del seu article el P. Miquel mateix diu : «Però la tendència contrària, 0
sigui l'aiguabarreig, és pronuncjadíssima a tot arreu, majorment als pobles
llatins. Els seus homes civils solen sentir la flaca gairebé irresistible de trafiquejar en la direcció de l'Església, i els seus homes eclesiàstics senten P0*'
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ser encara més pronunciada la flaca de trafiquejar en la direcció de l'Estat.»
Es l'actuació política allò que hem de blasmar en la persona de Pau
Claris, o és l'orientació de la seva política ? En el primer cas, caldria blasmar igualment tots els clergues que van ésser membres de la Generalitat de
Catalunya i molts i molts d'altres clergues que, sense ésser-ho, intervingueren en política. I si la cosa censurable és, no pas el fet mateix de la i n tervenció, com sosté el P. Miquel d'Esplugues, sinó solament els fets concrets d'aquesta intervenció, aleshores el blasme no té ja res a veure amb
la investidura sacerdotal de Claris, i seria aplicable de la mateixa manera
.a un home civil que hagués ocupat el seu lloc i als homes civils que amb ell
col·laboraren.
«La meva admiració—diu el P. Miquel—és tota per als homes d'Església, només que d'Església, com el Bisbe Torres i segles abans el mateix
Sant Tomàs.» Està bé. E l que no trobem bé és equiparar els casos de Torres i
Bages i de Sant Tomàs al cas de Pau Claris, que ocupava un càrrec polític, que era de fet cap del govern català, i no pas per invasió de poders, no
pas per immixtió abusiva i voluntària, sinó pel joc normal del règim català.
La política, remarca el P. Miquel, no és tasca dels sacerdots, segons els
cànons. Però era tasca dels diputats i oidors de la Generalitat, segons la
Constitució de Catalunya. D'altra part, caldria precisar bé el sentit del
vocable p o l í t i c a . H i ha coses anomenades polítiques que, en efecte, un ministre de Déu no les ha de fer. Jo sempre trobaré inelegant i poc edificant el
gest del jerarca de l'Església que, deixant buida la cadira litúrgica, s'enfila a
la cadira venturera del míting.
L'ofici de Claris no era pròpiament un «ofici civil». Era un ofici reservat
a un eclesiàstic. E l diputat del braç eclesiàstic no era un diputat per l'estil
dels clergues que són diputats en els Parlaments moderns. Aquell era un
Hoc ocupat ineludiblement per un eclesiàstic en representació del seu braç.
Posat en un lloc polític en hores decisives, Claris s'hi havia de lliurar parcialment només? Podia limitar-se a escriure documents piadosos o a predicar al poble dintre el temple?
Ell no va faltar al seu deure fent política, perquè des del seu lloc
havia de fer-ne forçosament. A l contrari, hi hauria faltat gravíssimament
si no n'hagués fet, perquè havia estat dut a la Casa de la Diputació per realitzar una funció política, no pas una funció religiosa o sacerdotal. La renúncia a l'actuació poiítica hauria equivalgut a un abandó punible, a una
deserció.
Per això és insostenible que l'acció política de Pau Claris, encertada o
no, presenti el caràcter d'una immixtió en afers aliens. E l l estava en el seu
«Qc, dins les seves atribucions.
D'altra part, és oportú de recordar que l'actitud i els acords de la Gencralitat i del Consell de Cent, en aquella ocasió, van ésser aprovats per una
junta de teòlegs catalans convocada ari hoc. Bé és veritat que una altra junta
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de teòlegs, reunida en terres de Castella, aprovà, amb poques setmanes de
diferència, l'acció de Felip I V i del seu ministre el comte d'Olivares.
Pare Miquel, us ben asseguro que a mi no em fa goig Pau Claris perquè jo sigui home d'esquerra. Més aviat un home d'esquerra, si es deixés
portar per aquesta tendència en les seves manifestacions personals, hauria de
veure amb antipatia un canonge actuant com a polític. E l meu amic Gabriel
Alomar, que de tan lliberal que és, sovint deixa d'ésser lliberal, ha presentat
algun cop Pau Claris com el representant històric d'un atavisme local enemic de la llibertat moderna. Però en aquest punt, i en d'altres, Alomar jutja
massa segons idees generals preconcebudes i prescindeix de l'examen par-,
ticular dels fets. Precisament totes les reivindicacions que la Generalitat
de Catalunya sostenia aleshores davant del poder reial i davant del virrei,
corresponen als principis moderns de llibertat civil i política que trobem
consignats a la Declaració dels Drets de l'home i del ciutadà i a les Constitucions modernes. (Un altre dia, si puc, parlaré detalladament d'aquest
punt).
Allò que a mi em fa goig de Pau Claris no és el canonge xuclat per la
política ; és l'home íntegre, l'esperit infrangible, el baró coratjós. Quan un
home reuneix aquestes condicions, jo l'admiro igualment, sigui home d'Església, home de lleis, home de ciència, home d'espasa, home de lletres o home
del poble.
El P. Miquel em pregunta, després d'exposar el seu criteri sobre la
intervenció dels clergues en política : «Comprèn ara, senyor Rovira i Virgili, la meva ira santa envers Pau Claris?» No, Pare Miquel ; no la comprenc ; millor dit, no la crec justificada. Comprendria aquesta ira si anes
adreçada al sistema medieval, prolongat fins a l'edat moderna, que donava
a l'Església i als homes d'Església una forta intervenció en els afers polítics,
no ja per llur vàlua individual, ans amb caràcter col·lectiu, a títol d'estament.
L'Església era hn braç de l'Estat, sovint el braç més fort, el més influent,
el que decidia problemes polítics, plets dinàstics, qüestions internacionals,
litigis jurídics ; era l'estament eclesiàstic «ce corps formaul lui-méme—com
escrivia no fa gaire Charles Maurras (i)—unc pièce ct m è m e una maítresse
pièce de l ' E t a t . » Si el P. Miquel condemna aquest sistema, ha de condemnar
la història dels Estats i de l'Església durant moltes centdries.
La tendència de l'edat contemporània és cap a la separació de poders
i de funcions—les estatals i les eclesiàstiques— • però deixa als clergues
el camí ben obert per a la intervenció com a ciutadans, i encara facilita i estimula aquesta intervenció.

d)

L'Aillon

Françaíse

«UI 17 març 1925.

CLERECIA I CIUTADANIA

V.

337

De Pau Claris a Fra Vicens Ferrer

I ara em cal preguntar : com pot lligar-se el blasme del P. Miquel d'EsPlugues a Pau Claris amb la defensa que fa de Fra Vicens Ferrer el bisbe
Torres? Com pot estigmatitzar-se la intervenció política del canonge del
segle x v n i aprovar-se al mateix temps la tesi que exalça la intervenció del
Predicador eloqüentíssim del segle XV en l'afer polític de la successió
de la corona després de la mort del rei Martí ?
Cal insistir en el fet que la intervenció de Claris en els afers polítics
del seu temps era obligada i irrenunciable, des del moment que exercia els
càrrecs de diputat eclesiàstic i president de la Generalitat. Ben al revés
succeí amb la intervenció dels germans Ferrer en el plet de la successió de
'a corona catalano-aragonesa, puix que hi intervingueren lliurement per voluntat prApia. Quan Fra Vicens i Fra Bonifaci van ésser designats com a
compromissaris del Parlament de Casp, ja havien realitzat una campanya
tenacíssima en pro del pretendent Ferran de Trastamara. De manera que
Per aquest sol fet, pel caràcter obligat de la intervenció de Claris i pel caràcter voluntari de la intervenció dels germans Ferrer, l'última seria molt
. més vituperable dins la tesi del P. Miquel d'Esplugues.
En el cas del compromís famós, la qüestió apar completament clara quan
no l'enterboleixen els prejudicis i les inclinacions particulars. Es veu d'una
hora lluny que allò que decidí Torres i Bages a aprovar l'obra de Fra V i cens Ferrer i a denigrar el darrer comte d'Urgell fins al punt de presentar-lo
com un individu indesitjable, és el caràcter religiós de l'influentíssim predicador i la seva canonització posterior. .Sense el prejudici creat per aquesta
circumstància, no hi hauria en els nostres temps cap català, i molt menys
i n català tan racial com Torres i Bages, que aprovés i lloés la intervenció
dels germans Ferrer en aquell transcendental plet polític, i que no condemnés
el? procediments illegals i els recursos gens nets que van ésser posats en
Pràctica per arribar a la proclamació de Ferran.
Quan jo deia que una bona i completa monografia històrica sobre l'interregne de 1410-1412 hauria evitat els errors en què va caure Torres i Bages
en la seva obra cabdal «La Tradició Catalanai, volia referir-me als nombrosos documents inèdits fins fa poc, i als que són inèdits encara però ja coneguts, tots els quals demostren d'una manera incontrovertible que el fall
fou una injustícia, no ja solament des del punt de vista jurídic, sinó pels
mitjans emprats per obtenirlo. Les lloances que hom ha fet del compromís de
Casp pel seu caràcter de fórmula jurídica i pacífica que resolia un problema dinàstic, per aquella alta vàlua de civisme que se l i havia atribuït, han
nascut d'una llegenda que, si podia ésser defensada en temps del bisbe Torres,
avni és insostenible. N i el comte Jaume d'Urgell era el personatge incapaç,
tèrbol i tort que ens presenta el bisbe Torres, ni els autors de la sentència van

A. ROVIRA [.VIKGIU

33»

atendre's al pur sentiment de justícia i a l'cstricta interpretació del dret, ni
tant sols van respectar la pulcritud dels procediments.
Sobre el problema jurídic que enclou aquella qüestió, comprenc que els
parers puguin divergir. Sobre el problema polític que representa, em costa
de comprendre que hom pugui desconèixer les maniobres que hi hagué i els
interessos estranys i fins contraris a la justícia que determinaren el desenllaç
del litigi. Tots els qui passin els ulls pels documents d'aquella època, sobretot pels que aplega Domènech i Muntaner en la seva monografia inèlita,
hauran de reconèixer l'aspecte francament lleig de les maniobres al·ludides.
Voler tòrcer la veritat històrica per disculpar Fra Vicens Ferrer en un
afer humà, em sembla un excés de zel religiós. En aquest excés de zel, tan
perillós i lamentable, va caure de ple un clergue. Mossèn Gaietà Soler, à
qual, en una obreta seva ( i ) , volgué provar, no sols la bona fe de Fra Vicens
Ferrer, ans encara la justícia indiscutible del fall, amb l'argument cabdal
de la canonització. Mossèn Oaietà Soler arribava a amenaçar amb el sanbenet d'heretges els qui gosin dubtar de la rectitud i de l'encert d'una intervenció política—molt més política que jurídica—d'un frare predicador
que després fou declarat sant del cel.
Suposo que la tesi arriscadíssima de Mossèn Soler no té altres partidaris dins l'Església. De totes maneres, BO es pot acceptar que un judici
històric sigui radicalment influït per la preocupació de fer quedar bé, en
els seus actes polítics, un religiós posteriorment canonitzat. E l cas de Fra
Vicens Ferrer és, davant la història, més evident que el de Pau Claris.

VI.

E l bon consell d'un pare caputxí

Com a síntesi i com a aplicació pràctica de la seva tesi sobre la intervenció dels clergues en política, el meu il·lustre interlocutor em dóna un
franc consell : «En la direcció dels afers polítics de Catalunya, vostè, prohpm
polític, generalment no hi vulgui «capellans ni frares», com diu amb meravellós c s p c r i l popular la cançó de Sant Ramon.»
El P. Miquel creu, no sols que l'actuació política dels clergues constitueix un perill per a llur missió eclesiàstica, sinó que aquesta actuació polir
tica està tarada d'ineptitud bàsica i enverinada per un esperit dissolvent.
Dels clergues polítics, segons ell, no en treuen generalment gaire profit m
la religió ni la política.
Que la política no en treu profit i en rep dany, és una conclusió que el
P. Miquel il·lustra amb una curiosa anècdota, l'autenticitat de la qual no
garanteix, però que, com ell declara, i)er al cas és igual. Explica que un
polític procedent del llibcralisme que s'havia ficat en un partit espanyo1
(i)

E l /alio de Catpr. Ifaircilnna,

1899.
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fl'extrema dreta, donà un consell maquiavèlic per dur el tal partit a la perdició : «Que hi tinguin preponderància els clergues, perquè a llurs mans
el partit es dissoldrà». E l P. Miquel afegeix : «I moralment s'ha dissolt».
De les indicacions que el P. Miquel dóna, es dedueix que el polític al·ludit és
Ossorio i Gallardo, i el partit en liquidació el partit popular catòlic, creat
poc abans del 13 de setembre del 1923 com a imitació del partit popular
italià que acabdilla Luigi Sturzo. Es sabut que la diferent manera d'apreciar l'adveniment del Directori militar motivà l'escissió i la dissolució pràctica del novell grup.
Em penso que l'eficàcia dissolvent que el P. Miquel atribueix als clergues en política ve de la confusió entre el caràcter sacerdotal i el caràcter
ciutadà. Quan el clergue intervé en política purament a títol de ciutadà, no
el crec perillós. On veig un perill és en la barreja de les finalitats polítiques
d'una força ciutadana amb l'esperit de proselitisme i d'integrisme religiós que
ordinàriament tenen els eclesiàstics. E l consell del P. Miquel d'Esplugues,
que és per mi ben agraït, el considero molt interessant i molt digne d'ésser
tingut en compte. Però no pas per rebutjar la intervenció dels clergues en
l'exercici dels drets de ciutadania, sinó per rebutjar la pretensió d'exercir
des d'un lloc polític una influència sacerdotal. Com que vull expressar-me
amb perfecta claredat, diré que admeto en política el ciutadà que hi ha en
el sacerdot, però no el sacerdot com a tal. E l sacerdot és per al culte de Déu i
Per a la cura de les ànimes. En l'exercici dels drets polítics només conec
el ciutadà.

VII.

E l cordial respecte en l'honesta divergència

E l P. Miquel d'Esplugues dóna per suposat que ell i jo mai no veurem
amb els mateixos ulls l'acció de Pau Claris. «Els nostres punts de vista
—afegeix—són divergentíssims, i divergentíssimes han d'ésser les nostres
conclusions.»
Si els punts de vista a què el P. Miquel al·ludeix són de caràcter filosòfic, no he de desmentir ni atenuar la divergència fonamental que ell assenyala. Però en el cas polític de Pau Claris, trobo que els punts de vista seus
• els meus no han de divergir necessàriament, i menys encara hi ha d'haver
U'ia inesquivable divergència en les conclusions. Perquè no podríem coincidir en el judici de les qualitats personals del canonge d'Urgell i de la
seva actuació política considerada en si mateixa ? La nostra conversa mostra,
en efecte, que la divergència hi és. Però podria no ésser-hi. I no renuncio
a l'esperança que després de la publicació de nous documents i estudis sobre
Claris i sobre els fets històrics del segle x v n , la nostra divergència en
aquestes qüestions precises desapareixerà o s'atenuarà considerablement.
Les meves opinions respecte a Pau Claris i a la seva actuació política
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han sortit d'un llarg i documentat estudi, la matèria del qual, però, no està
exhaurida encara. Aquestes opinions han vingut dins el meu esperit a poster i o r i ; han nascut d'una convicció espontàniament elaborada en el curs d'una
investigació històrica. He estudiat i segueixo estudiant fets i homes de la
història. Per endavant no m'imposo a mi mateix cap opinió, i faig callar
àdhuc les veus sentimentals que s'alcen del meu pit. En alguns casos he
hagut de millorar el concepte que d'alguns personatges tenia. Així m'ha
succeït en els casos del comte Jaume d'Urgell, de Pau Claris i del comte
d'Olivares. Rn altres casos he hagut de rebaixar-lo. Exemples : Verntallat,
Joan Fiveller, Francesc de Tamarit i Rafel de Casanova. Em podré equivocar en qualsevol d'aquests judicis, totalment o parcialment ; però porto al
màximum el meu esforç per atènyer la veritat i la justícia.
Diu el P. Miquel : «No pretenc, doncs, que vostè pensi com jo ; però
aspiro, crec tenir-hi dret, a què no ens cregui equivocats al bisbe Torres i
a m i , sols perquè no pensem com vostè ; i justament en dues causes, a fons
eclesiàstiques, si més no per ésser eclesiàstics els principals protagonistes
d'elles.» Pare Miquel, respecto cordialment la vostra opinió i la de Torres
i Bages. Però jo tinc sobre els punts tractats una opinió diferent. Si mantinc el meu parer, és perquè el crec cert, i creient cert el meu, he de creure
equivocats els parers diferents. Xo tinc, és clar, la pretensió d'ésser infal·lible. Admeto que l'equivocat pugui ésser jo. Però no crec que ho sigui, >
per això sostinc lleialment l'opinió pròpia. Si no cregués equivocades les
opinions diferents, com podria creure certa l'opinió meva? I si no la cregués
certa, com podria lleialment sostenir-la?
En canvi, de tot cor participo dels sentiments que expressa el P. Miq"e'
d'Esplugues quan diu que, a part de la diversitat dels punts de vista, la
qüestió és que no falli entre nosaltres el respecte mutu i la mútua cordialitat.
He d'agrair efusivament el tracte deferentíssim que el P. Miquel em dóna,
i molt particularment els mots finals del seu article, aquells mots que apareixen en el text d'«Estudis Franciscans» : «I jo em refio també que en
aquesta obligada rectificació meva, cap nada persona no hi veurà res més
que profunda simpatia envers vostè, subordinada, però, a una simpatia
sense punt de comparació més gran envers dues valors també immensament
per sobre de tots nosaltres : la Religió i la Pàtria.» ( i ) .
Sento una satisfacció molt viva de poder conversar amb el P. Mique'
d'Esplugues, en mig d'un cordial respecte mutu, sobre aquest cas d'honesta
divergència. Em plauen sobretot l'esperit autènticament cristià i l'exeinole
de ciutadania que hi ha en aquest diàleg cordialment respectuós entre dos
homes que divergeixen en algunes qüestions importants.
El meu ideal, Pare Miquel, és que els homes, mútuament respectuosos
en els punts de divergència, trobin els punts de convergència duradora que
(i) BtMMMl

Franciscans,
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facin amigable llur companyia damunt la terra. Aquest ideal pren en mi
més força encara quan s'aplica als homes units per la comunitat nascuda de
la sang, de la història i del llenguatge.
Hem de trobar l'universalisme—el de Roma com tot altre—profunditzant
en la concreta terra materna, no pas estenent-nos inútilment per la superfície de la vasta terra amorfa. Que totes les terres són la terra del món sota
la rica escorça diferenciadora...
ANTONI ROVIRA 1 V I R G I L I

Els catalans i el descobriment d'Africa
a l'Edat mitjana

I

'HISTORIADOR francès Charles de la Koncière es dóna ell mateix el
títol de «historiador de la marina francesa». E l títol í s justificat pels
-« cinc volums apareguts de la seva H i s l o i r e de la marine française ( i ) ,
obra coronada tres vegades amb el «Grand prix Gobert».
Aquesta obra ens interessa. Ja en llegir la introducció hi trobem algunes
paraules qui ens atenyen directament (2) : «Si vàrem vèncer a Ziericzée els
flamencs... havíem perdut la batalla naval de Roses (12S5) per no haver tingut
en compte un nou factor : l'artilleria. Els catalans, encerclats per les nostres
galeres, refusaren l'abordatge i cosiren a trets els nostres mariners. Des de
les Croades, el combat a distància precedint la barreja prenia una importància cada cop més gran : els descendents d'aquells francs acostumats a
manejar el curt scramasax o la destral franca restaven desarmats, raalgra1
l'ajuda dels ballesters genovesos, contra l'arc anglès o la ballesta catalana».

Dins la mateixa introducció, parlant dels cronistes francesos, i contraposant-los als estrangers, trobem una nova al·lusió (3) : «Preneu, al contrari,
un català, un espanyol, un genovès, un venecià, un anglès—Muntaner, Gamez.
els Anals de Gènova, Morosini, el monjo de Saint-Alban—, coneixereu els
més petits detalls d'una campanya. No és tot profit per a nosaltres : qui n0
sent sinó una campana, no sent sinó un so ; molt sovint és el so de l'enemic
E l 1285, per exemple, per a la guerra d'Aragó, cap cronista francès no ve a
contrarrestar les narracions dels nostres adversaris, dels cronistes Muntaner.
Bernat Desclot, Bartolomeu Neocastro».
Més endavant hi ha dos capítols on parla constantment dels catalans !
els capítols titulats «Guerre d'Aragón» i «Guerre de Romanie». La gnerra
d'Aragó, més exactament guerra de Catalunya (tant pels indrets on es desd l P»ii», 1909 Segon» edició,
(a) PAi 3.
(J) Me. u .
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enrotllà com per les gents que hi prengueren part), és la provocada per la
Croada de Felip l'Ardit. A l llarg d'aquest capítol La Ronciòre insisteix sobre
l'excel·lència de la marina catalana. «La primera vegada—diu—que la França
lliurava una guerra marítima tenia contra ella la potència naval més temible».
En referir el combat entre les galeres de Guillem de Lodeva i les de Ramon
Marquet i Berenguer Mallol, molt inferiors en nombre, trobem aquest elogi
dels nostres ballesters, un dels elements decisius de les victòries navals calalanes : «Des de llur plataforma flotant, els ballesters de Catalunya, els
més hàbils del món, tiraven sense intermissió, segurs de llur destresa i llur
superioritat numèrica, car reemplaçaven en diverses galeres els remers del
tercer rang» (1).
Aquests elogis ens plauen, sobretot, perquè ens estalvien la feina de
fer-los. Res més agradable per a l'historiador que trobar el testimoni estranger, si pot ésser el testimoni de la part contrària, en el moment d'haver
de ponderar l'excellència d'alguna de les manifestacions vitals de la seva
P-'tria. Per als historiadors catalans la satisfacció n'és encara més alta perquè
resta així allunyada tota sospita de xovinisme que certes gents ens apliquen
anil) facilitat.
Charles de La Roncière estava redactant el volum V I d'aquesta «His^ire de la marine française» quan fou peremptòriament sol·licitat per altres
estudis on també els catalans havien d'aparèixer, però amb una més gran
e>:lensió i amb una glòria més alta. I era també llur innata amor envers la
^ar qui els l'havia conquerida.
L'any 1921, amb motiu del centenari de la «Société de Géographie. de
^•TÍS, la Biblioteca Nacional va fer una exposició dels mapes més preciosos
tJH; posseeix. A la vista d'alguns mapamundis medievals qui donaven Tombtictú i la regió del Sàhara, el delegat de la Societat reial de Geografia
)d'KgiI)te, Cattani bey, va demanar a Charles de La Roncière de reproduirlos per al cinquantenari de la Societat que representava. Aquesta demanda
fou el gèrmen dels dos grans volums de l'obra de La Roncière L a Découverte
l'Afrique au Moyen à g e (2). L'historiador de la marina francesa va conCebre tot d'una el projecte d'aplegar en un Corpus els mapes medievals dis^minats pel món. «D'un treball de síntesi—diu en el prefaci d'on trèiem
aquestes dades—podrien resultar veritables descobriments sobre la manera
l'Africa fou coneguda en l'Edat mitjana.»
Una obra semblant, amb viatges d'estudi a Itàlia, a Catalunya, a Bèlfcca i a Anglaterra, amb una sèrie de reproduccions de mapes a fer, havia de
P'···'luir despeses molt feixugues. La Roncière va trobar el seu Mecenes en
^ rei d'Egipte Fuad I . «/í me f i t sawir—escriu—gu'il n ' y avait pas Heu
de me laisser a r r è t e r par des détails m a t é r i e l s . Avec une royale munificence
il
**PnmaA toutes les coutingences q u i constituent trop somrent pour les
'J'

Mímolres

de la S o c U t i Royale 4t G é o g r a p h i e d'Eglple,
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savants u n insurmonlable obstacle». Magnànim monarca! Historiador
benaurat!
Endinsat en els seus novells estudis, La Roncière ha pogut reconstituir,
comparant els planisferis dispersos pel món, a París, Mòdena, Florença,
Roma, Nàpols, Barcelona, Nova York, tota la història, 1' aparició, els progressos i la decadència d'una escola cartogràfica importantíssima : l'escola
cartogràfica de Mallorca. t A n o n y m e s ou camouflés de noms de cartographes

chréliens—escriu l'eminent historiador ( i ) — , ces phmisphcres étaienl en
realitó l'oeuvre des / « t / s de Majorque, en relations avec leurs coreligiouiuiires
des oasis sahariennes e l d u S o u d a n » .

Això, i el nom de l'Institut d'Estudis Catalans i del nostre Arxiu de
la Corona, de Rubió i Lluch i de Jordi Rubió, dins el prefaci. Després, obrint
el volum I , trobem una sèrie d'esplèndides reproduccions, entre les quals
figuren, fragmentàriament, el planisferi de Dulcert (Biblioteca Nacional de
París), el planisferi català de la Biblioteca Estense de Mòdena, l'Atlas català
de Carles V de França (Biblioteca Nacional de París), el planisferi català de
Gabriel de Vallseca (Institut d'Estudis Catalans), el planisferi català de la
Biblioteca Reale de Nàpols, i els de la Biblioteca Nazionale i Archivio di
Stato de Florença. I en lloc d'honor, reproduït en colors, el planisferi de
Macià de Viladestes en la part on hi ha els itineraris convergents cap 3
Tombuctú.
E I primer volum, dedicat al descobriment de l'interior del continent africà, comprèn set capítols. Gairebé en tots parla de l'aportació catalana als progressos de la geografia i de les ciències adjacents ; i un dels capítols, titulat
r«Ecole cartographique des Juifs de Majorquei, l i és destinat íntegramentJa dins el primer capítol, en tractar dels mapamundis llatins, veiem aparèixer el nom d'un coterrani nostre, Teodulf, bisbe d'Orleans. Se sap que
aquest il·lustre impulsor de l'obra escolar de Carlemany va fer pintar
un mapamundi en les parets del seu palau. Aquest mapamundi és rúnic
de l'època carolíngia qui ha arribat fins a nosaltres, mercès a una còpia
feta l'any 1055 a Ripoll, i reproduïda per A . Vidier en el seu estudi L e * #
pemonde de T h é o d u l p h e d'Orleans (2).

En la transfusió dels coneixements geogràfics aràbigs dins l'Occiden1
hi ha també algun nom qui ens pertany. Es a través de l'obra del jueu català
Abraham Bar Hiyya Savasorda que Plató de Tívoli «oferia a les orelles
llatines, els ensenyaments d'Al-Battani, «l'imitador perfet de Ptolomeu»Gerbert, més tard Papa amb el nom de Silvestre I I , educat a Catalunya, es
va mspirar en la traducció d'un tal Llobet de Barcelona per escriure el sen
Ltber de utilitalibus astrotebii. Savis jueus expulsats de les terres sarraïnes
pel fanatisme dels almuhadis es refugiaren a Provença, al Llenguadoc » *
Catalunya. Es sabut que prop dels reis catalans els jueus exerciren càrrecs
(1) Pà« V.
(3) PMU, 19,,, ,X,RE, arl „ „ „ , „ „
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importants. La relació dels jueus mallorquins amb els seus il·lustres correligionaris de la Universitat montpellerina (recordem la comunitat de dinastia) pogué ésser transcendental per a la cartografia.
El nom de Ramon Llull va també lligat a les descobertes geogràfiques :
de vegades per obres que, sense pertànyer-li, són atribuïdes a la seva encickjK'dica personalitat; de vegades per obres veritablement seves. E l document capital sobre la invenció de la brúixola, una lletra de Pierre Pélerin
de Maricourt, figura com a obra del beat mallorquí, sota el títol «De virtute
magnetis», en un manuscrit de la Biblioteca Nacional de París. E n el
F è l i x de les meravelles del m ó n ( i ) hi ha la nomenclatura i l'explicació dels
vents. La Roncière en tradueix el paràgraf (2), però el tradueix d'una
versió espanyola i dóna alguns noms en castellà en lloc de donar-los en català : Mediodía per Mitjorn, Abrcgo per Lleveig. Aquest paràgraf l i serveix per a afirmar—probablement d'una manera equivocada^—que l'establiment del Casal de Barcelona a Sicília explica l'adopció de la Rosa italiana pels mariners catalans. Els noms dels punts cardinals semblants als
italians (Tramontana, Llevant, Mitjorn, Ponent) i els dels vents intermediaris (Grec, Xaloc, Garbí o Lleveig i Mestral), apareixen en textos anteriors al 1282.
També mercès a Ramon Llull sabem que els mariners usaven llavors
mapa, compàs, àguila i Estrella del mar (Rosa dels Vents) ; i que la geometria els permetia de determinar l'angle inscrit entre dos vents i orientar
llur ruta sobre la carta marina.
Però dels textos de Ramon L l u l l , aquell qui té més importància pel
que fa al descobriment de l'Àfrica en l'Edat Mitjana, és un passatge del
olanquerna (3), on, per la primera vegada, són donades notícies de l'interior
del .Sudan. La Roncière el dóna en català amb la traducció francesa. Vetel-ací :
••Lo Cardenal partí lo món en X I I províncies e feu X I I missatges qui
anassen per lo món per saber l'estament del món. Esdevenc-se que un missatge del Cardenal anà a migjorn, e trobà en una cafila V I millia camells carregats de sal qui partien de una vila qui ha nom Tibalbert e anaven a la terra
00 ix lo flum de Damiata. Tantes de gents atrobà aquell missatge que en
^ V dies fo venuda tota la sal. E aquelles gents són totes negres, e adoren
ídoles, e són homens alegres e qui tenen justícia molt fortment, e qui aucien
tot home que atroben en mentida ; e de tot ço que han fan comú.
»En aquella terra ha una illa en miglloc d'un gran estany : en aquella
•fla està un drac al qual fan sacrifici les gents d'aquella terra e lo qual adoren
Com a Déu. Aquell missatge anà per aquelles terres a encercar les costumes
les gents e a estmar la gran quantitat d'aquelles gents. E meravella gran
f»

Trac.

I V , cap

'») Pàe. 36.
(3)

Cap. 88
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se donaven Ics gents d'aquell missatge, com era blanc e car era crestià ; car
anc null temps no oiren dir que crestià fos en aquella terra.
• Aquell missatge tramès per un seu escuder al Cardenal escrites totes
les coses damunt dites e moltes d'altres ; e lo Cardenal lo recontà a l'Apostoli ( i ) e a sos companyons. Oran fo lo despagament que l'Apostoli e els
Cardenals hagren com oïren que el drac era adorat com a Déu ; e tractaren
com poguessen destruir l'error en la qual aquelles gents eren».
Una pregunta acut tot-d'una de llegir aquests passatges : £ les notícies
que Ramon Llull ens hi dóna eren fruit d'una coneixença directa dels indrets?
Ch. de La Roncière no ho considera gens probable, malgrat—diu—que el seu
zel d'apòstol l'hagués arrossegat a totes les ardideses dins l'Africa, al Marroc,
a Bugia, a Tunis i a Egipte». ( 2 ) . Certament hi hauria indicis d'aquest viatge
del Beat i ell mateix n'hauria parlat, probablement, en algun altre lloc 1
d'una altra manera. aPerò la seva narració—diu La Roncière—testimonieja
els coneixements que hom tenia des de la fi del xini'n segle, de les contrades
del Sàhara i del Sudan. L'escola de missioners fundada a Mallorca no hi era
pas estranya.»
Vetaquí altres títols de glòria afegits a la formidable figura del nostre
gloriós Ramon L l u l l .
1 arribem al capítol destinat per La Roncière a l'escola cartogràfica de
Mallorca. Suposa el docte historiador que la relació de les terres catalanes
amb els centres científics judaics del Migdia de França varen donar per resultat la formació, a Mallorca, d'un centre de ciència exclusivament jueva (s)*
Là bibliografia corresponent, especialment la rica aportació dels Documents
per a la història de lo cultura mig-rval catalana del doctor Rubió i Lluch,

permeten de seguir pas a pas els progressos d'aquells savis dins el camp de
l'Astronomia. Malauradament, no s'esdevé la mateixa cosa amb la cartografia. «La cartografia mallorquina no té història abans del 1339» (4), afirma
exactament La Roncière. Però, de sobte, en aquest any apareix a Mallorca
el planisferi d'Angelino Dulcert, inspirat—tot ho fa creure—en el planisferi
italià d'Angelino de Dalorto. Del planisferi de Dulcert pot derivar-se la cartografia mallorquina, portada a la seva màxima esplendor per Abraham 1
Jaffuda Cresques, per Macià de Viladestes, per Ciabriel de Vallseca, i protegida i impulsada constantment pels monarques catalans.
Pere I I I el Cerimoniós i Joan I protegeixen Abraham Cresques contra
la malvolença del seus correligionaris. Jaffuda, fill d'Abraham, continua
gaudint de la protecció reial, i Martí l'Humà el féu venir a Barcelona. Llavors s'era ja convertit al cristianisme i s'anomenava Jaume Ribes. Maci-1
de Viladestes i Gabriel de Vallseca eren també jueus conversos. E l sego"
11) Bl i«ai>a
(i) Pkg. n a .
fj) P4g. I M .
(4) P à g . m.
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simbolitzà per molt de temps la ciència cartogràfica mallorquina. Jueus conversos o descendents d'ells són també probablement els Soler, Rossell, Oliva,
disseminats pels països mediterranis.
No solament per als nostres monarques, sinó també per a reis i magnats
estrangers treballaven els cartògrafs mallorquins. Es famós l'Atlas català
de la biblioteca de Carles V el Savi de França, conservat a la Nacional de
París. Se sap que Abraham Cresques va fer un mapamundi destinat a Carles V I , fill de l'anterior. L'Atlas de Carles V és considerat pels geògrafs
més diversos, com el qui representa el nivell màxim en els coneixements geogràfics dels segles medievals. Nordenskiold hi troba la quintaessència d'aquells coneixements. Hamy l'anomena «el prototipus del mapa d'Europa septentrional tal com es va mantenir pels geògrafs durant dos segles.. Pullé hi
veu el monument més perfecte sobre l'índia i l'Extrem Orient abans de
''arribada dels portuguesos (1).
Pel que fa a l'Àfrica, objecte immediat del treball de La Roncière, els
Atlas catalans mostren notables progressos i notícies interessantíssimes. A l
revés dels planisferis italians, guarden en la nomenclatura del Sàhara una
agilitat d'expressions qui demostra un contacte amb la realitat. Es remarcable aquesta adaptació dels noms africans. Sovint se'ns ofereix en textos
catalans. Amari feia ressaltar l'exactitud amb què Desclot transcrivia en
català els noms morescos de Tunis.
Una altra característica dels Atlas catalans és la d'aplicar al desert la
graduació loxodròmica usada en el mar.
La Roncière va seguint i traduint les curioses llegendes qui figuren en
els mapamundis catalans, adés al costat d'una muntanya, adés a la vora d'una
ciutat o castell, adés prop d'un monarca o príncep escaientment assegut damunt dels seus dominis. E l mapamundi de Carles V duu davall la serralada
de l'Atlas aquesta llegenda : «Tota aquesta muntanya de lonch és appellaJe Carena per serrayns, e per crestians és appellade Mutilis Claris, e sepiats
que en aquesta dita muntanya ha moltes bones villes e castels los quals combaten los huns ab lus altres, encara co la dita muntanya es abunda [de]
de pa e de vi e d'oli e de totes bones fruytes».
En la carena de l'Atlas, que amb poques variants descriuen així tots els
cartògrafs mallorquins, s'obren dos colls. A l'oest la vall de Draà, de la qual
fa la següent descripció el planisferi de Cresques : «Per aquest loch pasen
los merchaders que entren en la terra dels negres de Gineua, lo qual pas és
apellat vall de Darha». L'altre pas es troba a l'extrem oposat de la carena.
1"é aquesta llegenda en el planisferi català de la Biblioteca Nazionale de
Plorençí : «En la miga de Montis Claris venan alguns palagrins sarains

l.a Koncièrp, pèS. 128
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i c la partide de ponent qui van la ciutat de Meca per vaura (veure) Mafu«atr
lo lur profeta», ( i ) .
Entrant dins el Sàhara trobem cavalcant sobre un camell, amb un turbant damunt la testa, i una mena de deixuplines amb nusos a la mà, el rei
del desert. Damunt d'ell hi ha aquesta llegenda : cTota aquesta partida tenem
gens qui són embossats, que no els veu hom sinó los uyls e van en tendes e
fan cavalcades ab camels e ay bisties qui han nom lemp e d'aquel cuyr fan
les bones dargues».
Davant del rei del desert, una mica vers llevant, hi ha un rei negre, assegut en el seu tron, amb una corona damunt del cap, un ceptre a la mà esquerra i una bola a la mà dreta. L« llegenda qui l'acompanya (Atlas Gresques) ens explica qui és : «Aquest senyor negre és apellat Mussemelly, senyor
dels negres de íiuineua. Aquest rei és lo pus rich, e el pus noble senyor de
tota esta partida per l'abondànçia de l'or, lo qual se recull en la suua terra».
La Roncière va seguint i identificant els noms de ciutats i rius de les
contrades del Sàhara, del Senegal i del Níger qui figuren en els mapamundis
catalans. Assenyala els progressos geogràfics que s'hi constaten. Així, per
exemple, el mapa de Macià de V'iladestes indica per la primera vegada el
riu de la Gàmbia. L'Atlas de Gresques mostra clarament la línia d'etapes
qui menen del Marroc als regnes mandinga i songai del Níger. Viladestes
apareix, però, més documentat. Sobre la base de llurs mapes i del viatge
d'Antoni Malfant, La Roncière basteix un mapa de l'Àfrica Occidental, on,
al costat dels noms catalans medievals posa els noms moderns. La nomenclatura hi arriba fins al riu Senegal (riu de l'Or en els nostres planisferis)Per cert que eq el mapa d'Abraham Gresques i de Macià de Viladestes
hi apareix un vaixell i uns mots qui ens en expliquen la significació;
«Partich (partí) l'uxer (2) d'en Jacme Ferrer per anar al riu de l'or al gorn
(jorn) de sen Lorens qui és a x de agost e fo en l'any mcccxlvi» (Atlas Gresques). No se'n va saber res més.
Una altra llegenda davant del vaixell diu : «Gap de finistera occidental
de Affrica. Assi comensa Affrica, e fenex en Alaxandria e en Babilònia. E
fa començament aci e compren tota la marina de Rarbària ves (vers) Allaxandria e ves mig jorn e ves (?) Antiopia (Etiòpia)... (3) e anauestes (en
aquestes) plages se troba molt vori per la multitut d'oriffans».
En l'interior de l'Africa les llegendes continuen il·lustrant-nos. A l costat
de la ciutat d'Organa, representada per un castell amb dues torre^ i un i " ' '
naret, hi ha, assegut a la manera moresca, el seu rei, armat de cimitarra '
(1) M'hc mim.» més de Irannrriure iii|iic*tn IlrucrHl» qu< la que hi ha en l'Atlas de CrcMI""on '« troben alsun» mcKs miit estKnrats de difícil lectura, almenyi en la fo<o«ipia D'altra I""1'1" "
tranucripcló que en dóna I.a Ronciire no ta sempre prou fidel. No pot ésser que digui : tde la Pnr,t'
sinA .di- la paniílr.. de ponent; primer perquè f a r l e n « és catalA; després ptrqoè es veu claram'"
la all laU final de. Hls mou fmals. transcrit» per La Roncière. .lo que! c. lur lev., em -mbla que ha"
d'ésnor transcrita: ala qual és lur lig». Pàfi I J I .
(il Forma de galira.
'3l Il·legible Almenys '.n la folotipia.
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<larga. A l seu costat hi ha un petit elefant qui apar fer-li reverencia tot
portant un castell, semblant a la ciutat, damunt del llom. La llegenda diu :
«Aci senyoreau (senyoreja-ho) lo Rey de Organa, sarray qui contínuament
garreya (guerreja) ab los sarrayns marítims e ab d'altres alaralips». Això
diu Gresques. Macià de Viladestes dóna més detalls : «Aquest rey de Organa
està continuadament en gera (guerra) e en batalla de altres serayns, so
(ço) és a saber : ab aqels (aquells) de Núbia e d'altres alarbs. E sapiats que
totes estes partides son arenoses e ay (hi ha) gran alnindàncies de dàtils de
les montànies (muntanyes)».
, Les pistes transaharianes que Cresques, i més exactament Viladestes,
ens indiquen, han subsistit. La del centre era encara en ús fa un segle, si
no ho és encara avui. «La de l'Est tampoc no ha canviat des de Macià de V i ladestes», afirma La Roncière (1). «El 30 d'abril i q 2 2 , CH mig dels llorersroses i dels magraners en flor de Gabés, sota les palmeres gegantines, el president de la República francesa assistia al departiment d'una caravana qui
se n'anava cap al sud. Una vintena de dromedaris carregats de sucre anava
a càminar durant quaranta cinc dies abans d'atènyer In-Salah. Es aquesta
mateixa pista assenyalada per Macià de Viladestes (la pista secular Biskra,
Toggurt, In-Salah, Hoggar) la que seguien en desembre 1922 els auto-erugues Citroen per anar a Tombu ctú».

L'escola de cartògrafs mallorquins, nada de la genovesa, portada a la
més alta esplendor per Abraham Cresques, Macià de Viladestes i Guillem de
Vallseca, decau en la segona meitat del segle xv. no sense haver influït al
seu torn sobre la cartografia genovesa. L'expulsió dels jueus la fa desaparèixer, i en trobem els darrers vestigis en alguns mapamundis, obra dels seus
darrers representants refugiats pels països mediterranis : els Oliva o Olives
í Marsella i Messina, els Rossell a Venècia i Florença, d'altres a Malta, a
Pez, etc. Però, com fa observar La Roncière (2), de la cartografia dels jueus
de Mallorca tot no era mort : «L'escola jueva fou a la base dels grans descopríments, així del periple africà com del descobriment del Nou món».
Efectivament : un geògraf mallorquí. Mestre Jaume, havia estat cridat
l'any 1438 per l'infant Enric el Navegant per tal que instruís els oficials
^e ú marina portuguesa. El planisferi de (ínillem de Vallseca porta en el
dors aquestes paraules : «(Juesta ample pelle di Geografia fu pagato da Amerigo Vespucci C X X X ducati de oro di marco».
Un altre fet que cal no oblidar és la intervenció del famós cosmògraf català Jaume Ferrer.de Blanes en els preliminars del descobriment d'Amèrica.
W Pàg. 139.
<a) P*g 171.
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Els Reis Catòlics el cridaren per tal que els aconsellés, i va escriure una
carta a Colomb en la qual l i indicava el rumb que havia de seguir per trobar
el camí de l'índia o regne de Catay ( i ) .

Penso que amb aquestes notes els lectors hauran pogut fer-se càrrec de
la importància que té per a nosaltres el primer volum del llibre de Charles
de La Roncière. Potser per a alguns d'ells la part que els catalans tingueren
en, el progrés dels coneixements geogràfics haurà estat una veritable revelació. No té res d'estrany...
E l segon volum de L a Découveríe de l'Afrique au moyen-àge conté
també passatges qui directament ens interessen. Valdrà la pena de parlar-ne
en un altre article.
FERRAN S O L D E V I L A

(i)

Rossolly

df

Loreurs. cilnt per Aulístio, Hist
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Ei problema de la població a Catalunya

T

OTS sabem que un dels problemes més greus que l l i ha plantejats a
Catalunya és el de la població. Repetidament s'ha dit, i és del domini de tots, que la natalitat a la nostra terra és feble i que encara
té la tendència d'afeblir-se més ; s'ha parlat abundosament de l'excessiva mortalitat infantil, i fins hom ha proposat solucions i pal·liatius.
Però la gravetat del problema està precisament en les grosses dificultats
que hi ha per posar-hi remei, puix és un fenomen del qual en realitat ignorem
les causes. Com veurem en les dades que s'estudiaran a continuació, els
factors materials momentanis, per bé que molt importants i produint durant
certs anys, d'una manera segura, alteracions fondes en les Unies de la nostra
demografia, no són precisament aquells que en determinen les tendències
generals.
Es possible que hi hagi un factor econòmic general, això que en diem,
'l'una manera vaga, però molt expressiva, les dificultats cada dia majors
de la vida, que, unint-se a factors morals, pot ésser també—per què no?—a
factors biològics, determinin fenòmens que per presentar-se units en el temps
"o podem estar-nos de relacionar : despoblació, afluixament dels llaços de la
família, irreligió, augment de la cultura i de la civilització material, distriImció potser cada dia més desproporcionada de la riquesa, com a conseqüència de complir-se el cicle capitalista, etc. I consti que en dir això, no volem
afirmar que totes aquestes coses siguin un mal ni un bé, puix que poden classificar-se entre els dos extrems, segons les idees de l'observador.
He les causes de la despoblació se n'ha estudiat una abundosament : la
mortalitat. Nosaltres creiem que aquest element de la demografia és tal vedada el menys important, per ésser el més transitori o variable, i en realitat,
encara que a primera vista sembli el contrari, aquell que més subjecte està
a l'acció dels individus i sobretot de la societat, que en canvi no poden fer
res sobre alguns dels altres factors. L'emigració a Catalunya és relativament
reduïda, encara que no absolutament despreciable ; però ací no ens proposem
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estadiuvl·. La immigració és molt forta i mercòs a ella Catalunya no es despobla, sinó tot el contrari, almenys en algunes de les seves comarques. Ara,
que caldria preguntar els beneficis que ens reporta aquest corrent que ve
cap a nosaltres.
El factor al qual volem consagrar el nostre estudi és la natalitat i el problema més important que amb ell es relaciona, o sigui la nupcialitat.
E l diagrama i representa la línia de natalitat en xifres absolutes, o
sigui sense relació amb la població, durant cl que va de segle. Veiem que és
W-, i

3

4

45n.,l
laSTI

3

* 5

5

6

T

i

9

-ió

«

«

«

AS

-tt

i?

lï

AH lo

t

7

i

i

lo

Ú

-12 13 14- 1S ife

17

1g

19 Zo

ílW

Diagrama mim. i
l.inca dc HOtàtitai a Catalunya de l'any içoi a l'any i ç í s (xifres absolutes)

una línia que, començant amb uns 55.300 infantaments l'any 1901, fluctua
sempre amb pèrdua fins a l'any 1912, en què emprèn una davallada gairebé
icgular, que acaba l'any 1917, en el qual ateny el mínimum de 49.000
naixements ; després s'aixeca d'una manera no molt decidida fins al 19*9'
per emprendre llavors una ràpida creixença que arriba al seu màxinnini
en 1921 amb prop de 58.000 naixements (màximum també del segle), P61"
tornar després a baixar a 55.000 en 1922. A primera vista, doncs, semblaria
que la situació dels primers anys del segle s'ha restablert i fins millorat, per*'
cal tenir present que la població de Catalunya ha augmentat molt per efecte
de la immigració. El nostre desig seria donar xifres relatives ; però després
d'estudiar els censos de què disposem, hi hem renunciat davant de llur manifest error i hem preferit emprar un procediment indirecte, és a dir, eliminar
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aquelles comarques que havent rebut molts immigrants són causa de perlürbació. De moment pensàvem sols eliminar la ciutat de Barcelona ; però
considerant que dintre de la seva província hi ha una sèrie de nuclis sotmesos
a les mateixes lleis immigratòries que la capital, hem eliminat tota la província i hem obtingut el diagrama 2, en el qual sols comptem els naixements
de les províncies restants. La línia d'aquest diagrama és semblant a la de
l'anterior, però amb els caires més esmussats ; en especial el gran aixecament
del 1921 queda reduït a un modest progrés que apenes ateny la xifra del 1912.
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•'iniú de uatalilal a les t>rovhicies dc Girona, Tarragona i IJcyda de l'any iS^S
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La baixa extraordinària dels anys 1916 i 1917 creiem que té la seva explicació en els efectes de la gran guerra, i més tard ho veurem confirmat ; la
Puja subsegüent és la conseqüència natural d'un retardament sobtat i extraOrdinari de la natalitat, i seria ben franca a partir del 1918 si en aquest any
''epidèmia gripal no destruís els seus efectes en 1010 (sabut i natural és que
els fenòmens de natalitat porten un any de retràs, aproximadament, respecte
de les causes externes que en ells poden influir) ; aquesta doble retenció provoca el creixement desmesurat de 1920 i 1Q21 que a Barcelona i ciutats fa^ I s de la seva província ve augmentat encara més en traduir-se llavors en
,a natalitat els efectes de la intensa immigració dels últims anys de la guerra.
Podria creure's, doncs, en atribuir-se a la influència de la guerra la baixa
de la natalitat dels anys 16 i 17, que la situació anava a restablir-se, si aquesta
^aixa comencés en els dits anys ; però ben clar veiem que no és així i que el
factor naixement ve disminuint des de principi de segle. Però hi ha més :
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en el nostre diagrama 2 hi ha unes xifres colpidores posades com a comparació ; són les de la natalitat en les tres mateixes províncies catalanes en els
anys 1858 a 1864. 1 veiem que mentre en 1901 els naixements a Girona, Ucyda i Tarragona pujaven a uns 36.600, en 1864, o sigui 37 anys abans, eren
SS-Soc- La minva és impressionant, de prop de 10.000 infantaments en números absoluts, representant la pèrdua del 25,8 per 100 de la natalitat del
1864 (1). Veiem, doncs, que el fenomen no és cap cosa accidental, ni determinada per causes externes i materials momentànies, sinó un fenomen que
té arrels molt fondes, que obra d'una manera lenta, però constant, les causes
veritables del qual ignorem, i que ignorem també el dia en què acabarà.
Com és natural, la relació entre la natalitat i la nupcialitat és estretíssima. A casa nostra la natalitat extra-matrimonial o il·legítima és molt petita.
H i ha altres llocs en què representa una xifra important, i per tant, alH
aquells dos factors es separen més. A la ciutat de París, per exemple, la natalitat il·legítima després de la guerra representa prop de la meitat de la
natalitat legítima i en certs districtes com el I I (el de la Borsa) i el X l V
(el de Montparnasse) el 68 i el 67 per 100 respectivament (2). A Catalunya,
inclús a la ciutat de Barcelona, les seves xifres són tan reduïdes que, malgrat
de tenir tendència a augmentar, per ara no tenen gaire importància.
El diagrama de la nupcialitat ens dóna una línia fluctuant amb dues
baixes especialment sensibles i una gran alça en els últims anvs. Les baixes
corresponen als anys iqog i 1915, i tot seguit vénen a la memòria els esdeveniments d'aquests anys. 1909 : any del començ de la guerra del Marroc,
any de la setmana tràgica de Barcelona. 1915 : primer any de la gran guerra,
temps en què, creient que la convulsió mundial s'acabaria de seguida, tot
s'ajornava per a quan s'acabi la guerra... fins els casaments (3). La pUJ3
després de 1915 prové, per una banda, d'efectuar-se llavors els casaments
ajornats, i per altra, de l'augment de nupcialitat determinat per l'augment de
població (4). I ací hem d'observar que la nupcialitat és un baròmetre d'una
sensibilitat afinadíssima en el qual es tradueixen tots els fets externs. El
gran augment que va de 1916 a 1921 és sols interromput per l'any i Ç 1 ^ '
l'any de la grip, que amb tot, no aconsegueix produir una baixa i sí solament
una nivellació. Rstem segurs que l'any 1924 marcarà una baixa en la nuP'
cialitat.
En general es pot dir que aquesta, a Catalunya, no disminueix gai^Les xifres absolutes es mantenen es pot dir estacionàries, llevat de les
fluències que hem esmentat, i les xifres relatives disminueixen molt lenta
í i ) N o es pot i n t r o d u i r c n aquest cAlcul In p r o v i n c i à dc Barcelona, p e r q u è e n aquella ^a*n ^.oï.
1 enia 700.000 H a b i t a n t s ; m a l g r a t a i x ò la seva n a t a l i t a t cru d ' u n s 35.000 n a i x e m e n t s per a u v , POC in
a la d'ara, que és d ' n u s 2.s,ooo, m a l c r a t d ' h a v e r quasi doblat l a p o b l a c i ó .
alí.
M
Dades de l ' a n y 1919, d l l i m del q u a l h i ha i n f o r m a c i o n s completes. Abans de l a i i u e r r a 1»
l i t a t i l . l e g i t i m a era una mien m í s petita. VeKi's J n n u n l r e StalisllQiie de la Vllte de Paris.
(3) E n els d a r r e r s mesos del 1Q14 j a va haver-hi una b a i x a en la n u p c i a l i t a t .
(4) Per a b r e u j a r , sols iiosem el .-r.ii. referent a to< Catalunya. Si h o m e l i m i n a
pujo de 1916 i anys sesllents is m í s petita
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ment. Sols a la ciutat de Barcelona hi ha una disminució niés gran del tant
per cent dels casaments ; però amb tot, continua essent una de les poblacions
d'índex de nupcialitat més elevat de la Península ibèrica.
Així, doncs, la minva de la natalitat no depèn de la minva de la nupcialitat, sinó de la minva de la fecunditat matrimonial. De les causes d'aquesta
n'hi ha una que cau sota de l'abast de les estadístiques i que entranya una
importància social de primer ordre. Ens referim a l'augment de l'edat ma^•ftbiZ 3
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Linia de nupcialitat a Catalunya de l'any i ç o i a l'any 1922

trimonial. Es un fet, l'amplitud del qual anem a estudiar, que cada dia homes
i dones es casen més tard. I aquest fet nosaltres creiem que és d'una gran
gravetat. Com hem dit, a Catalunya es fan, aproximadament, el mateix nombre de casaments que abans, però els contraents són cada dia més vells.
Aquest fenomen val a dir que no és exclusiu de Catalunya, sinó que és comú
a una gran part del món civilitzat. En terres d'Espanya és quasi general,
encara que no tan accentuat com aquí.
El nostre gràfic número 4 en dóna una idea claríssima. Veiem que la
l'nia que representa els homes que contrauen matrimoni tenint de 20 a 25
anys d'edat, o sigui els homes que es casen joves (1) disminueix contínuament ;
d ) E l n o m b r e <lc c o n l r a i c n t s homes dc m e n y s de 20 a n y s ha estat tot temps
"rescindir-.se'n. Representa una x i f r a ilel 10 per 1000 a p r o x i n i a d a r a c n l .

tan

p e t i t , que p o t
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la davallada és extraordinària l'any 1915 ; són aquells matrimonis ajornats
en començar la guerra, de què parlem i que, com és natural, afectaren especialment els contraents joves : que poden esperar... La línia corresponent
als homes que es casen de 26 a 30 anys augmenta en la mateixa proporció que
l'altra disminueix, formant entre totes dues una figura gairebé regular. Passat
10

300
l,ol

2

3

4

5

6

7

8

9

Diagrama

11

•«»

\z

tï

1^

12 i3 ^

15 «í 17

15

M

M

1»

p»

-iS

núm. ^

S u p à a t i t a l . homes. Diagrama d'edats. L a Unia seguida indica la proporció d'Iionm5
dc 20 a 25 anys per cada mil que es van casar en els anys respectius. L a Unia de
punts indica la mateixa proporció dels homes de 26 a .50 anys

el primer any de la guerra s'inicia un redreçament que, al final, però, és ja
molt dèbil (1).
El gràfic número 5 correspon a les noies que es casen a menys de 20 anys.
Ens dóna una línia ininterrompudament descendent. El seu descens és pausat,
amb tota la pausa de les coses inevitables. El gràfic número 6, corresponent a
les noies que es casen de 26 a 30 anys, presenta una línia ascendent segura
i tranquil·la, formant amb l'anterior una figura simètrica. VA gràfic número 7>
corresponent a les noies que contrauen matrimoni de 20 a 25 anys (la nia'
joria), dóna una línia sense tendències definides ; però la seva estabilitat és
(x) Sola hi h a publicades x i f r i s , que cs puguin elaliorar en aquesta fornia, fins l'any IIJIS. S«ri 'n,t
ressant de veure l'orientació Q M Drcnsui aquesta Unia un cop liquidada la ï u e r r a .
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sols aparent; situada entre una línia descendent i una altra d'ascendent que
representen números semblants, hi ingressen les pèrdues que ens marca el
gràfic número 5, i en surten els guanys que ens indica el gràfic número 6.
A més, si poguéssim descompondre'l en tants grups com anys d'edat representa, segurament veuríem un creixement en les edats més altes i una
disminució en les més baixes, encaixant amb els gràfics anteriorment descrits.
Hem prescindit dels gràfics corresponents als homes i dones d'edats superiors a 30 anys ; en un i altre hi ha, com és natural, un augment que confirma ço que hem dit amb anterioritat (1).
Com és natural, l'augment de l'edat matrimonial influeix en la natalitat en escurçar-se en la dona el temps que va del matrimoni a la pèrdua de
les seves possibilitats d'ésser mare. En l'home aquest retardament afecta
preponderantment els factors morals, que no estan menys afectats en la dona.
No obstant, com hem dit, arreu d'Espanya hi ha un retardament de
l'edat matrimonial, i si bé també hi ha una disminució de la natalitat, aquesta és molt petita ; més aviat es podria dir que resta estacionària. Així, doncs,
el retardament de l'edat nupcial no és l'únic factor que hi ha en joc, tot i
tenint segurament una vera importància. Creiem que les tendències neo-maltusianes estan molt esteses entre nosaltres, i , per altra part, no se sap s'
blasmar-les davant de la situació econòmica de moltes llars.
Hem volgut només insistir en aquest fet de l'augment de l'edat nupcial,
per creure que la seva transcendència social és immensa. Foment del vici
en totes les seves formes, i en especial de la prostitució, són la seva conseqüència immediata. Es, en fi, evident que dintre del cos social el malestar
produït per una sèrie de matrimonis ajornats per causes econòmiques, o de
l'ordre que siguin, és extremat. No totes les classes socials n'estan igualment
afectades. Però això ens portaria a donar a aquest article una extensió excessiva.
Per acabar : confessem que no sabem veure cap solució immediata al problema de la població a Catalunya. T a l vegada una onada d'optimisme seria
la causa imponderable que en portar, més que una millora econòmica, una
millora moral, duria la nostra gent per altres viaranys. Però l'única cosa
que creiem que podria fer estendre aquest optimisme la veiem molt lluny, '
al contrari, tenim el sentiment que s'acosten per a tots dies de prova a\és
durs que no els hagi presenciat fins ara la nostra generació i les dels nostres
pares i a v i ^
JOSEP DE c. SERRA 1 R À F O L S

(I) A q u » l Ireball està cunstilint per nnts notes pres<s li'nn nltre de ueneral sobrt
: a t a l u n y a i Hspanya, t u preparació.

In deinnsrnfia

Rabindranath Tagore
La seva vida i la seva obra

R

AVINDRANATHA Thàkura, conegut en el nostre món occidental tmb el
nom de Rabindranath Tagore, racialmcnt és hindú ; geogràficament i
de parla, bengalí. F i l l de Devenendranath Tagore, va néixer a CaU
cuta l'any 1861. Guanyador del Premi Nobel per literatura l'any 1913, assolí
de seguit anomenada universal com a poeta.
La seva obra, originalment escrita en bengalí, és traslladada a l'anglès
(sovint pel propi autor) i per aquest conducte coneguda entre nosaltres. D'un
quant temps ençà, totjust, es fan versions directes del bengalí al francès.
Quan es parla de Rabindranath Tagore s'evoca, generalment, en exclusiu, la figura del darrer gran poeta de l'índia. Cal remarcar, però, que aquest
aIt poeta ocupa una posició abastament elevada també en ben diverses branques
de la intel·ligència. Si el poeta és l'eix central de la seva personalitat, en l'externa arquitecturació de la seva figura, hi ha el pedagog; l'eloqüent predicador ; el fervorós mestre en religió j el batallador polític ; el roent patriota,
d'uca manera plenament característica, el més fèrvid dels universalistes
L'obra de Rabindranath Tagore, filla de cinquanta anys d'activitat incessant, ens revela aquesta múltiple personalitat. I la immensitat de la mateixa
ens deixa demostrat palesament que només un lloc d'exuberàncies tropicals
com el país del poeta podia produir un escriptor de semblant manera prolífic.
S'ha dit, amb fonament, que ni Víctor Hugo amb la seva gran producció, no
a,)astà, en varietat ni extensió, una circumscripció tan àmplia com aquest
Poeta de l'índia. Es parla de la selva de Víctor Hugo, i podria parlar-se de
la j u n g h de l'obra de Tagore. Es astorador de constatar, amb la magnitud
^'aquesta, la diversitat, encara, que la matisa. En aquesta variada coloració
^om hi destria separadament poesia de tot ordre ; novelles ; contes ; drames ;
"arracions ; teatre simbòlic ; tragèdia ; comèdies ; farses ; teatre en vers lliure,
en vers ritmat, en prosa, en prosa i vers a la vegada, etc. I encara, per altre
Cantó, esbarriat d'ací d'allà en revistes i diaris, fecund treball periodístic es-
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timat de molta vàlua i ric en assaigs, crítiques, conferències, sermons, escrits
polítics, patriòtics, socials, de música, d'ortodòxia, i àdhuc de psicologia >
d'economia. Naturalment que d'aquesta fabulosa producció a Eur·pa se'«
coneix només una ínfima part, però els biògrafs i comentadors de Tagore la
testifiquen a bastament perquè, de la llunyania estant, nosaltres pogUtXB
enumerar-la.
Uaa altra cosa, i aquesta volta extraordinària, hi ha, encara, T remarcar,
eo la personalitat de Tagore. Aquest poeta hindú, a la vegada que poeta, és
un músic-cançonaire fèrtil i impressionant. R l nombre de cançons en lletra >
•u'isica tpu Tagore ha compost, passa de les mil cinc-centes. De i'un costat
a l'altre de Bengala, al peu de l'Himalaia, en les ardents platges de la badia,
al cor de les jungles interiors, per tot on el bengalí arriba, les seves cançons
poden ésser oïdes en boca de camperols, pagesos, barquers, o pasturadors. I
en quant a la qualitat d'aquesta música, només els que l'han escoltada una
vegada, poden donar idea d'aquestes estranyes tonades a mitja veu i aquestes
melodies pures, les quals segons M r . Fox Strangways Í T h e M ú s i c of Hí"dostan), chaurien satisfet a Plató».

* **
Per estudiar com s'ha format la personalitat del poeta, cal remuntar-se a
les primeries de la literatura bengalí.
Sembla que cap allà a la xu* centúria, quan el sànscrit era la llengua
predominant en •aquest mosaic de races que s'anomena índia, s'inie'^
a les vores del Ganges una successió de poetes qui havia d'arribar fins a
nostres dies. Jayadeva, un nadiu de Bengala, fou el qui marcà la decadència
le l'estil clàssic, amb el seu Gita Govinda. Els poetes que subseguiren ae
prés d'ell, sembla que sontàren llur base en els lírics populars. T amb Cban
didas, on la XlV* centúria, prenia forma concreta la literatura bengalí, avui.
indubtablement, la més valuosa de l'índia.
Els lírics sànscrits, en especial Kalidassa, foren, més que els grans èp^5'
les deus inspiradores d'aquesta línia de poetes que havia d'arribar fins a Ta
gore. La tradició Vaisnava dels lírics antics continua fortíssimament encara
avui dia, després d'haver excitat, en la xv* centúria, un gran moviment re^
naixentista, en el qual florí com a cosa magna el famós Chaitanya, qui escn
en el segle x v i . A l segle xix* per obra de les missions cristianes 'a literatura
bengalí es trobà fortament influenciada per l'occident. I mercès a això, R301
mohan Ray produeix la primera prosa bengalí aspirant a un lloc [icrniane
en la literatura.
Arribats en aquest punt, la moderna literatura de Bengala conienÇ^
Mentalitats de tota mena i talla la compongueren. Entre elles s'hi comptava
novel·lista Bankimchandra Chatterji, apel·lat el Walter Scott de Bengalal'inquiet Nabinchandra Sen, anomenat el Byron ; i més gran que tots, el &
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nial Madhusudhan Datta, sobrenomenat Milton. De seguida Rabindranath
Tagore succeí, superant, en cert sentit, els altres, fins el mateix Madhusudhan Datta. Fou nomenat pel poble, el Shelley de Bengala, per les ressemblanccs metafísiques, o de sensibilitat, amb el gran poeta anglès.
* *«
Girant l'esguard envers la vida del poeta, i començant des de la infància, veurem que la manifestació primicera de la seva vocació literària és als
vuit anys.
I
Si el poeta tant com fer-se neix, diguem de passada, és obvi de manifestar que no volem atribuir la seva formació als passos que anirem escatint. Les
evolucions que es registraran al seu entorn, cal prendrc-les com a transformacions naturals comunes a tot poeta i encarregades de despullar-lo i desentelarlo, fins a mostrar-ne l'ànima nua i clara, i fer-lo relluir com a culminació suprema de la humana espècie.
Als vuit anys, doncs, Tagore després d'haver exterioritzat la seva votació, aprèn de un cosí seu, qui acaba de guanyar un premi de literatura angk'sa, la construcció d'un «payar» (certa mena de vers de catorze síl·labes).
I feta la prova i reeixida, Tagore ja no deixa més el cultiu de les lletres.
Aquests són els temps en els quals Tagore va a l'escola, on aprèn literatura, ciència popular en bengalí, poesia èpica, matemàtiques, geografia, i
història. Quan torna de l'escola, dibuix i gimnàstica ; a la nit, lliçó d'anglès,
i al diumenge al matí, lliçons de cant i dc física. Cal afegir a això lliçons
d'anatomia, i lliçons de gramàtica sànscrita.
En aquest punt, una petita epidèmia de febres obliga la família Tagere de refugiar-se en una minúscula vila de les vores del Ganges. Allí el
nostre poeta troba per primera volta la natura, aquella natura dels seus amors
1 dels seus sospirs, la qual, sense conèixer-la i tot, ja l'omplena (potser per
"n instint semblant al d'un infant vers la mare) de dolces enyorances.
Després és internat en la «Bengal Academy», d'on aviat tracta d'escapar.
Com a l'escola normal, el sistema és plenament contrari a la seva intuïció
pedagògica—aquesta intuïció que després ha manifestat posseir amb la fundació a Bolpur de l'insuperable Shanti Niketan (Estatge de la Pau), veritable
república d'infants, coneguda arreu del món. Més tard hom prova de posar-lo
al col·legi de Sant Francesc Xavier, però el resultat no és tampoc satisfactori.
Tagore fa, amb el seu pare, un viatge a l'Himalaia. I aquesta forta impressió, junyida al record, el commou cada moment i el segueix tota la vida
Després llegeix poesies de Chakravarti, de les quals els simples acords
de U flauta l'enamoreu perquè l i evoquen la música del camp i de les selves.
La influència del seu cosí Ganendra, paral·lelament, mou en ell un déixondi«teat intens, que acaba d'efectuar-se amb l'ajut del nacionalisme, pronunciat
eii els costums, la literatura, l'art, la música...
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Akshay Chowdhury, M . A . , és amic de Jyotirindra, el cinquè germà de
Tagore ; i aquest Chowdhury encoratja cl jove Rabindranath per la seva vocació literària. Kl dit germà passa tot el dia al piano, absort en la composició
de nous aires, per als quals Tagore i Chowdhury troben paraules adequades,
i fan així l'aprenentatge de cançoners. Ganendra, per altra banda, fa escriure
drames que es representen a casa, en família.
Vist això, no cal ja fer notar que Tagore viu en una atmosfera plenament artística i literària.
Dintre de poc, si fins ara la seva obra no havia traspassat el cercle familiar o amical, té ocasió de transcendir al públic amb l'aparició de la revista
mensual Ciyanankur, qui ha demanat la col·laboració del poeta. Més tard, son
germà Jyotirindra crea la revista nacional Bharali, on Tagore col·labora
també. Només té, ara, quinze anys. En aquest període, hom descobreix les
primeres promeses serioses del poeta.
Poc després, quan arriba als disset anys, Tagore emprèn un viatge vers
Anglaterra, amb l'intent de perfeccionar l'idioma. Desembarcat a Brighton,
va a hostatjar-se a casa de la seva germana, qui viu amb els seus infants al
Devonshire. Tagore va aviat a l'escola del poble. H i roman, però, ben curt
temps. Bentost passa a I^ondres a una pensió vora del Kegent's Park.
L'estada no dura sinó un any. Sembla que les coses occidentals, turbulentes i impetuoses, no l i presenten cap atenuant, ans l i duen pertorbació. La musa també sembla que vol només l'amistat del poeta en la pàtria ; no en terra
estranya.
L'estada a Anglaterra reporta al poeta, tanmateix, algun guanv : ven
neu • tocar-tocar per primera vegada i descobreix que la naturalesa humana
és natura humana a tot arreu. Evidentment, els personatges de Shakespeare
i de Hyron no deixen de neguitejar-lo, i de dur-li torbació espiritual. Tagore
mateix denuncia, llavors, que ha «perdut son camí en les vastes i soliues profunditats del cor». I és que, per tradició, en la literatura bengalí, no hi h$
caires vius ni figures descarnades. H i ha tragèdies més vives, més sagnants,
si voleu, però tota cosa té un to de mitja-veu i tot està velat per boirines de
color pàl·lid. Els personatges es mouen entremig de músiques suaus i líquides.
I.es evocacions d'un cel empal·liat d'estrelles, el to de les primeres rojors
de l'alba i una infinitat de figures simbòliques, desfoquen amablement el personatge, per dramàtic que sia, i el mig-mostren, només, a través de vels
d'emoció que passen com un oreig perfumat.
Tagore, nascut en aquesta atmosfera, al contacte de les conflagracions
apassionades dels caràcters de la literatura occidental, té pressa de tornar a
la pàtria, per retrobar les aquietades i serenes contemplacions. I , lluny <lc
preocupacions cerebrals, acudir, així, al cor, com a fontana de poesia.
Tornat a la pàtria i restablert de la seva malaltia espiritual, amb els retrobaments i les noves amistats entre els homes de lletres de Bengala
cosa que l i és molt estimulant, s'origina en ell un'canvi. Fins ara potser
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Tagore només havia estat l'adolescent que canta per cantar i perquè tot ho
veu bonic. D'aci en avant, però, després d'una tal lluita, comença a adquirir
solidesa i a esdevenir conscient, malgrat que la producció d'aquesta època
acusi la boirina tèrbola dels vint anys. En aquest període (1878-1881) és
quan Tagore escriu la seva primera novel·la, tKarunai (Pietat), i la tragèdia
«n vers lliure, •Rudrachandra».
Tancada aquesta època amb les obscures ratlles del tBhagna-Hridaya»
(EI cor romput) comença un veritable període de ferment intel·lectual i experiment literari. La primera obra que ho delimita és el «Sandhva-Sangit»
(Cançons capvesprals) que, sense ésser cap cosa extraordinària, ensenya clarament que Tagore és un poeta, i un poeta nou i un veritable poeta. Segueixen, després, algunes comèdies musicades. I com a un nou pas, el llibre de
poemes aPrabhat-Sangiti (cançons matinals) de fresca objectivitat, molt
millor en tècnica que el llibre anterior de poemes. Altres novel·les, comèdies,
prosa i assaigs, segueixen, encara.
El coronament d'aquest període el fan els llibres tPintures i Cançons»
i «Kari ò Kòmal» que, de fet, representen el punt alt del seu primicer assoliment líric. E l primer d'aquests dos llibres és completament objectiu i ple
de fantasia ; el segon, ja conté espurnes d'aquesta emoció tan viva que caracteritza l'obra madura de Rabindranath.
A la fi d'aquesta època d'assoliments i progressos, dintre la qual el poeta
• ha mullcrat i fet home, comença el primer període de maturitat qui s'ha
marcat (1887-1895). En aquest temps, escriu dos llibres de poemes influïts,"
diria's, per l'humanisme de Browning, qui ha pres el lloc al Shelley cerebral,
fantasiós, i abstracte, qui fins ara havia suggestionat Tagore. També aplega
'a primera sèrie de drames, on es registra un canvi anàleg al dels poemes.
Ara, aquella mena de simbolisme que el feia a voltes obscur, s'és subordinat
3 l'acció ; i l'obra, així, té més fermesa, més consistència. Tanca aquest periodc la seva tornada a Europa, on hi roman no massa llarg temps. Ací estudia música.
A l retorn a la seva terra, als trenta anys, comença per Tagore el període
anonienat S à d h a n à , amb motiu de la publicació d'una revista que duu aquest
"om. Es una època de gran activitat i eficiència ; dura cinc anys ; i en ella
Produeix un fecund i valuós treball periodístic. La seva lírica d'aquest temps
té una consistència clàssica, i els seus drames són magnífics.
Un canvi gran, però, és a punt d'efectuar-se. El primer període religiós
ae Rabindranath Tagore pren començ. El poeta acaba d'apropiar-se les doctrines fibandebate o Vida-Déu, que, en principi, és ço que l i ha fet assolir
a fama arreu del món. Fins ara els seus meravellosos poemes de la natura
tenien bona cosa del panteisme fred i objectiu característic. D'ací en avant,
v*to, la Natura de Tagore pren emotives interpretacions, adés ultraterrenes,
humanes, que donen ànima als colors i vida real a les formes. Tanmae'x s'ha de remarcar que, d'antuvi, només es tracta d'una crisi mística, 1
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no pas encara del període religiós de bona cosa més tard, que ha posat Tagore
a l'altura dels més grans poetes religiosos.
Inquiet i ple de passió ben canalitzada, Tagore ja no podria ara exercir
més la professió de poeta amb la fredor i , fins a cert punt, eixorquia, de l'art
per l'art. Sempre ha de menester un foc interior que el saccegi i el mogui,
accel·lerant així la força productiva. Kra a la primicera èp )ca jovenívola, qui
Tagore podia cantar planerament, sense profunditat, sobre el matís delicat
del lotus o els sedosos colors de l'alba naixent. En plena consciència, ja ha
d'emparar-se de la força del sentiment religiós, del sentiment patriòtic, o de
la força dinàmica de l'amor.
Iv'adaptació de les doctrines religioses esmentades l i reporta, amb tot,
una gran conflagració anímica. Tan accentuada que, cap al 1897, torna a
reprendre el camí abandonat; i de l'antiga fontana de poesia en torna a fer
rajar un altre doll de lírica abundant i sana. La sembrada religiosa, no obstant, cont.nua de germinar endins, per fructificar venturosament a la seva
hora propícia.
A camí seguit, en un espai relativament curt, Tagore produeix els cinc
llibres de poemes coneguts per les cinc K , pel fet de començar tots cinc títols
en aquest'l lletra. Aquests s'anomenen, el primer, K a l p a n i (imaginació), q"1
conté una sèrie de comiats al séu antic ésser ; el segon, Kalha, qui conté poemes narratius ; el terç, K a h i n i , contes ; el quart K s h a m k a , qui és el w^5
brillant de tots ; i el darrer K a n i k a . o l-'scrupolnns del taller d'un poeta, o,

'millor encara, epigrames, algun d'ells inclosos al llibre anglès «Stray Birds».
Fins a 1904, escriu una sèrie de diàlegs dramàtics, romàntics en tractament,
però d í molta força interior.
En 1905 arriba la gran excitació patriòtica que absorbeix tota la vida
del poeta. Es tracta del moviment anomenat de la Partició, per dir-ho tal
com en la història del nacionalisme de l'índia. Bengala bullia d'entusiasmeRabindranath Tagore es llençà, com a fet natural, a la lluita. En tota l'índia
no hi havia, llavors, veu més poderosa ni ploma més eficaç que la sevaAleshores és quan escriu la seva millor prosa. H i ha ben pocs moviments p0*
lítics que posseeixin escrits tan flamejants com aquells. Les cançons del poeta
abranden l'ànima del jovent. Les seves amonestacions, a voltes apocalíptiqueS'
criden la vergonya a la cara dels somorts per la indiferència. D i u , una vegada,
«mare, tens cinquanta mil·lions de fills, però no els has fet homes!». Tagoi-6
és el capdavanter del moviment. Funda cooperatives agrícoles, societats Pa"
triòtiques, escoles nacionals. L'entusiasme se l'emporta...
Una gran desil·lusió, però, l'esperava. A poc, en extrema depressió, 65
retira a Shanti Niketan, en la més completa solitud. La gent baixa l'acusa
de traïdor. En aquest trànsit és quan escriu el llibre «Nacionalisme», £lue
tanta confusió ha creat en el judici de la seva personalitat com a líder i3
cionalista. També és en aquest espai de temps quan escriu la seva novel·la
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patriòtica «Gora., qui és la més gran novel·la escrita en idioma bengalí, i la
qual, en complexitat i detall, és comparable a la clàssica novel·la russa.
Entrat en aquest gran període de retir, Tagore s'ocupa fortament de la
pedagogia, abandonant-se en simultaneïtat a la meditació religiosa. En tant,
escriu teatre simbòlic i endresses religioses, destinades a la seva república
d'infants. E l poema dramàtic «La Carta del Rei., del qual parlarem en
acabar, porta aquesta data.
En 1909 publica Gitanjali.
. En 1912 aquest llibre dc poemes és la porta que deixa passar el poeta al
nostre món de ponent. Un orientalista suec, íntim i devot de Tagore, dóna a
conèixer aquesta obra, de manera que en 1913 reporta al poeta el guany del
Premi Nobd per literatura.
Traslladat Gitanjali, pel propi autor, a l'anglès, Tagore és universalment
conegut i «incomprès», que diu, molt encertadament, el Professor Thompson
C«R. T.»-Calcutta, 1921). «Era establert ara com a poeta universalment conegut- segueix ('ient Mr. Thompson—. Les seves conferències eren ansiosament
escoltades. E l poeta féu amistats a Anglaterra. E l Continent s'interessà. A
l'Europa continental la seva obra vingué, necessàriament, de tercera mà—
traduïda de la traducció anglesa—. Això no disminuí, emperò, l'interès i
•'entusiasme amb què era llegit, especialment a França, a Alemanya, a Holanda i als països escandinaus. La seva fama, però, era major a Amèrica...»
No obstant, de seguit vingué l'equívoc que ha motivat la mala interpretació
del poeta. Tagore, fins a cert punt, n'és també culpable. Els seus editors,
Però, s'enduen tota la responsabilitat.
Per ço com «Gitanjali. fou un èxit com mereixia, llibre després llibre
fou arrabassat de les mans del poeta, sense ordre ni concert. A l costat de la
darrera producció mascle i valenta («Gitanjali.), versos flacs de la seva jovenesa foren publicats i propagats, causant, naturalment, un mal efecte fatal.
L'adaptació dels llibres que seguiren a «Gitanjali. fou feta de la manera
niés insòlita. Els volums eren formats de material triat a la babalà, pres d'ací
i d'allà, allò que semblava a bell ull més bé, i dut a l'impremta amb mires
absolutament mercantilistes. Els llibres de Tagore apareixien sense cap paraula explicativa ni nota aclaratòria qui omplís la llacuna immensa, existent
entre les coses de l'Orient enorme i el nostre món occidental. D'aquí ve
que cada traductor o adaptador dóna les interpretacions que millor l i semblen,
0 en cas distint, per lliurar-se de risc, tradueix textualment paraules i parau'es sense voler saber res amb el perill dc mala interpretació qui això, fet i
fet. representa.
La gran equivocació d'adaptar a l'anglès llibres i més llibres de Tagore
^nse cap ordre cronològic, ni tant sols amb classificació de matèries, ultra el
^Port de confusions deplorables qui representen la malversació de tota una
^ r a , ha compromès greument la fama del poeta. S'explica molt bé, després
d això, que s'hagi acusat Tagore de místic i d'afectat pel sentiment, i fent
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d'això un judici general i definitiu. Detractors i inconscients han utilizat
aquests tòpics insistentment; i d'un temps s'ha cregut ofuscada la fama legítima del poeta, aquest gran poeta bengalí, qui tan meravellosament ha portat als ulls nostres les beutats d'aquell Orient misteriós on la llum es lleva
cada dia.
Les veritables valors, però, són sempre valors. Els que posseeixen el do
d'apreci, ben bé es deliten en la solitud, amb la meravellosa lírica de Tagore,
per trobar, a la fi d'aquest camí de roses, la verba càUida del profeta calmador
de neguits espirituals, qui en una triple unitat de poesia, política, i religió,
prediu l'adveniment d'uns Estats Units del Món, on resplendirà la joia infinita de l'Univers, com a manifestació de la palesa presència de l'Esser Suprem. Creador i Pare.

• *•
Havem resumit la vida del poeta, havem enumerat correlativament la
seva obra, havem escatit la formació o modulació de la seva personalitat. Ara
potser escauria dir unes paraules de crítica a l'entorn de la seva producció.
Si una personalíssima concepció nostra pot tenir una valor, la emetrem
breument, sense descuidar, però, de fer constar l'arriscat que és el parlar
en to crític de l'obra de Rabindranath Tagore, donades les raons que en ço
que esguarda l'adaptació dels seus llibres a les llengües europees acabem
d'exposar més amunt.
Podent llegir l'obra del poeta en un ordre correlatiu, ço és, cronològic,
i percatant-se de les seves grans evolucions (o a defecte d'això, llegint-la
tal
com ve, però donant a cada cosa l'atmosfera requerida i situant-la a l'època »
estat als quals pertany) hom trobarà que Rabindranath Tagore ha estat :
de primer, cl poeta de l'amor ; després i en tota l'obra, d poeta de la natura ;
i , darrerament, el gran poeta religiós.
A Europa se'l coneix, naturalment, per tots els tres caires esmentats,
però sense destriament, amb confusió.
Els que l'han estudiat avalorant-lo, el coneixen majorment cn el sentit
de poeta religiós. I , a segon terme, i com a teló de fons, en el sentit àe
poeta de la natura. H i ha, però, els que l'han llegit descuidadament. qac
coneixen el poeta de les hores depressives, de les hores de febre, i dels moments en els quals una torbació passatgera omplia de nebulositats i febleses
les obres qae el mateix Tagore, després, condemna. Hom ha acusat Tagore.
en el sentit derrotista que els mots representen, de sentiméntal i de místic:
dues actuacions que rebatrem més avall.
S'ha dit. de començ, que Rabindranath Tagore era anomenat el Shelley
de Bengala. E l parangonament, tanmateix, no està gens desencertat ; oim^5
si es té en compte el colorit, la riquesa de figures i el desordre cerebral
de la lírica primerenca de Tagore. Amb tot, hi ha una cabdal diferència de
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fons. l-Vancis Thompson, el profund poeta anglès, en el seu magnífic assaig
sobre Shelley, ha dit que «el món era la caixa de joguines del poeta—Shelley
juga amb les estrelles, cavalca sobre els núvols, canta amb els ocells...»
Tagore fa talment. E l món és la seva caixa de joguines, pero Rabindranath
pren i maneja aquestes amb un fervor i una religiositat profuhdament emotiva—aquelles joguines són els presents de D é u ! Shelley s'hi amusa. Tagore
les adora i les processeja amb el cor transportat.
Més tard, s'ha constatat Tagore influït de Browning i ressemblant a
Matew Arnold. S'ha de reconèixer, però, que ha estat només passatgerament.
Bentostj Tagore ha pres volada amb ses pròpies ales, i si ha semblat
seguir encara algún rastre de Shelley es pot dir que més que a una influència
es deu, sens dubte, a una semblança de temperament.
Remarqui's que, per tal com no existeix una filosofia de Shelley, tampoc
no existeix una filosofia de Rabindranath Tagore. En l'autobiografia «My reminiscences», Tagore diu : «Però és que hom escriu poesia per explicar alguna matèria? Ço que és sentit a dintre el cor, prova de trobar, a fora, forma
de poema. Per això quan, després d'escoltar un poema, algú diu que no l'ha
entès, em sento confós. Si algú flaira una flor i diu que no comprèn, la contestació és dir-li : no hi ha res a comprendre, només a olorar. Si ell persisteix
dient : ja ho sé això, però què vol dir?, aleshores hom pot o bé canviar de
tòpic o bé fer-ho més abstrús dient que l'olor és la forma amb la qual la joia
de l'Univers pren forma en la flor.»
«Que les paraules tinguin significats, continua dient Tagore, és precisament la dificultat. Per això és que el poeta ha de tórcer-les i doblegar-les
en metre i vers. Per això és que el significat s'ha de donar, fins a cert punt,
amb impediments, i s'ha de concedir al sentiment la oportunitat d'expressar-se per si sol.»
«Aquesta expressió de sentiments, segueix, no és una manifestació d'una
veritat fundamental ni l'exposició d'un fet científic ; tampoc d'un útil precepte moral. Com una llàgrima o un somriure, no és sinó una pintura de ço
que té lloc a dins. Si en això la Ciència o la Filosofia poden guanyar-hi quelcom, enhorabona !, però aquesta no és la raó de la seva eNistència. Si mentre
Passeu un riu aneu en barca, podeu atrapar un peix, sou un home sortós.
Això, però, no fa del barquer un pescador ; tampoc podeu insistir si el barquer no converteix en pesca el seu negoci.»
No caldria dir gran cosa més sobre el Tagore dels primers períodes
s> no hi haguessin les dues acusacions estatuïdes adés, que havem promès
de rebatre.
S'ha dit a Tagore poeta sentimental, i s'ha parlat d'una consistència
Malaltissa en els seus poemes. No volem sostenir que, en la seva adolescència,
^e tant en tant, una nota feble i dèbil no trenqués la veu segura de la poesia
del poeta. Les hores inconscients o semiconscients, no compten. Hom ha de
Jutjar severament, només, l'obra madura.
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Dels temps jovenívols, Tagore mateix, en l'autobiografia citada conta
que «el sentiment excedia, tant en la prosa com en la poesia, a la substància».
Més tard, en una reedició, s'absté d'incloure-hi un perfecte poema pel mer
fet d'haver estat escrit en un moment de torbació de sentiments. Reflexiona :
«Cal remarcar que merament perquè quelcom ha estat escrit quan els sentiments sobreixen, no és, necessàriament, bo. Tal és, tanmateix, un moment
en el qual el do expressiu és feixuc d'emoció. Per ço com no condueix a la
veritable poesia l'estar l'escriptor completament allunyat del sentiment, tampoc hi condueix l'estar-ne massa a tocar d'ell. La memòria és el pinzell que
millor pot tractar d veritable color poètic. La proximitat té massa de l'obligació cap a ell ; ni la imaginació no és aleshores suficientment lliure, llevat
que pugui sostreure's a la seva influència. No solament en poesia, sinó en
tot art, la ment de l'artista ha d'adquirir un cert grau de llunyania—el creador dintre l'home s'ha de permetre el propi control—. Si el tema no adquireix el millor de la creació, el resultat és una mera paròdia del fet, no una
reflexió d'ell a través de la ment de l'artista.»
Amb aquests mots Tagore palesa prou bé l'aversió que sent pel sentimentalisme, i el conscient que el poeta és de sa professió. Això pot bastar
per combatre la dita que Tagore és un poeta sentimental, en el convencional
sentit del mot.
Ara, però, cal dir una cosa. Rabindranath Tagore és un poeta emocional,
si val el terme. I no havem d'esperar que es confongui l'una cosa amb l'altra.
Demés, l'atmosfera que environa les figures de Tagore és sempre filla del
romàntic paisatge de les vores del Ganges. Per tant, nosaltres que estem habituats a la limpidesa de les contrades mediterrànies, no havem de confondre
aquell to calitjós de segon terme, amb una ànima malalta del poeta. Tagore
en les seves figures és sà, gallard, noble ; cl «background», el segon termei
evidentment, les desfoca i les vela de grasses vapors i calima, però, al dins,
són massisses i vives, com no ho són mai les d'un poeta afectat pel sentimentReferent a l'etapa religiosa, s'ha dit a Tagore poeta místic en el sentit
pessimista i desolat de la paraula. Res més desencertat, al nostre entendre.
Tagore ha estat místic, Tagore ha passat una ferma crisi religiosa. Però el
Tagore d'allavors no és, ben cert, el Tagore del complet assoliment. Rabindranath en sa plena maturitat i culminació n'està molt lluny d'aquella situació que nosaltres volem significar, potser desvirtuant el mot, quan dietn
místic. Res d'aquell derrotisme tràgic dels grans místics castellans. Res d aquelles monstruositats de l'Edad Mitjana, llavors que el cos pagava Per
l'ànima.
L'obra de Tagore, és cert, no és una valenta i noble apologia de la caro
com «La Vida Austera» del nostre Pere Coromines. Es més aviat «El cant
espiritual» de Maragall. constant i continuat.
Tagore, tal com Maragall, vol i troba ja el cel en aquesta vida ; en la
natura. Tagore diu : «Podem mirar un camí de dos punts de vista distints-
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L'un es pot guaitar com separant-nos de l'objecte del nostre desig ; i en
aquest cas, comptem cada pas del nostre viatge com alguna cosa contra l'obstrucció, obtinguda amb gran esforç. L'altre es pot mirar com essent el camí
que ens porta a la nostra destinació ; i , com a tal, el camí per si sol, ja és una
Part de la nostra meta.»
Situats en el punt primer, és de la manera que els MMSliçs esguarden la
vida. Viatjar pel món, per ells, representa un càstig. Tagore, com Maragall,
contràriament, fa via sota la interpretació segona. Per això, tant l'un com
l'altre no sentirien cap greu de no assolir mai la meta ; no els faria res absolutament de romandre eternament pel camí.
Si hom vol considerar Maragall un místic, aleshores únicament Tagore
«s un místic.

* **
Rabindranath Tagore, religiosament, és un Brahma. Val a dir, però,
mfluit pel Cristianisme.
Tagore ha meditat els Upanishads, els Versos Sants de l'índia, i per
aquesta via troba el «Brahma-Vihara» (1) que representa l'harmonia de la
joia del cel i la de la terra. Això l i ensenya que el nostre cos, com el món,
neix fet un caos, i que la força interior, l'ànima, l'esperit (quelcom de Déu
mateix), ha de servir per despertar-hi totes les belleses i perfeccions que necessita un ésser iter esdevenir perenne i immortal. Llavors veu que amb
«1 poder del cant, de la poesia, pot moure harmoniosament totes les coses
caòtiques del cos i perfeccionar-les com s'ha perfeccionat el món des del
caos inicial.
Per això Tagore, amb aquella força divina del poeta, de la qual parla
^'ató, continua, apassionadament, esmerçant tota la vida en despertar el
s^u interior, per arribar al moment de la mort (el sacrifici de la vida mateixa per guanyar la vida) i poder participar, com Maragall, d'aquell acte
coïn on, obrint-se «uns altres ulls més grans», es pot contemplar de Déu
'a faç immensa.
Aquest sembla Tideal de Rabindranath Tagore. Ideal que, amb la lectura de les seves obres totes, ens comunica, fent-nos gustar, de passada, tota
Un;i gamma d'originals belleses.
L'obra de Tagore és un cant apassionat a la joia viva del Món. Potser,
Com Maragall, també ha tingut por, durant uns moments, que n'hi fessin
,una culpa més enllà». Es, però, només en un breu període. A l començ de
''adaptació de la doctrina Jibandehala. cosa que l i ha valgut el qualificatiu de
«místic» de part d'aquells que només han llegit els poemes d'aquella època.
Remarqui's tanmateix, que l'obra d'aquest període de misticisme acusa
üna obscuritat i una desarticulació que desorienten. H i ha símbols amagats
« C o n e i x lon propi Jo, l ' i n i m a . E« el punt que mena a l ' i m m o r t a l e s s e r . »
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sota les paraules Joia, Amada, Foc, Llum, Enllà..., que neguitegen el lector.
Ün desordre de fons hi és pales. Tot són idees abstractes, deslligaments i
coses obscures.
I és que el poeta està en lluita. Cerca la veritat. E l poeta canta ple de
dubtes i dolors. A voltes cau en desolacions i enyorances tràgiques. Ple de
turment, i adreçant-se a Aquell de l'altra banda del riu (un riu que només
pot creuar l'esperit) diu :
• Es d dolor de la separació ÇO qt't' es ton en
melodia dintre ma flauta.»
Altres vegades menysprea el món, i el cos, i la terrena vida :
«Mon esperit, com en un rai, s'aferra
en el meu cos. (Una embarcació
en uquest riu que, dintre de la Terra,
són els pcx-s anys de vida que hi tinc jo.J
A moment seguit, però, amb l'impuls de l'instint natural i la força
avassalladora del desig, canta la inacabable música del món :
«Qui sapigués la melodia
del nostre món i sa mesura
i el ritme aquell que mai s'atura
i el seu dansar amb harmonia !
que si ens apar que un dia acaba
perquè ha caigut dins la foscor
i ens acoquina i ens acala
amb paorosa tremolor,
no és pas cert, que sols camina
el joc de dansa, que va i ve :
si ens fa plorar o si ens anima!
de sa müsica està igual ple!
La lluita del poeta no és de curta durada. A la fi, però, la venç. E l mateix punt de partida l i dóna la solució. «Aquest món és dolç— jo no vull morirVull habitar en la sempre-viva vida de l'Home», diu incessantment el Tagore
humà. L i manca, però, garantir-se l'apaivagament de la sed d'infinit. L i ca^
l'harmonia de la joia del cel i de la terra. Això és el Brahnm Vihara.
En el formidable llibre aSadhana» o «Concepció de la Vida», Tagore
exposa magistralment la ruta a seguir per encalçar aquest ideal. Es curiós remarcar com, pel sentit humà que els catalans donem a la religió, aquest llibre
agrada a la gent de la nostra terra. I na persona per la qual sento una veritable devoció i la qual té damunt meu una autoritat de mentor, em deia no
molt : tSadhana és ben bé un deliciós breviari de l'humana saviesa del viure-»
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Per acabar, direm només dues paraules sobre una petita obreta teatral
de Tagore que havem versat nosaltres al català i que havem donat ja a una
editorial per ésser publicada.
Es tracta de «La carta del Rei» ; en la versió anglesa «The Post Office»,,
i en l'original bengalí «Dakghar». Aquesta obreta lírico-dramàtica, que no
deixa de tenir un tast de poema com els característics de Tagore, és, al nostre
entendre, el més bell i delicat que pot llegir-se del poeta.
Es una petita obra teatral on el sentiment dramàtic és únicament la corda
interior que aguanta la lírica garlanda que és ella en sí. El seu objecte, més
que d'un significat intel·lectual, és d'un intent emocional i simple. E l tractament és senzill i modern.
André Gide, al pròleg d'una versió francesa, l'estima com es mereix.
I ja que de passada fa ell una apreciació concisa de l'obra de Tagore, abans
de posar punt final, transcriurem el que aquest il·lustre francès diu després
de posar de relleu l'emotion el l'art exquis que presideix l'obra de Tagore.
Diu Gide : «Je ne crois pas connaitre, dans aucune litterature, accent plus
solennel et plus heau.* ( i ) .

j . CARNER-RIBALTA

^ (') Llibres a consultar : Mü remlnlscenccs, Rabindranath Tagore. IMacMillan and Co. L t d . Londres).—
T'
K . J . Thompson. (Calcutta, iSai)1.—R. T. A bíoicraphical s t u à y , Ernest Rhys. ÍM.icMilIan and Co.
^ " · Londres?.—Le PoJt« Hlndou R. T . , L í a n d r e Vaillnt. (Editions Bossard. Paris, 1952).—Sur Ir M y s t M s ' Oriental de R . T . . P. Chuize-Borcl. (Editions Adyar. Paris, 1923)

L'Arquitectura del segle IX a l'XI a Catalunya
Fenòmens històrics i artístics paral·lels a França
SUMARI DE I.KS LLIÇONS m U C U M A LA SORBONA IBR J . I·LUG I CADAKALCH. F.N EIA
MESOS DE OENBU I KEBKER DEL 1925 ( l )

PRIMERA LLIÇÓ
Catalunya. — Antecedents g e o g r à f i c s i h i s t ò r i c s . — Objecte del curs.
L Catalunya en la geografia.—Catalunya dins el mapa etnogràfic d'EuropaMancança d'unifomiitat dins Espanya. Opinions dels historiadors de la geografia.
I I . Catalunya en la Història.—La varietat de civilitzacions peninsulars. Op'nions dels geògrafs i dels historiadors. Text de Striihon. E l mapa lingüístii· de
llengua iratalana—El fet històric dc Catalunya. Text del «Gesta Comitum Barcinonensium.i
I I I . I.'evolució històrica de la cultura a Cataluny-a.—Els orígens de la cultura
pre-romaua. Textos d'Avicnus, de Titus-Livius, de Diodor. E l s descobriments arqueològics. Comparació entre la Bòtica i la Oàllia.—La situació de la cultura pre'
rotnara com una causa determinant de la història d'un art. Aplicació a l'època roïna'
n:\. L'art romà és un art provincià. Caràcter colonial dels personatges. L'art oficia'
i l'art pcpular.—La invasió bàrbara. L'art eclesiàstic.
I V . Objecte del curs.—Caràcter de l'estudi. Estudi de la història de l'arquitectura vista de l'observatori de Catalunya. Abundor de documents i de monuments.
Aclariments possibles a la història de l'anpiitectura francesa.—Període caroling1Obscuritat del període. Textos de JJuicherat, Alfred Raméc, I.asteyrie i MarigO**
Conclusió que es treu de l'estudi comparat de les .arquitectures francesa i catalaf"
al i>e:.-íode carolingi.
BIHLIOGRAFIA
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Blasi : Geografia elemental de Catalunya. Barcelona, 1922. J . Calmette : E l feudalisme i els orígens de la nacionalilat catalana. «Quaderns d'Estudi.» Volum X H ' Barcelona, 1921. F . Valls i Tabcmer i F . Soldevila : Història dc Catalunya. Vol. IBarcelona, 192a. A . Rovira i Virgili : Història \ a c i o n a l de Catalunya, en curs de
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(1) E M l l i ç o n s d í l senyor PUIK i Cadnfnli·li n la Sorbonn han tinsiil im brillant *xlt. <lcl
ues»
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iiAmero el sumari detallat d» les onze lliçons. HI continsut d'aquestes s e r i publicat, p r ò x i m a m e n t . P4'
una casa editorial de Paris.—N de l a D.

L'ARQUITECTURA DEL SECLE IX A L'XI A CATAH'NYA

373

SEGONA LLIÇÓ
L a cultura m o s à r a b dels segles IX i X. Les e s g l é s i e s m o s à r a b s catalanes i llurs
c o n t e m p o r à n i e s del centre d'Espanya.
I. I,cs esglésies mosàrabs a Catalunya.- Pedret, Marquct, Sant Feliu de Boada,
Sant Martí tic Fonollar, üKrdoIa, Obiols, Santa Cecilia d'Elins. Descripció i documents.—Resultat* cronològics. Dades i Hmits. L a cronologia per la geografia.—
Notícies de descripció general donades per les cartes de l'època. F.Is monestirs
catalans en cl cens ordenat pel capítol d'Aix-Ia-Chapelle, en 817. Reedific.-uió d'anti"
fTUes esglésies. Utilització de ruïnes romanes. E s g l é s i e s cobertes amb butà. Fobresa
de les esglésies : murs construïts amb pedra i fang per morter. Ksglésics triabsidials.
I I . I-es esglésies mosàrabs catalanes pertanyen a una escola parallela a l'escola
mosàrab de Leoo. Fedret i Sant Miquel d'Escalada ; Marquet, Sant Cebrià de Masote
> Santa Maria de llamba. Representació de les esglésies en les miniatures del «Beat'is·.—I,a geografia de les esglésies lleoneses i les canses històriques de llur construcció. E l s monjos de Còrdova, constrnctor·t Inscripcions commemoratives. Conseqüències cronològiques.

BlIlI.IOC.RAKIA
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1 Goday: L'Arquitectura romànica a Catalunya. Vol. I, Barcelona, 1900, A . Ballesteros : Historia de Espana. Vol. I I , Barcelona, 1920.

T E R C E R A LLIÇÓ
Còrdova, centre cultural musulmà de l'Europa d'Occident als segles IX i X. L'art de
Còrdova I les seves repercussions als p a ï s o s cristians.
I. Còrdova, centre dc l'estil mosàrahí—Còrdova, segons les cròniques àrabs.—
'-a cultura i l'arquitectura al temps del Califat.—La mesquita de Còrdova i el palau
de Medina A/zalna. Poder d'atracció dc Còrdova. Les ambaixades.
I I . L a influència de Còrdova a Catalunya.—Catalunya i els musulmans. Període
'l'ocupació. Invasions. Ambaixades. I.cs monedes àrabs. L a geografia humana;
^ p o n o m à s t i c a i onomàstica.—Els hispani dels documents de l'època. Mancança d'influència popular.—Influència sobre els erudits, (".erbert i la cultura artística de
Cíitalunya. Les biblioteques dc Vicií i dc Ri|>oll. L a traducció dels llibres musulmans
dc Còrdova.—Lea miniatures—L'arquitectura del Califat a Catalunya. Antigues mes•l'ntes utilitzades com e s g l é s i e s . Fragment de la njesquita de Tarragona.
Q L Influència de l'arquitectura mosàrab i de la del Califat de Còrdova a
França.—Influència en l'arquitectura. E l problema durant el període carolingi. E l s
"nodillons à copeanxa a la mesquita de Còrdova, a les esglésies mosàrabs i a França.
Exemple català. Transuiissin de Ics in tinències arquitccturnls a França.— Les miniaWres del «Beatus» i la seva influència en les arts franceses. E l «Beatus» escrit en el
n>otiestir mosàrab de Lièbana. Les miniatures dibuixades a Escalada i a Tabara.
Còpies dels segles x i x i existents a Catalunya i a França. Les miniatures del «Bea"
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tus» : i Ics pintures murals catalanes i a l'escultura francesa.—Kls ivoris de Còrdova >
els ivoris tnosàrabs. I.es arques de Córdoba i les creus mosàrabs. E l capitell amb
lletres cufiques de Moissac. E l s motius vegetals i animals. E l corrent meridional en
l'art romànic.
BIHUOGRAFIA
Velasques Bosco : Medina Azzhra i Alamiriya. Wilhem Neuss : Die Katalanisclu'
Hibelitlustralion und die wende der ersten Jahrtansends und die altspanische. buchmalerei, Bonn, Leipzig, 1922. Gómez Moreno : Iglesias mozàrabes. Madrid, 1919. l'ui?
i Cadafalch, I-'algucra i (ioday : L'arquitectura romànica a Catalunya. Volum H»
Harcclona, í g s t .

QUARTA LLIÇÓ
L'arquitectura r o m à n i c a dels segles X 1 X I . — Les e s g l é s i e s cobertes amb fusta.
r. E l primer ròmanic. Idea general.—Caràcters. E l primer romànic no és una
obra rústica coexistent amb obres sàvies. No és tampoc una obra esporàdica de
constructors lombards transhumans. Forma un període específic- Descripció suma'
ria del tipus. E l primer i segon romànic—Paral·lelisme d'estil entre Catalunya J
França.
I I . França i Catalunya al segle Xt.—Idea de la universalitat al segle xi.—W*
relacions de Catalunya i de Franya. Llegats i donatius catalans als monestirs francesos. Donatius francesos als santuaris catalans. Concilis i consagracions d'esglésies
pels bisbes del Migdia de França. Les relacions amb la França del Nord. ClunyI I I . Les esglésies cobertes amb fusta.—Documents.—Els edificis : Sant Pere del
Hurgall, Sant Vicens d'Estamariu, Sant Climent i Santa Maria de Tahull, Bohí.
I V . Comparació amb les e s g l é s i e s lombardes. Taula cronològica de les esglésies lombardes cobertes amb fusta. Interpolació d'esglésies catalanes en la taula de
les esglésies lombardes.
V. E l tipus de França. Sant Martí d'Aimé.
BIIIUOGRAFIA
Kingsley Porter : Lombard Architcctura. New Haveu, Loudon, Oxford, 19*7'
M. Borrell : Monuments anciens de la Tarenlaise. Puig i Cadafalch, í a l g u e r a i G0*
day : L'Arquitectura romànica a Catalunya. Volum EL Barcelona, 1911.

CINQUENA LLIÇÓ
Les fases de transformació de la basílica amb volta els segles X I X I .
I. Els precedents.—Importància do la volta en la basílica romana. Text de Qtíi'
efaerat i.ímit de la influència de la volta en l'estructura.—Coneixença de la v0]ta
als segles x i . — L a volta a Orient. L a volta cn els països musulmans, i a les esglési*5
mosàrabs. L a volta en l'arquitectura pre-roinànica d'Astúries.—El problema de
volta ha estat un problema de desenrotllament de les nocions constructives adquirides
l-u dificultat consisteix en l'adaptació dels elements sostenidors.
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I I . Ris documents.—Docuim-iits i-atalans sobre la volta als segles x i x i . — F e n ó «nens paral·lels a França. Període de prosperitat al començament del segle x i . Text
de Raul Olaber. Raül Glaber ha viscut en obres de treball romànic de tipus lombard.
Esglósies a les quals fa al·lusió el text de Olaber.
I I I . L'evolució dels monuments.- E ! tipus mixt amb fusta a la nau central i a
les lalcrals. Exemples italians.—La volta de canó amb arcs torals. L a seva aparició en
fes basíliques amb columnes de canya monolítica. Sant Martí del Canigó. Exemples
francesos de basíliques amb columnes de canya construïdes. Valluise, Saorge. Ídem
sobre pilars de secció rectangular : Castellcir, l'obla de Claramunt, Santa Cecília
de Montserrat. Cronologia.—Llei de permanència del tipus. Organyà, Sant Feliu de
Becda, Sant Crist de l'alera, Marcèvol.—La volta de canó amb arcs torals. Exemples catalans. Sant l'ere de Casserres, Palau Sabardera, Sagars. Tipus de Cohaner
> Palau de Rialp. Tipus d'Elna i Arlés. Exemples francesos ; Verdun, Mercus.
CronolDgia. Llei de permanència.—La basílica coberta amb volta d'aresta. Exemples
catalans : Santa Maria d'Aneu, Ovarra. Exemples francesos : Sant Aventin, Escales. Cronologia, llei de permanència.
I V . L a volta de canó amb arcs torals sobre columnes.—l'roblema d'enllaç dels
arcs i les columnes. Solució de la Vall d'Aran : Bossòst, Arties, Vilac, Unyà.—ProbleOia anàleg de França. E l nàrthex de Tournus.
BIBLIOGRAFIA
Kingsley Porter : Lombard Architecture. New Haveu, I/uidon. Oxford 1917**ig i Cadafalch, Falguera i Goday. L'Arquitectura romànica a Catalunya. Volum 11,
Barcelona, 1911.
Brutails : Notes sobre f a r t religiós al Rosselló. Traducció de Massó i Torrents.
Barcelona, 1907. Bonnot : Antiquités et Monuments de l'Uérault. Montpellier, 1907
Roser: Les églises romanes du pays de Foix et de Couserans. Fotografies 1 plans
•fel servei de monuments liislòrics de França.

SISENA LLIÇÓ

•

Les b a s í l i q u e s amb cúpula a Catalunya.

I. Les grans construccions.—Santa Maria de Ripoll. Actes de consagració. Òliba,
'"abat fundador. Descripció.—Sant Vicens de Cardona. Documents, descripció. Gatdona, obra d'un provençal.—Significació per la història de l'arquitectura catalana
de les esglésies de Ripoll i de Cardona.-Sant Sadurní de T a b è m o l e s . Documents
descripció.—Sant Miquel de Cuixà. Descripció dels documents. Recònstrucció del
P·a· E l pla benedictí, l'rogressos introduïts en la composició. E l trausepte. L a cúpulaDiverSeS combinacions d'absis. L'ornamentació cobreix tots els murs de l'església.
Dl. Les basíliques amb cúpula a Catalunya. Basíliques amb transepte. Santa
Maria de Roses. Sant Miquel de Fluvià. Banyoles. Sant Quirse de Culera. Sant LloRENÇ de Sons.—Basíliques amb cúpula. Gualter, Sant Miquel de Ç r u ï l l e s . - E s g l é s i e s
amb pla de creu.—Basíliques amb pla de triconque.—Cronologia. L a basílica amb
^ P i l » . é s el resultat de la superposició d'aquest element a la basílica en l'úllim
Període de la seva evolució.
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Puig i Cadafalch, Falguera i Goday : L'Arquitectura romànica a Catalunyn·
Volum I I , Barcelona, 1911.

SETENA LLIÇÓ
La basílica amb cúpula a França.
I . .Bis diversos tipus de basíliques amb cúpula són el resultat de la superposició de la cúpula sobre els tipus de basílica existents en les diverses regions de
França en un moment determinat.—La cúpula sobre la basílica coberta amb fusteria.
Tipus francesos : Tipus lombards.—La cúpula sobre la basílica coberta amb fusta a la
nau central i amb volta a les laterals. Tipus en la Borgonya i en la diòcesis de MacoaTipus italians.—Basífica am,b cúpula sobre la basílica de suports cilíndrics. Grup aJflb
volta d'aresta en les naus laterals i amb volta de canó a la nau central. Grup ànib
volta d'aresta a la nau central i a les colaterals. Tipus coberts amb volta de canó ^
les ties naus.—Basíliques amb cúpula sobre les basíliques de suports compostos. Voltes d'aresta; combinació de la volta d'aresta i la volta de canó. Tipus de volta
de canó.
n . Introducció de la cúpula a Occident.—La cúpula és una importació. Origeí1
oriental de la cúpula. Couseqüèucies estructurals de la introducció de la cúpula a la
basílica oriental. Els tipus de Constantinoble : Kilisse-Djami i Boudnm-Djami. ^
tipus grec de Scripu.—Importació a Itàlia. Santa Maria de Fortonovo.—L'adaptació
de la cúpula a Provença i a Catalunya : Sant Llorenç del Munt, Sant Vicens de Cardona, Sant Paragorio de Noli.—La difusió del tipus provençal pel Roine i la SaoiiaE l pas d'aquest tipus al Rin.
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Bulletin Arqueologique. M . Virey : UArchitecture romane dans Vancien diocèse dc
Macon. A u t u u , 1899. Pierre de Truchis : Uarchitecturc de la Bourgogne française-

P a r í s , 1921. Abbé Bruné : Les églises romanes du Jura. 1890. Labande : Proven^
et Bas Languedoc. Ètude d'histoire et d'archeologie romaine. Avignon, 1902. D u t a f l ^
Eglises romanes des Vosgues. París, 1923. Brutails : Noies sobre Vart religió3

Rosselló. Traducció de Massó i Torrents. Barcelona, 1907. Col·lecció de plans i foto
grafies del Servei de Monuments històrics de França.

VUITENA LLIÇÓ
Cronologia i geografia de l'estil.
La

I . La cronologia comparada del primer art romànic a F r a n ç a i a Catalunya,
cronologia per l'estudi dels documents. Dificultat de l'adaptació dels documents
edificis. L'estudi de la cronologia d'una sèrie de monuments. Suficiència de la de^_
tració de la data d'un nombre limitat d'edificis típics. Deducció de les altres da
per interpolació. Edificis catalans de data cientifícament demostrada.—La data ^
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cial de Pestil. L'estil primari.—L'arquitectura del segle x i a França i a Catalunya.
I/evolució comparada del segle x i . — La data terminal de l'estil. Superposició i j u x taposició de parts d'ediíicis que pertanyen a dos períodes : Primer art romànic i
segon art romànic. Conseqüències.
I I . La geografia de l'estil a Catalunya. La frontera meridional.
I I I . L a geografia de l'estil a França.—Edificis del primer art romànic. .Supervivències. Bis monitànents del primer art romànic es troben en la vessant mediterrània
de la França. Regions on l'estudi lia donat resultats negatius. Resultats en les
regions estudiades a fon.s. Límits geogràfics.—Mapa geogràfic de les basíliques
segons llur pla. Mapa de les basíliques sense transepte. Mapa de les basíliques amb
cúpula. Conclusions.—Mapa de les estructures. Els mapes de les estructures
del primer i segon art romànic. Influències del centre de formació de l'estil. Influències del clima. Causes històriques.
I V . —L'extensió de l'escola a Europa. Canses històriques.
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l'uig i Cadafalch ; Falguera i Ooday : L'Arquitectura romànica a Catalunya. Volum I I .

NOVENA LLIÇÓ
Els voltants del temple.
I . L'exterior del temple.—El pòrtic i el nàrthex. Kl claustre del temple.—El campanar. Disposició exterior. Proporcions. Campanars de pla circular i de pla octogonal. Interior del campanar.
I I . Interior del temple.—Les fonts baptismals. La pica d'aigua beneita.—L^ltar.
Situació dels altars. L a mensa. L'antipendium. Les taules d'or i d'argent. Els
«'uitipemlis esculturats, decorats de relleu amb pasta daurada o pintats. Les taules
^terals. ^El retaule. La pedrella. El ciborium : les tegúèria i la Jaquearia.—QïitQ(íra episcopal.—La cripta. Cripta sota el cor i l'absis, cripta ocupant tota l'extensió
^ 1 temple.
JII.—Els voltants del temple.—El cementiri. Les inhumacions. Els cementiris
en la roca. Els claustres cementiris. Els sarcòfags i les inscripcions.—Els monestirs,
^scripeions generals. Els claustres monàstics.—Els pobles i les ciutats. Les cases.—
^ castell.
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DESENA LLIÇÓ
Els elements arquitectònics i decoratius. — L'escultura i la policromia al segle X I .
I. Arcuacions i galeries cegues. -Cialcries de uinxols i de finestres cegues. Ordre
de la seva aparició. Exemples del segle ix. San Vicenzo iu Prato i l'absi- de San
Ambrosio de Milà. Agliatte. E l s exemples m é s antics de Catalunya. Exemples a
França.—Arcuacions cejçues. E l s tipus antics. L a seva distribució a l'edifici. Ev^mció de la forma.
I I . Finestres, portals i columnes.—Forma de les finestres. Finestres en creuFinestres dobles o triples. Portals. Portals amb llinda d'arcada.—La columna. L a
seva proporció. l,es seves dimensions. L a seva base. L a seva canya. E l s seus capitell"'
Capitells corintis i formes derivades. F I capitcll-imposta. E l capitell cúbic.
I I I . L'escultura.— Absència de l'escultura en pedra. Exemples excepcionals. L c llindes dt Sant Genis les Eonts i de Sant Andreu de Sureda. Comparació amb eU
antipeudis de pasta daurada.
I V . L a i>olicromia.—Emblanquinat amb calç.—La pintura. L a decoració geomètrica.—La pintura mural interior. Relació amb la composició de la decoració mural
de les csfdésies orientals. Composició derivada d'una pàgina del tlJeatus». Composi
ció derivada de la- Visió d'Isafes. Adoració dels R e i s . — L a pintura exterior. L a
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L a pintures murals catalanes (Publicació de l'Institut d'Estudis Catalans). Barcelona. L a pintura sobre taula al Museu de Barcelona, per J . Folch i Torres (inèdita)Antonio Muiíoz : Pintura romànica catalana. I paliotti dipinti dei Musei de Vich e àe
Barcelona. Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 1907.
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artistes transhumants. — L a benedicció del solar i l'operació de marcar l'edifici sobr<J
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T U . E l s materials.—La podia i les seves dimensions. E l treball de la P6"
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SAGITARI
E n els anuncis i en h s gasetilles de propaganda periodística del nostre
benvolgut coUega La Paraula Cristiana, s'ha fet notar durant tres mesos,
amh gran insistència, la sortida puntual de la revista cl dia primer de cada
mes. « l l a sortit puntualment La Paraula Cristiana»... * D e m à . amb tota puntualitat, a p a r e i x e r à La Paraula Cristiana»... t A m h una puntualitat perfecta,
que demostra la seva exccUcut o r g a n i t z a c i ó , ha sortit La Paraula Cristiana...»
Aquesta insislòncia a enaltir la puntualitat xocà una mica. I de seguida
vingueren, és clar. Ics ironies. A l'Ateneu, un comentarista d i g u é , alludinl
el nom de la botiga del senyor Esteve en l'obra famosa de Rossinyol:
— N o i s , a i x ò és La Puntual.
/ en una redacció, un escriptor d e c l a r à :
— E n lloc de La Paraula Cristiana l i direm La Paraula Puntual.
Ironies a part, nosaltres hem de reconèixer que en aquest aspecte la nova
revista catòlica catalana ha donat u n exemple excel·lent als directors,
redactors, col·laboradors, gravadors, impressors, relligadors, administradors
i repartidors de les publicacions catalanes. A despit de la fama d'actius que
9 $ catalans t e n i m . poques publicacions surten amb puntualitat. Com que
hem tocat d'aprop el m a l , podem d i r que la culpa està molt repartida entre
els diversos elements que i n l e n r n e n en la confecció de les nostres p u b l i cacions.
L a puntualitat m a t e m à t i c a de La Paraula Cristiana pot contribuir molt
a corregir el defecte assenyalat. A m b la seva insistència, avergonyeix els
'oca-tardans.
Siguem tan irònics com vulguem, però siguem puntuals t a m b é .
N o m é s recomanem als amics de La Paraula Cristiana que, per l'amor
de D é u . no facin tard n i una sola vegada. S i un mes es retrassessin d'un sol
Jft, els cauria damunt tol l'exèrcit dels endarrerits, que és ací n o m b r o s í s s i m .

lletS sagetes serien, no ja ironies lleugeres, sinó sarcasmes terribles.
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E n Josep Maria dc Sagarra ha jet unes declaracions. M i l l o r d i l , unes
revelacions. E n el n ú m e r o del t6 de març de La Revista apareix la conlesta
de l ' a u l o r d \ E l foc de les ginesteres* a les preguntes de l'enquesta que fa
la poetessa senyora Jacobsen sobre la p s i c l u g i a de la poesia lírica. I en arribar
a la segona pregunta ( l l e u estat amb preferència inspirat per les fases venturoses o doloroses de la vostra vida? P i t filosòficament: L a vostra art té un
fons positiu o negatiu?) E n Sagarra respon t e x t u a l m e n t :
»Quan jo era catòlic i fresc com una rosa, la meva poesia tenia un fons
e s t ú p i d a m e n t positiu. A r a que no soc catòlic i m'ha caigut la cabellera, és
molt possible que la meva poesia t i n g u i un fons e s t ú p i d a m e n t n e g a t i u . »
Deixant apart el j u d i c i superlativamenl injust que j a l-'.n Sagarra dc la
pròpia obra, direm que el que conta sobre la seva evolució ja era conegut pels
seus amics, però no havia arribat encara a ésser del domini públic. A r a , cl
mateix interessat ho esbomba. Ja no cal que els amics l i guardin el secret.
Les revelacions d ' E n Sagarra han estat nudt comentades. E l s comentaris
han traspuat a les planes de la premsa comarcal. E l Diari de Sabadell (31
de motçj diu que sent una v i v í s s i m a tafaneria per saber a quina religió s'ha
afiliat l'uutor de les t C a n ç o n s de totes les hores*, i m i g gosa a sospitar que
s'ha decantat cap a l cal-einisme...
l.'urudit na és, probablement, molt agut, però en aquest cas era obligat-

I í f
Edouard E s t a u n i é ha estat elegit per al lloc que a l ' A c a d è m i a francesa
deixà vacant A l f r e d Capus. A m b motiu de la recepció solemne de M . Estaun i é . hom ha parlat de Capus dins i fora de l ' A c a d è m i a , i pels periòdics han
corregut algunes anècdotes del malaurat comediògraf i periodista. E n recolHrem a c í unes quantes.
\ l f r e d Capus, autor teatral, sentia pel teatre una sincera a v e r s i ó .
cas de Pirandello, doncs, no és únic. L'eminent autor de *Brignol et sa f S l f
detestava l'olor dels escenaris, i la cosa que m é s l i atacava els nervis era d
veure com es movien i el sentir com parlaven els personatges que ell havia
creat. Allò que en diuen tl'efecte teatral» l i feia horror.
Una tarda, mentre fumava, com de costum, en el saló del Figaró en companyia del ? redactors, definí de la s e g ü e n t manera *!'espectador s e l e c t e » :
—Es un home que arriba a l teatre a les d e u ^ i d i u que e l p r i m e r acte és
dolent I
A l cap d'una estona de parlar de teatre, s'enervava.
— N o m e ' n parleu m é s ! — d e i a . — . A q u e s t tema m ' a m o ï n a . Us d e i x a r é «
me'n t o r n a r é al meu despatx, i allí m e d i t a r é sobre la f ó r m u l a : tSuporta *
abstén-te».
—Es veritat, estimat mestre—observà un redactor—, que citeu sovi"'
Epictet
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Capus r e p l i c à :
— / el m é s curiós és que l'he llegit I
E n certa ocasió conversava en el Palais-Bourbon amb alguns diputats
i periodistes, Capus donava en breus frases el seu j u d i c i sobre certs parlamenl a r i s . Va ensopegar-se a passar Marcel Cachin, el cap dels comunistes
francesos.
—Bon dia, Capus I—cridà.
—Bon dia, Cachin 1
Els companys de Capus protestaren:
—Com és a i x ò ! Teniu franquesa amb aquest bolxevic?
— O h ! — r e s p o n g u é C a p u s — n o m é s estem separats per un abisme...

CRÒNIQUES CATALANES
La Història i l'Erudició
Comentaris a una al·lusió. — "L'antiga escola poètica de Barcelona", p e
J. Massó i Torrents.- "Mig se^le de vida igualadina", per J. Serra i Constansó

E

« l meu distingit amic Manuel de Montoliu, en comentar dins el seu
«Breviari, crític de L a Veu de Catalunya «Les cent millors poesies
0 líriques de la llengua catalana» publicades per «Els nostres clàssics»
i triades per J. M . Capdevila, escriu aquestes paraules : «En aquesta Antologia que ara ens ocupa, on es bada de la manera més palesa el tràgic buit de
la manca absoluta de poesia lírica durant el primer període secular de la
nostra literatura, trobarà el meu car contradictor la prova més concloent de
la feblesa de la literatura catalana medieval». Com que el contradictor al
qual al·ludeix Montoliu só jo, em crec en el deure de fer uns breus comentaris
a les seves anteriors paraules i a aquestes altres qui segueixen, també seves !
«En el camp de la poesia lírica catalana, n ó sols hem de passar dels poetes
de la xv centúria als del segle x i x , com observa J. M . Capdevila en els seus
mots d'introducció, sinó que hem de passar del cas isolat de Ramon Llull.
en el segle x m , als casos igualment isolats dels pocs grans poetes de llengua
catalana del segle xv... Si la poesia és la veu més profunda de l'ànima d'un
poble, el nostre, podríem dir que ha viscut sense profunditat d'ànima des dels
orígens fins al segle xv, i des del segle xvi fins a la Renaixença del segle
passat».
Algunes de les afirmacions de l'illustre crític em semblen excessivament
rotundes, sobretot si es té en compte que són fetes en un diari destinat a un
gran nombre de lectors, entre els quals n'hi ha molts que no tenen la preparació suficient per comprendre tot allò que l'escriptor ja dóna per sobreentès.
Tal com Montoliu s'expressa en els paràgrafs anteriors, seran molts els lec-

CKÒ.MüuES CATALANES

383

tors qui creuran que Catalunya no va produir fins al segle xv cap poeta enfora
de Ramon L l u l l , tot i haver produït la bella florida dels seus trobadors. També
podran creure que la literatura catalana d'aquells segles és una literatura
mancada de profunditat, tot i haver produït figures com Ramon L l u l l , per
no citar sinó un nom. Podran creure, en fi, que Jordi de Sant Jordi, Auziàs
March i Roiç de Corella són casos isolats en el segle xv, tot i haver-hi un
conjunt ben nombrós i apreciable d'altres poetes. Segurament Montoliu està
molt lluny de voler suggerir unes semblants idees. I , tanmateix, no dubti
que són les que les seves consideracions suscitaran en l'esperit de tots aquells
lectors qui no tinguin un coneixement de la nostra literatura medieval.
Aquests comentaris em menen a fer-ne d'altres. Podem, àdhuc en el
terreny de la història literària, afirmar, com ho fa Montoliu, «la manca absoluta de poesia lírica durant el primer període secular de la nostra literatura» ? En altres termes : Podem renunciar a considerar com a pertanyents a
la nostra literatura els trobadors catalans? Podem posar-los dins la mateixa
categoria que els poetes catalans en llengua castellana? Indubtablement, no.
Dins una història de la literatura catalana figuraran aquells i hi seran
estudiats, però no hi figuraran, almenys normalment, aquests. Nicolau
d'Olwer, en la seva Perspectiva general, considera com a un dels períodes de
la nostra literatura el període trobadoresc, i és seva, precisament, aquesta
encertadíssima denominació. Pompeu Fabra no va dubtar de posar una
poesia de Cerverí de Girona entre les poesies catalanes qui acompanyen la
seva G r a m à t i c a (edició espanyola). Unes notes, poquíssimes, indicant la correspondència catalana d'alguna paraula, hi són suficients per a fer-la intel·ligible. Bé és veritat que el llenguatge de Cerverí de Girona és ple de catalanismes. JVIassó i Torrents, en fi, per no citar d'altres erudits, fa aquestes
afirmacions en una recent publicació seva : «D'aquesta llengua provençal o
llemosina, o, més exactament, llengua dels trobadors, es pot dir que els catalans en som els hereus». «L'estudi de la poesia provençal hauria d'interessar
els catalans d'una manera especial, per diverses consideracions... Per la semblança, en línies generals, de la nostra llengua amb la dels trobadors, tenintne més que cap altra. La usada pels actuals felibres n'està molt més distanciada que no pas la catalana... Perquè Catalunya compta amb trobadors
dels més il·lustres...»
El punt de vista d'aquestes tres personalitats de la nostra filologia i
de la nostra erudició em sembla prou clar. Tots ells saben, tanmateix, perfectament, que el català i cl provençal són dues llengües diferents.
Si dels filòlegs i dels historiadors literaris passem als polítics, veurem
que llur tendència és també—molt més accentuada encara—la de considerar
dins la nostra literatura els trobadors catalans. Prat de la Riba anava més
'biny i hi considerava tots els trobadors occitans.
Si dels polítics passem als literats, trobarem igualment l'esmentada
tendència. En la sèrie d'articles que Sagarra ha dedicat dins I.a Publicitat
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als trobadors catalans, els ha considerat no solament dins la nostra literatura,
sinó dins la nostra llengua.
1 si dels propis passem als estranys, trobarem encara la mateixa tendència. Són molts els filòlegs qui, tot i reconèixer que, per les lleis que la
regulen i pel seu desenrotllament literari, el català forma una llengua a part,
l'incloueu dins el domini lingüístic provençal. A l'altra banda del Pircneu,
literats i erudits comparteixen aquesta idea. Per a molts profans il·lustrats
d'altres indrets, Catalunya és tant com Provença la terra dels trobadors.
H i ha, doncs, indiscutiblement, una tendència a no accentuar la separació, i crec que no fóra recomanable d'oposar-s'hi, sobretot fins al punt d'arribar a considerar la pnxlucció dels trobadors catalans com un cas de deserció
literària semblant al dels poetes catalans en llengua castellana. E l cas és
molt diferent. L'acceptació del castellà com a llengua literària fou un senyal
de la decadència total ; l'acceptació del provençal com a llengua de la poesia,
no ho fou. E l cas de Boscà és molt diferent del de Guillem de Cabestany,
posem per exemple. Dins la literatura espanyola els poetes catalans pesen
molt poc ; dins la literatura occitana pesen molt : prova que els era molt
més connatural l'expressió en una llengua que en l'altra.
I quan es decideixen a deixar el llenguatge afí pel propi, la producció
dels poetes catalans s'eleva molt més i sorgeix una figura tan alta i original
com Auziàs March. Aquesta és la lliçó i la conseqüència que jo trec del recull
de «Les cent millors poesies» editat per «Els nostres clàssics».

Hem esmentat en el comentari precedent algunes paraules de.Massó i
Torrents. Són tretes de la seva obra cL'antiga escola poètica de Barcelona»,
lliçons donades en els Cursos monogràfics d'Alts Estudis i d'Intercanvi,
l'any 1921. Havien estat publicades en els «Quaderns d'Estudi», i ara el
seu autor n'ha repartit el tiratge a part, amb força ampliacions i amb un
índex complet. Es tracta d'una obreta que no dubtem a qualificar de preciosa.
Massó i Torrents hi estudia la personalitat i l'obra dels poetes qui formaren
l'escola poètica de Barcelona. En cinc capítols qui no agafen enllà d'un
centenar de planes, podem seguir la florida de la poesia trobadoresca, amb
resums relatius als trobadors catalans ; la poesia de la catorzena centdria
amb els seus dos corrents : narratiu i líric ; l'expandiment de l'Escola de
Tolosa i la instauració del consistori de la Gaia Ciència, amb els poetes catalans que hi concorrien ; la creació del Consistori de Barcelona, els llibres de
Gai Saber, la protecció reial envers els Jocs Florals. H i veiem el desenrotllament de l'escola poètica de Barcelona, en el segle XV, de la qual escola formaren part no solament poetes barcelonins, sinó també de Lleyda, de Tarragona, de Mallorca, i àdhuc de València. H i seguim la fortuna i decadència
dels Consistoris, la catalanització gradual de la llengua poètica, el pas de
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l'hegemonia poètica de Barcelona a València. I , en un darrer capítol, veiem
desfilar les mostres de poesia patriòtica, els comentaris poètics a esdeveniments importants de la nostra història ; i veiem, finalment, els últims consistoris i la mort de l'escola poètica de Barcelona amb l'enrunament polític i
econòmic de la nostra ciutat.
Aquest ràpid resum permetrà de comprendre l'atractiu que enclou l'obra
del senyor Massó i Torrents. Afegim que l'exposició és planera i clara, sense
cap dels defalliments i vaguetats d'expressió que, per una excepció ben estranya en l'autor dels «Croquis pirenencs», sempre tan precís, tan nítid
de llenguatge, trobem en alguns indrets d'un seu altre estudi recent : «La
eançó provençal en la literatura catalana». Endemés, es troba en tot el treball
Una gran honradesa de procediment, una gran prudència en les afirmacions,
un gran esforç d'estructuració. No s'hi troben allargassaments ni gonflaments,
digressions inútils ni problemes inventats per la sola pruïja de resoldre'ls.
Les il·lustracions amb fragments de poesies acaben de donar-li amenitat,
Perquè, contra allò que acostuma a succeir amb les obres d'erudició, aquesta
constitueix una agradable lectura. Pel que fa als al·ludits fragments poètics,
l'em d'observar que la indicació de la cesura darrera la quarta síl·laba dels
endecasíl·labs no és sempre exactament marcada.
Pronunciant

ciu'ella

deic

clar

ço qu'ella dcie

clar

ço

d'ésser escrit i recitat :
Pronunciant
Cessen quants

mals divisió

nialcyta

divisió

maleyta

ha d'ésser escrit i recitat :
Cessen quants

mals

Meravellat estich

de ço que hoi>;

"a d'ésser escrit i recitat :
Meravollal

estich

de ço que

hoig

H i ha alguns altres casos.
* * •
Es en va que aquells qui confien llurs records al paper i els llancen a
'a Publicitat vulguin fingir una indiferència envers ells mateixos, i vulguin
Acusar la redacció i la publicació de llurs memòries amb la utilitat pública
" mdividual que elles puguin aportar. La major part de les vegades no és
Pas difícil d'endevinar que, en el fons del fons, allò que ha mogut un home
* escriure les seves memòries és l'amor al seu propi passat, l'afany de posar.
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d'una manera o altra, una mena de resclosa a la vida qui se'n va. Per això
he pensat sovint que la lleialtat més alta seria la d'aquell qui en el prefaci
de les seves memòries confessés clarament que les ha escrites perquè l i ha
plagut d'escriure-les.
Ho he pensat ara de bell nou, llegint «Mig segle de vida igualadina» de
Joan Serra i Constansó. La seva finalitat és ajudar «que no quedin oblidats
alguns caires de la vida igualadina i alguns episodis que sòn dignes de recordar-se», diu en el pròleg. «No és una autobiografia», hi diu també. «Jo
ao soc ni em crec home illustre, i l'hora del meu naixement, l'edat de la
primera afaitada i l'any que vaig tenir el tifus no interessen a ningú».
Tanmateix dins el seu llibre, si no trobem aquests detalls, en trobem
d'altres qui no tenen res a fer amb la vida d'Igualada, i sí, exclusivament,
amb la vida de l'escriptor : per exemple, el capítol titulat «L'Anoia i jo»I no dubtem que entre les causes qui l i produiren el «goig immens» que sentia
tot escrivint la seva obra, figura, en primer terme, el fet d'iiaver-hi pogut
estampar records que l i eren tan cars, i frases com ara aquesta : «En les circumstàncies més difícils, mai, ni de xic ni de gran, he perdut la serenitat»Però al costat d'aquests records qui—com l'autor reconeix—no interessen a ningú (perquè interessessin caldria que es tractés d'un home il·lustre
o d'un escriptor de més categoria), n'hi ha d'altres qui tenen un veritable interès històric. Són els continguts en els capítols titulats : «L'alçament dels
republicans», «La partida d'En Castells», «Là nit de Velarde», «L'entrada
dels carlins», «L'espectacle de la guerra», «La milícia i el coronel Lience»H i ha, dins aquests capítols, detalls tan colpidors com el de la baralla del
capità Prim i el tinent Pavia, joves de vint-i-quatre anys allotjats a casa els
avis de Serra i Constansó. La seva àvia l i contava sovint que durant la «guerra
dels set anys», un dia que va sentir crits i soroll a la cambra on tenia allotjat
el Joanet (Prim), va pujar-hi prestament, arribant a punt per evitar que es
matessin els futurs generals Prim i Pavia, qui, sabre en mà, s'atacaven furiosament. «Si la meva àvia no intervé oportunament—observa Serra—qul
sap per quins altres viaranys hauria seguit la història d'Espanya».
Detalls com aquest donen força valor al llibre, i és ben de doldre que de
llibres com aquest no se n'escriguin més. Malgrat el menyspreu que el senyor
Serra i Constansó semblava sentir envers els historiadors, els historiadors serien ben contents de trobar abundor d'obres com la seva. Pensem, per exemple, en allò que podrien ésser les memòries locals del període que vivim, redactades per algunes persones ben situades.
FERRAN S O L D E V I L A
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Les Lletres
ELS

"Revista de poesia".

POETES

"Ponentines", de Ferran Agulló",
de Joan Arús

"Nous poemes",

La provatura era arriscada i ha reeixit. H i ha a Catalunya prou densitat
literària perquè una «Revista de Poesia» es mantingui dintre un to discret ?—
es preguntaren molts—. Heu's-ací la resposta : la resposta és aquest fascicle
on sota la fina direcció de Marian Manent tants de noms joves s'han aplegat.
Caldrà, però, abans de seguir endavant en el comentari al primer número
de la «Revista de Poesia», que fem constar com, a despit de figurar—per una
gentilesa inoblidable—en la llista de redactors d'aquella publicació, ens atribuim una independència gràcies a la qual potser els nostres elogis no seran
immodestos ni les nostres censures no significaran cap defecció.
I bé : fem un petit inventari dels articles i poemes que conté el primer
número de «Revista de Poesia». Alguns noms ja il·lustres signen una bella
part dels originals : J. M . López-Picó, J. Bofill i Mates, Josep Carner. No
serà, certament, en el manifest de J. M . López-Picó ni en l'admirable i contorsionada sàtira de Guerau de Liost on cercarem el contingut propi de la
revista. A Catalunya, on amb tanta celeritat se succeeixen les promocions
literàries, cap d'aquells dos autors és classificat entre els joves. Els joves són,
en el primer número de «Revista de Poesia», Anna M." de Saavedra, Josep
Millàs-Raurell, Rossend Llatcs, Melcior l'ont, J. M . Capdevila i—perquè no?
J. Bofill i Ferro. Això sense comptar llur propi director, Marian Manent.
Doncs, bé ; elogiem sense reserves : a) la breu nota d'estètica de J. M .
Capdevila sobre «La veritat poètica» ; una poesia adorablement falsa d'Anna
M." de Saavedra ; c) les versions de Bofill i Ferro, aplicat als trobadors provençals ; la informació espanyola de Gutiérrez-Gili ; l'àgil nota crítica de
Llates i la concisa de Melcior Font ; etc. Però és amb estranyesa que trobem
al costat de tan estimables originals una nota provinciana i amargada de J.
Millàs-Raurell i unes paraules incorrectes, evidentment poc mesurades, de
^ages. Fet i fet, però, la «Revista de Poesia» té un aire tan gentil, que no
ens podem estar de felicitar Marian Manent amb sincera efusió per l'èxit
de la seva bella empresa literària.
^ **
Ferran Agulló, que ha estat cenyit fa temps pels llorers del mestratge
en Gai saber, torna ara a l'activitat literària. E l seu nou llibre de versos
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«Ponentines», que Francesc Cambó ha prologat enconiiàsticaniciit, prova
amb quin esperit de jovenesa es lliura Agulló al conreu de la poesia. Una
gran diversitat de metres i de temes serveix al seu cant. Arguments trets
del cançoner 0 viscuts en l'entranya del poble, visions marines i odes patriòtiques, són vestits amb versos sonors, senzills i d'un gust molt vuitcentista.
Ferran Agulló no fa traïció al seu temps.
L'ilíustre polític que ha prologat Ics oPonentines» ens parla de Ferran
Agulló com d'un home d'activitats múltiples, un d'aquests homes que només
es donen en els períodes anormals, febrosos, de la vida dels pobles. Aquests
homes existeixen, i t a l ! Però Cambó carrega les tintes del seu aiguafort.
Fins a quin punt són contradictoris o incompatibles la rellotgeria i la novella,
per exemple ? I fins a quin punt és anormal que un home reparteixi les seves
activitats entre l'ofici mecànic i la creació artística? E l cert és, però, que
l'activitat política—per raons ineludibles—ha pres, i prendrà si Déu vol, una
bona part de temps als millors homes de Catalunya. Fins a tal extrem ha
estat així, que en el cas Agulló, com en d'altres, sens dubte, aquella tasca
política ha fet oblidar llur obra literària. Perxò la publicació de oPonentines»
sembla un recomençament.
Fóra inútil de cercar en aquest llibre qualitats que no poden ser-hi. Ferran Agulló és un poeta clementalíssim, que juga amb un vocabulari fresc >
pròdig de consonants. Es un dels millors poetes supervivents del vuitcentisme.
Algunes de les oPonentines» (aEl golf de Roses», més que cap altra)
recorden la pomposa retòrica acolorida dels mallorquins i singularment de
Costa i Llobera. Aquesta pompa retòrica, en altres indrets del llibre no és
tan sortosa i llangueix sense vida.
Ferran Agulló és, en primer terme, un poeta geogràfic, i , encara més,
un poeta mariner. Algunes visions del mar, en aquest llibre, són ben reeixides
i vigoroses. També l'amor al paisatge de terra endins l i ha fet brollar versos
inspirats. Però potser cap tema ha tingut, en l'obra d'Agulló, més fortuna
que el plany per la jovenesa passada. Es, tanmateix, un plany resignat i serè.
Diu el poeta :
I si avui, al fosc ponent
la meva vida s'acosta,
oh, records!... volteu la posta
de núvols d'or i d'argent |
Aquesta és la intenció i el lema de «Ponentines».

EI poeta Joan Arús ha afegit un nou volum a la llista de les seves obres.
Es titula «Nous poemes». Nous? Ho són, certament, perquè el poeta els M
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escrit després de publicat el «Llibre d'amor» (1922) que havia precedit el
recentíssim recull. Però no es pot dir que ofereixin gaires noves gemmes
distintes a la corona poètica d'Arús. Aquesta constatació no és pas un
retrat. No hi ha motius racionals per aconsellar a un poeta que hagi trobat la
via ampla i planera, d'obrir a cops de destral en el bosc de la lírica camins
que potser no tindrien sortida. Això tampoc vol dir, naturalnient, que la
poesia de Joan Arús segueixi la via de la immortalitat.
Si, en conjunt, «Nous poemes» no són poemes nous, també és veritat que
tanca pàgines excel·lents. Es pot assenyalar, per exemple, el sonet titulat
«La cançó eterna», molt bell, enc que escrit sobre un antic pretext. Aixímateix, el sonet «Elegia», ple d'emoció i de dolor, és, sota tots conceptes, aàjnirable.
Però, de tot el recull de Joan Arús, ens plau més que cap altre el «Poema
d'un matí de setembre». Es una sensació fresca i greu alhora de la natura.
Una serena poesia panteista. E l vers hi és ben cisellat, i auster. Les imatges
hi són molt sovint encertades. I tot el poema, en fi, és trèmul i humit com el
temps que canta. Quan el poeta, las de caçar, s'allarga sobre l'herba i , «de
cara al cel, guaita les fulles blanques de l'alber gràcil que tremola el vent», l i
sembla de sentir damunt els seus llavis el bes de la tardor. I és ben bé la
tardor, amb les seves dolceses inefables, la que tremola presa en el poema de
Joan Arús.
TOMÀS G A R C É S

Els prosistes

L'HOME QUE TENIA MÉS D'UNA VIDA, de Puig i Ferreter.—En una de les
nostres primeres cròniques de la REVISTA DE CATALUNYA esmentàvem, exemplarment, la personalitat de Puig i Ferreter com la d'un dels escriptors
niés forts, més virils i més humans de Catalunya, com un dels escriptors
més capaços de conquerir un gran públic—un gran públic no sempre és tot
el contrari d'un públic selecte—per ell i per les lletres catalanes. La seva
barrera producció—«L'home que tenia més d'una vida»—publicada a La
Novella d'ara, no ens fa tornar enrera del que vam dir, ans ens hi referma.
Puig i Ferreter no treballa mai sobre una matèria inerta, no és mai fred
m marmori ; tota la seva obra batega amb el ritme de la sang. Els lectors—o
els espectadors—es senten agermanats, amb els seus personatges, per unes
mateixes dolors, per uns mateixos neguits, fins per unes mateixes misèries.
Una vegada. Galdós, després d'escoltar la traducció espanyola d'un drama
de Puig i Ferreter, digué que aquell drama feia «olor de semen». El cert és
9ue l'impuls de la sexualitat s'alça triomfant de tota l'obra impressionant i
enorme i catalaníssima—malgrat les alienes influències—de Puig i Ferreter.
«L'home que tenia més d'una vida» és una obra plena d'un gran interès
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humà i d'un gran interès novel·lístic. Es una obra emotiva i intensa, una
obra assats original i decididament i ardidament atrevida. Uns anys enrera,
aquesta última qualitat hauria estat la més preuada i potser algú hauria fet
servir el seu atreviment de bandera. Avui dia la joventut literària de casa
nostra sembla estar ja de tornada dels atreviments i , potser per això, aquest
caire ha contribuït més aviat a perjudicar que no pas a afavorir l'èxit de la
darrera producció de Puig i Ferreter.
La protagonista de la novel·la, Elena, és una veritable troballa. No és
una dona d'excepció, però ningú no l'havia agafat encara en el seu ambient i
no l'havia dut a les pàgines d'un llibre. Puig i Ferreter l'analitza amb una objectivitat esfereïdora. Tanmateix la preocupació sexual l'absorbeix massa ;
fa que altres aspectes de la personalitat d'Elena restin boirosos, que tot el
seu caràcter quedi com engolit dintre el seu egoïsme sensual ; fa també que
els altres personatges no tinguin gairebé vida pròpia, que visquin només
com a reflexos de l'esclat de passió que abranda la novella. Això sí, l'anàlisi
d'aquesta passió és una cosa definitiva. T é moments insuperables.
A la segona part, la intensitat de l'acció augmenta encara. Les paraules
semblen carregades de fluid elèctric. E l realisme ens ofega, però agafa matisos de'pesombre; pren una qualitat d'espasme. L'obsessió del protagonista
de viure més d'una vida, que al principi de l'obra se'ns presenta com una
vaga aspiració filosòfica, banal i buida de sentit, s'imposa aquí brutalment,
amb una força psicològica que esborrona. E l protagonista v i u , realment,
dues vides paral·leles, i no amb truc, d'una manera melodramàtica, com
succeeix en altres obres, ans amb una anormal normalitat. L'autor ens crispa
els nervis, ens fa perdre l'alè i arriba el desenllaç magníficament, amb una
traça de mà mestre, que deixa endevinar l'home de teatre.
1 ara parlem de l'estil. Si a nosaltres ens presentessin el dilema de triar
entre un estil viu i incorrecte i un estil correcte i mort, ens inclinaríeio,
sense vacil·lar, per la primera proposició. Creiem que, sobretot tractant-se
d'una cosa tan poc acadèmica com és la novella moderna, això ni cal dubtarho. Ara bé, hom fa, entre nosaltres, dues menes d'incorreccions. Les unes
provenen del fons mateix de la idiosincràsia de l'autor, de la seva especial
manera de sentir i de pensar, o, almenys, de traduir-se en paraules. Retocar,
corregir expressions nascudes així és, moltes vegades, fer-les perdre tota
llur gràcia, tot llur nervi, tota llur vitalitat. No gosaríem, doncs, a declarar-nos, sistemàticament, en contra d'elles. Però la majoria de les incorreccions que qualsevol pot observar en la novella de Puig i Ferreter són d'altra
mena : són incorreccions superficials, que provenen d'un evident menyspreu
de regles i de fórmules que hom s'ha cansat de repetir. Cal sacrificar el nostre
orgull, el nostre instint indòmit a honor de Catalunya : i és cas d'honor
per a Catalunya de tenir l'idioma literari definitivament unificat. I les errades, voluntàries o no, de Puig i Ferreter no són mai errades que acabin
allí
on ell acaba. E l seu prestigi és prou gran perquè altres excusin amb ell llur
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Ignorància ; fins i tot, perquè el prenguin com un incitant a novelles i pejoratives llibertats.
Això, és clar, no minva gens ni gota la nostra admiració decidida pel
seu estil aspre i acerat, viril i dinàmic, que serà sempre una mostra de fort'tud i vigoria de la raça. Unes quantes novel·les semblants a la de Puig i
l'erreter farien prendre una bona embranzida a la nostra literatura, que està
e,i perill d'emmalaltir-se de perfecció, d'isolament i d'anèmia.
TRES RONDALLES DE POBLE, d ' E . Isern Dalmau.—Isern Dalmau és un
acurat miniaturista. La seva prosa estilitzada, treballada i sonora com un
vers, és el resultat d'una pacient elaboració, gairebé, diríem, d'una destil·lació.
La seva paraula és justa, l'adjectiu exacte i , sobretot, suggeridor. A voltes,
algunes coses seves, temps després d'haver-les llegit, ens donen la sensació
d'haver-les vist pintades. Amb això està ja assenyalat que Isern Dalmau
excel·leix en la pintura dels ambients. Però direm més : així com l'ambient
general ment serveix tan sols per emmarcar l'acció, per situar i fer més real
la vida d'uns personatges, a Isern, com en els quadros d'alguns pintors—els
de l ' I u Pasqual, per exemple—, les figures l i serveixen per animar el paisatge.
Hem dit ben be figures. Personatges no en tenen els seus llibres o, millor
dit, els que en tenen, tenen una valor decorativa d'objectes. Així, en una de
les rondalles del present volum, els personatges són unes aranyes, uns teixidors, uns capgrossos, i el conte no esdevé per això menys interessant que els
altres. De la mateixa manera, els personatges haurien pogut ésser uns rellotges, uns llibres, etc. Això no és negar-los una certa valor psicològica.
Però, de totes maneres, Isern Dalmau és més aviat un observador que un
analista. Els gestos, els moviments dels personatges, estan meravellosament
copsats, i , el que val més, plàsticament suggerits.
La primera de les tres rondalles—«El senyor Aixadó»—gairebé no és
Ut'a rondalla : és un quadro minuciosament detallat, lentament mogut. H i
trobem aquella calma, aquella serenitat que té «Azorín», bo i observant els
Petits gestos, les petites coses que componen la vida quotidiana i vulgar ; hi
trobem aquella delectança d'enumerar-los, anomenant-los manyagament pel
seu nom més propi que, potser per ésser el més propi, és també el més bell.,
Hi posa, però, Isern Dalmau, un punt més de color : que per alguna cosa és
de l'Empordà i de les vores del Mediterrani.
La segona rondalla—«L'aranya gandula»—ofereix també la mateixa rebusca del detall, del matís. Com ja hem dit, els seus protagonistes són unes
bestioles. Però Isern Dalmau no les humanitza ingènuament com en les
faules, ni apassionadament com en els contes de Rudyard K i p l i n g ; no les
veu ni com un naturalista, ni com un historiador poeta a la manera de MseterHnk. Les veu com un pintor que en vol esquematitzar uns gestos.
«Un bergant empordanès»—la darrera de les tres rondalles—és la menys
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curta i la menys interessant de totes : interessant no noveHísticament, sinó
literàriament. L'acció només l i serveix com un fil molt tènue—sovint es
trenca i tot—per donar-nos unes sensacions líriques del paisatge. E l pur
mestratge de Francis James s'hi endevina. T é el seu mateix embadaliment
idíl·lic clavant de la natura, i ens sap trametre aquest embadaliment amb paraules tremoloses i com virginals, ungides de panteística religiositat.
Isern Dalmau és un artífex de la prosa. Molts diran que en aquest aspecte les seves rondalles són una cosa acabada. Però nosaltres volem prendreles només com una prometença d'altres fruits més esponerosos. Nosaltres
voldríem demanar a Isern Dalmau la seva contribució a crear la novel·la catalana. Els seus llibres—ai las!, massa petits—donen prou bé la mida
de les seves envejables aptituds.
EL MEU POBLE, de Josep Puig i Bosch.—Puig i Bosch es proposa, en el
seu llibre, exaltar les belleses del seu poble nadiu, Arenys de Mar. No pot
donar-se propòsit més noble. Llegint el seu llibre, a més a més, es veu be"
bé que és un home de fina sensibilitat, gustador de les belleses del paisatge,
fàcilment enternible. El que l i manca, en canvi, són unes espurnes de geni
creador. D'entre les pàgines d'«EI meu poble» no veiem realment eixir ni
el seu poble ni cap altre poble. Les sensacions que copsa no té potencialitat
per transmetre'ns-les. No domina l'estil. Es l'estil qui el domina a ell. Les
imatges s'hi amunteguen inCitilment. H i volen les orenetes, s'hi entortolliguen les lianes, hi onegen les flames dels xiprers... Es un estil—ho confesso—
que em fa rodar el cap. D i r que és un estil oriental, evidentment, és massa.
Dir que és barroc, evidentment, no és prou. I , qui sap! Si el senyor Puig >
Bosch és encara molt jove, una forta disciplina literària, una assídua lectura
dels nostres autors que comencen a tenir una duresa clàssica, potser l'ajudaria a formar el seu temperament. En el seu llibre hi ha, sens dubte, alguna
imatge bella, però ofegada sota una abundosa i inútil fullaraca.
GUANSÈ

L'Art
Les Exposicions del mes. - Decoració.

Bibliografia.

Pintura trescentista

EI mes de març ha estat també un més fecund, encara que no es pugui
enjoiar amb cap troballa grega com la tan notable que registràvem en aquesta
mateixa secció en el número anterior de la REVISTA DE CATALUNYA. L65
exposicions van ésser nombroses i força importants. A les Galeries Dalmau
exhibí Jaume Mercadé una bella col·lecció de paisatges pintats potser massa
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sumàriament i en unes harmonies qui sap si massa sordes. Lola Anglada ens
féu admirar, una vegada més, la seva gràcia delicada en l'art d'il·lustrar l l i bres, assenyaladament llibres per a la mainada. Junt amb aquestes aporcellanades il·lustracions, la gentil artista ens presentava una col·lecció de teles a
l'oli no tan ben orientades. Sincrònicament, les C.aleries Dalmau obrien
una altra curiosa exposició, la de joies i altres treballs decoratius concebuts
dintre l'estil cataclismàtic de l'expirant escola cubista ; eren obra d'Emili
Store. Una quarta exposició era la del pintor Francesc Camps, molt estimable
per les belles condicions de pura pintura que ja són conegudes a aquest artista
i de les quals hom pot esperar bones obres d'empenta. La segona quinzena
fou en les Galeries Dalmau encara més interessant. H i gustàrem l'art plàcid i
simple de l'escultor Enric Casanoves. Entre els caps, bustos i relleus que
omplien la sala gran, destacava una gran estàtua femenina mig nua. Rafel
Llimona, gairebé un debutant, se'ns presenta en una de les sales petites com
un pintor moderníssim, les obres actuals del qual no desdiuen gens de les
que assenyalaren la seva airosa aparició en el món de la pintura : exhibí natures mortes, paisatges i figures, reeixint millor, tal vegada, en aquest darrer
gènere que en els altres dos. La saleta pariona de l'anteriorment citada l'ocupava una exposició d'olis d'Enric Cénac : natures mortes i figures.
A les Galeries Laietanes els Amics de l'Art Litúrgic organitzaren una
exposició retrospectiva de l'obra tan diversa del malaguanyat Joan Vilàs.
Aquesta exposició revelà el molt prometedor que era aquell talent d'artista i
d'artífex. L'Exposició anual de Les Arts i Els Artistes que s'obrí en la sala
gran a mig febrer ha continuat durant la primera quinzena de març. La segona quinzena l'han omplerta les exposicions següents i una molt important
de Joan Llimona, composta de pintures a l'oli i dibuixos al carbó. Les figures
alternaven amb els paisatges, dominant-hi, segons és costum en l'art d'aquest pintor, barrejant-se-hi amb gran fortuna algunes vegades. No cal dir
que gairebé totes les obres eren belles, tant pel color com per la forma, tendint també, com de costura, a un anecdotisme un xic carrincló i a una enujosa
uionocromia dels verds vegetals. A la mateixa hora s'obrien les exposicions
de pintura del senyor Pere Segimón i de vidres esmaltats del senyor Josep
M. Gol i JST. Lligé i no posaríem pas les mans al foc per afirmar que aquests
esnialtadors produeixen quelcom estimable, tot i el reclam un xic exorbitant
del primer. La sala petita l'omplia J. Mombrú amb una encisadora sèrie de
Paisatges pintats a la manera vuitcentista, molt honestament i molt acuradanient pintats, però tal vegada ofegant el color.
A les Galeries Arenyes, el senyor Sàinz de la Maza exposà, durant la
primera quinzena, un abundant aplec de teles, pintades totes amb molta traça
i valentia, virtuts que en el jove pintor es presenten cora obsessionants i acaparadores del seu esperit. La segona quinzena ens porta en aquest local
l'exposició del paisatgista Puig Perucho, valuosa com sempre, sense novetats, ni guanys ni pèrdues.
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Agustí Farré ens torna a sortir amb les seves fantasies i capricis pseudoegipcis, ço que ara exhibeix en les (raleries de l'antiquari Malinedé. A ca'n
Parés, Joan Cardona exposa una colla d'olis amb els temes i la paleta de
coloraines de sempre.
La pintura mural es manifesta en dues obres de caràcter ben oposat :
un via-crucis de regular tamany que Joan Llimona pinta amb la seva traça
habitual per a la parròquia de la Concepció, de la nostra ciutat, i la decoració mural d'un nou cafè públic que hom estableix a la Rambla, cantonada al
carrer de la Canuda. Hn la decoració d'aquest cafè intervenen els pintors
Ricard Canals i Domènec Carles, demés de l'escultor Enric Casanoves, el
qual ha esculpit uns baixos-relleus a manera de sobreportes. D'altra banda el
«Foment de les Arts Decoratives» ha preparat l'aportació dels nostres artistes
decoradors a la gran Exposició Universal de les Arts Decoratives que aviat
serà oberta a París. Hom diu si serà molt important la instal·lació dels artistes
catalans en aquell enorme certamen.
A Sabadell s'obre una exposició del jove i ardit pintor Mari Vilatoba.
En la mateixa ciutat el conegut ceramista Marian Burgués, el fundador del
«Faians Català» de la nostra ciutat, donà una interessantíssima conferència
sobre la ceràmica catalana, no tan sols la ceràmica de vaixella amb decoració
blanc i blau que tanta importància va prenent entre els col·leccionistes, sinó
sobre altres diverses nombroses fabricacions més bastes escampades per tot
el nostre territori i de les quals hom no cn sabia res. Seria molt convenien1
canalitzar i eixamplar aquests coneixements que sols posseeix Marian Burgués, sobretot tenint en compte que moltes d'aquelles fàbriques ara ràpidament historiades pel vell ceramista sabadellenc són indústries avui dia extingides, però que ell conegué ben vives i ben d'aprop.
A Madrid encara s'hi ha trobat un pintor català en cerca d'aplaudime,lt
i profit : Eliseu Meifren.
La bibliografia d'art no fou pas molt important durant aquest mes de
març. Hom parla només d'un llibre escrit pel pintor Jaume Rossinyol eO
llaor de l'escultor Enric Clarassó. No havem pogut haver-ne cap exeniplar·
L'activitat artístico-arqueològica s'assenyala per la descoberta d'un bell
retaule trescentista que el senyor J. Folch i Torres atorga a Jaume SerraGuiat per l'arxiver de ta Seu d'Urgell, Mn. Pere Pujol, el senyor Folch ha
pogut veure aquest retaule, identificar-lo aparencialment i treure'n fotografies, les quals publica en el número 21 de la Gazeta de les A r i s . E l retaule
en qüestió no és sencer, però conserva en relatiu bon estat uns quants retaulons. El central representa la Verge de la Llet, tan cara al taller dels
Serra ; aquesta Verge es presenta amb la particularitat insòlita de seure en
un baix graó de dibuix pobre i barroer i amb la lluna en quart raiiivant
col·locada als seus peus. Junt aí la imatge de la lluna hi ha la figureta agen"llada del donador, un tonsurat jove. Els altres retaulons representen la Mort
de la Verge, un Calvari força poblat de figures, la vinguda de l'Esperit Sa"1
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sobre el Col·legi apostòlic i una darrera escena que sembla significar la
Transfiguració en el mont Tabor : cn tot cas aquesta darrera escena està
pintada, segons hom pot col·legir de la reproducció escorçada, amb originalitat. Aquest retaule gairebé no té paisatge, i , en canvi, té grans panys d'or
fent de fonds. La Verge central llueix mantell amb decoració, que deu voler
ésser brodada, d'ocells, els quals deuen ésser d'or, com els que decoren el
mantell de l'altra Verge de la Uet que, procedent de Tortosa, ha entrat a
formar part, de fa poc, de la Colleciió IMandiura, i com es veu en altres Verges
d'aquell taller serrà.
Els retaulons anaven separats verticalment per pinades amb pintura de
tres imatges petites per banda representant sants que alternen, també verticalment, amb escuts nobiliaris. Aquest retaule es troba en l'ermita de Belloc,
propera al poble de Palau de Cerdanya, en el Rosselló, a pocs quilòmetres
de Bourg-Madamc. Hom veu ben bé que es tracta d'una obra important des
de tots punts de mira.
Un altre retaule trescentista bastant bàrbar, d'escola probablement catalano-aragonesa, és el que ha adquirit l'antiquari Valenciano, obra del tot
inèdita ; el titular és un sant bisbe. Hom no pot saber res de la procedència
d'aquest retaule.
Cal també rememorar una altra important obra de la nostra pintura
trescentista, la qual ens passà per alt en inventariar el T r e c m l n pictòric cata'à quan el llibre dels senyors Cudiol i Sanpere i Miquel en donà ocasió.
Aquesta obra és una taula de 1,28 x 1,24 metres que fou venuda l'any 1912
en la subhasta Haro, a París, i que fou adquirida pel senyor Maurici Sulzbach,
també resident a París. Representa l'enterrament de la Verge. Fou reproduïda
P^r la RevUé AreMohgiqüe; en la pàg. 334, vol. I I de l'any 1912. En el
eatàleg de la Venda Haro tenia el número 48 i hi era oferta com si fos florenMha ; però Salomó Reinach, que és qui fa la recensió d'aquella subhasta, la
s"posa catalana ò provençal. Nosaltres la tenim per valenciana.
JOAN
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El Teatre
"La farola", de Ferran Agulló.
"El marxant de Venècia".
Mimi Agúglia.
"La cabeza del Bautista", de D. Ramon del Valle Inclan
A Romea s'ha produït la coincidència de veure dues personalitats venerables com són el popular cronista de L a Veu de Catalunya Ferran Agulló
( P o l ) i l'aristocràtic poeta Magí Morera i Galícia, ambdós ben poc familiaritzats en coses de teatre, actuant, un després de l'altre, amb ardiment jovenívol. Han fet, com si diguéssim, en la hivernada literària, llur estiuet de Sant
Martí, el primer amb una obra original, cl segon amb una traducció del famós tMarxant de Venècia» de Shakcspeare. I ha resultat un poc entendridor
el considerar que quan l'escepticisme dels joves semblava allunvar-los del
teatre català, ells hi anessin amb una certa candorositat i entusiasme.
cLa farola», d'Agulló, és un empelt de sainet i tragèdia. A l primer cop
d'ull es nota que han estat aprofitades algunes escenes de costums per servir
de coixí a una situació dramàtica que de tan ràpida no dóna temps a l'espectador d'emocionar-se. Però és la part episòdica el que millor acredita el
senyor Agulló d'home de teatre. Dels dos actes que té l'obra, un i mig reflecteix cl tipisme marinesc de les nostres viles de Llevant. No sabem si les dites
i els tarannàs dels pescadors arriben a quedar un poc esbravats a força d'ésser
retrets pels contistes, poetes i comediògrafs ; però tantseval, el senyor AgaOà
dialoga amb un coneixement del llenguatge de la contrada i amb una agili'
tat i gràcia, que es fa escoltar amb gust.
Els personatges episòdics que belluga amb desembaraç i que en arribar
l'hora de la tragèdia desapareixen sobtadament, es fan simpàtics perquè
alenen amb naturalitat, i els trobem d'enyor així que ocupen llur plaça els
tres protagonistes.
Per a més dissort de la concurrència, la prosa escaient i moguda de les
escenes anteriors ve substituïda pel vers blanc guimeranià, que és com estroncar el doll de vida i d'enginy que l'encisava.
El senyor Agulló ha intentat valer-se del contrast per fer més punyent
el generós suïcidi de Rafel, el qual, per a salvar l'honor de Rosa. en arribar
el torrer, marit d ella, munta a la farola i es llença al mar ; però el predonii"1
de l'element còmic i la mancança d'una suggestió prèvia que guanyi el pàWC
li destrueixen l'efecte que cercava.
Valia més aprofitar curosament les circumstàncies que volten el fet,
circumstàncies que, en definitiva, determinen l'originalitat de t L a farola»L i ha mancat un poc de picardia escènica al nostre Pol per a, bo i ampli3"1
la lluita psicològica amb intermitències que fessin anhelar el públic, enriqu,r
el marc prou adequat que ja tenia a mà i que ara sols enquadra un esbós.

***
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t E l Marxant de Venècia», traduït al català pel senyor Morera i Galícia,
va representar-se amb un cert aire solemnial en una «vetllada d'art». E l
senyor Morera uneix a les seves qualitats d'erudit i d'elegant poeta una
devoció a Shakespeare de les més fanàtiques, i cal reconèixer que homes així
són els que millor poden traduïr-lo. I no sols ha posat el seu punt d'honor
en aquesta tasca, sinó que ha procurat que l'execució escènica fos tan acurada com la mateixa traducció. A Romea t E l marxant de Venècia» fou
muntat bastant dignament. Però, val a dir-ho, no és una obra que encaixi
massa en els elements de la companyia que actua a Romea.
Els mateixos actors experimenten la sensació de trobar-se desplaçats,
fora de la casta de personatges habituals al teatre català, i això, de bell antuvi, els manté cohibits i recelosos sobre llurs pròpies forces. I allí on hem
Pogut veure una tSenyora Marieta», un «L'endemà de bodes», i obres de
Guimerà i de Pitarra quasi à frec d'una perfecta interpretació de conjunt,
ens trobem amb un (Marxant de Venècia» discret, tímidament representat,
com si i'encarar-se amb el geni, que el mateix senyor Morera i Galícia en
la seva conferència acabava de qualificar de semi-déu, els fes vergonya.
Si hem d'ésser justos amb Shakespeare, hem d'ésser-ho també amb els
nostres actors, i aleshores gairebé hauríem de declarar-los incompatibles.
L'actor català és un actor de meravellosa intuïció que ha pujat sol, perquè
ningú no l i ha ensenyat res, com no sigui amb l'exemple ; que treballa a preufet i no pot entretenir-se en refinaments ni galanures ; que, si us hi fixeu bé,
fa miracle de resistència física i que en les mateixes circumstàncies i dintre el mateix ambient, qualsevulla altre actor itaüà o francès no reixiria com
e'l reïx. Aquest actor no passa mai de la categoria d'aficionat. F i l l del poble
gairebé sempre, ha hagut d'educar-se observant la vida que el volta. Mai
no ha trobat una aula ni un mestre. Si té talent, es fa una cultura especial
que no l i dóna l'abast per a les diferents modalitats de teatre que es conresen al món, i la quantitat d'esforç que l i cal esmerçar per viure i créixer
eI perjudica en la qualitat. I va tirant dintre el cercle viciós d'un treball ímProbe, i les exigències dels públics i de la crítica. No és res d'estrany que
«especialitzi a fi d'heure un refugi i un descans relatiu, i s'especialitza en
allò que l i ha estat més familiar i ha tocat més d'aprop.
Hc-u's-aquí les raons que expliquen que «El marxant de Venècia» a
Komea resultés com una provatura temerària, la responsabilitat de la qual
1,0 podem exigir-la als còmics.
El senyor Morera i Galícia donà abans de la representació una breu
conferència sobre el teatre de Shakespeare, i , com tots els conferenciants en
casos així, va limitar-se a generalitzar, remarcant sobretot la valor humana
que tenen les obres del clàssic anglès.
* * *
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El més digne d'atemió que s'ha produït en els nostres teatres des de la
passada crònica, és la reaparició de Mimi Agúglia després de divuit anys
d'absència. El públic barceloní no l'havia pas oblidada, però la circumstància de treballar en castellà ha fet desconfiar poc o molt als seus antics admiradors, que la iccordaren actuant amb drasso en aquelles famoses tragèdies
sicilianes en les quals l'art de l'un completava el de l'altre.
Mimi Agúglia ha tingut un especial interès a demostrar-nos que podia
interpretar personatges enlairats, antagònics als que tanta admiració l i havien fet guanyar anys enrera, i , certament, ho ha aconseguit ; però és en les
escenes realistes, quan les exaltacions esborren categories socials, que ella
troba una superació i culmina de faisó magnífica. Altra cosa ha pogut demostrar aquesta actriu, i és que l'expressió verbal resulta secundària ; que
el que cal dominar en absolut és el llenguatge intern, el llenguatge dels nervis,
de les passions i de les tempestats psicològiques.
El castellà de Mimi Agúglia té una lleu, una insignificant sonoritat
exòtica, un matís càlid en el frasejar ; però és notable la despreocupació amb
què l'enraona, la manera familiaríssima de servir-se'n i d'harmonitzar-lo arrb
les diferents tonalitats dels sentiments que exterioritza. Sovint, però, les
interpretacions d'aquesta actriu poliglota (un cas verament extraordinari
d'artista estudiosa i ardida) són mal secundades pels altres. En les obres
que exigeixen moltes figures només l i corresponen discretament unes quantes. La depuració pacient i talentosa que ha aconseguit fer ella del personatge
resta desemparada. La mediocritat dels altres recorda a l'espectador que es
troba al teatre, i l'illusió de vida que s'esforça a donar l'actriu no arriba a
completar-se.
Ara bé, en l'obra macàbrica de don Ramon del Valle Inclan «La cabeza
del Bautista», no només intervenen tres personatges—n'hi ha alguns d'episòdics que desapareixen en començar l'acció veritable—Mimi Agúglia ha
pogut trobar uns col·laboradors, potser els únics de la companyia, que podien
fer-li costat magníficament.
Aquesta estrena al (íoya ha estat l'esdeveniment escènic que ha culminat
entre totes les novetats del teatre castellà importades durant aquesta temporada. Hem vist representar una obra d'indubtable força, amb una insu; erable comprensió. Poques vegades com aquesta s'han identificat tan bé autor
i intèrprets, poques vegades el senyor Valle Inclan haurà pogut transmetre
a un públic la suggestió imaginada, tan plenament com a través de l'art de
Mimi Agúglia, secundada pels senyors Tudela i Cómez de la Vega,
• La cabeza del Bautistai és un episodi cruent on la covardia, la luxúria,
l'avarícia, la complicitat criminosa, el bamlidatge de sota mà i la mala ànima
d'uns aventurers, intervenen d'una manera fatal. Tot és paorosament realista, des dels tipus anormals i degenerats fins a la roïna manera d'expressar-se.
Però tot se reduiria a un crim vulgar si la que l'ha concebut i perpretat
atraient la víctima amb promeses i encisos voluptuosos mentre el seu cotp'

i K o N i y U K S CATAI.ANKS

3Q9

plice l i enfonsa el punyal a l'esquena, no sentís, en caure abraçada amb
l'agonitzant, el desvetllament d'un erotisme sàdic, una frisança de passió
monstruosa. Els bramuls de la plebea Sülómé pidolant debades una besada
als llavis eScàngües, després d'haver-la gustada, ardenta i furiosa, un instant
abans, expressen prou bé el poètic satanisme que distingeix i avalora aquesta
obra.
Repetim que Mimi Agúglia ha fet una creació de la protagonista. Ereda
i ardida en la concepció del crim, irresisf iblemcnt excitadora en la temptació,
folla d'una lubricitat insaciable en l'esclat final i sempre dintre un realisme
acurat i detallista. L'obra és un tros de vida negra, huracanada, un poc
guinyolesca, i l'actriu hi acaba de donar relleu, però un relleu d'aquells definitius que perduren en el record de l'espectador com un monument dantesc.
PRUDENCI B E R T R A N A

ELS POBLES i E L S ESTATS
La qüestió religiosa a França
Entre la polsaguera <le les polèmiques, propina als apassionaments deformadors de'.s fels i de les intencions, es descabdella a França la nova fase
de la lluita anomenada religiosa, en la qual, però, hi ha barrejades moltes
coses que no tenen res a veure amb la religió. Intentarem donar una síntesi
de les qüestions debatudes, tot procurant presentar-les en llur grandària natural i en llur significació precisa. Nosaltres no guaitem l'actual lluita interior
de J rança com a espectadors freds. Però tampoc la guaitem com a provincians
que s'engresquen davant l'espectacle.
La primera cosa que notem en la present agitació francesa és la desproporció entre els fets concrets que es discuteixen i les reaccions i contrarreaccions que provoquen. Només un estat passional pot explicar el fenomen. Les
forces que ara combaten a França donen evidents senyals d'una excessiva
excitabilitat nerviosa. H i haurà encara en això la influència de la neurosi que
la'guerra ha portat?
E'.s punts concrets que ara es discuteixen són dos el de l'ambaixada al
Vaticà i el de l'aplicació de les lleis laicistes a Alsàcia i Lorena.
No tenim cap inconvenient a declarar que si nosaltres fóssim francesos,
seríem partidaris del manteniment de l'ambaixada i sentiríem interpretada
en aquest punt la nostra opinió pel discurs de Briand. Però creiem que es tracta
d'un afer predominantment polític i diplomàtic i que l'actitud del Govern i
de la Cambra de diputats, tot essent tan discutible com es vulgui, no enclou
l'ofensa greu als sentiments catòlics que s'hi ha volgut veure. Cal tenir efl
compte que l'ambaixada havia estat suprimida oficialment durant molts
d'anys, i que fou restablerta poc després de la guerra per M . Briand d'una
manera esbiaixada, amb la concessió d'un crèdit en el pressupost per un
temps indeterminat. L'actual majoria de la Cambra, a petició del Govern. ba
suprimit el crèdit. En tot això hi trobem una divergència política, però no pa^
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un acte de persecució religiosa, ü n ambaixador, àdhuc l'ambaixador prop
del Vaticà, és sempre un representant diplomàtic. La representació religiosa
dels catòlics francesos al Vaticà la tenen els bisbes i assenyaladament els
cardenals.
La qüestió d'Alsàcia i Lorena es m^és complexa. Pensem ocupar-nos-en
extensament un altre dia. Avui ens limitarem a fer notar que l'agitació
contra l'establiment dc l'escola interconfessional, agitació que ha arribat fins
a una vaga escolar dirigida pel bisbe d'Estrasburg, Monsenyor Ruch, va
dirigida, més que contra aquesta fórmula d'ensenyament, contra l'establiment futur de l'escola laica en aquella regió. Monsenyor Ruch mateix ha
confessat que si els catòlics alsacians i lorenesos no veiessin venir l'escola
laica darrera de l'escola interconfessional, no haurien adoptat la mateixa
actitud. Direm més : l'escola interconfessional establerta en determinades
condicions, ha estat mirada en diversos moments com una possible base de
conciliació per part dels catòlics d'Alsàcia i Lorena. Nombroses escoles interconfessionals funcionaven allí feia anys, sense que hi hagués cap conflicte.
Cal encara tenir en compte que el Govern francès "s'ha limitat a concedir
l'autorització que l i demanaren les corporacions municipals d'algunes ciutats
per establir escoles interconfessionals. Pel que toca al procediment legal per
concedir l'autorització, els parers són oposats ; però aquest aspecte de
la qüestió ens sembla secundari. En resum, també trobem en aquest punt
matèria de discussió i natural oposició de tendències, però no pas cap acte
persecutori. Què és, en definitiva, l'escola interconfessional? Es una escola
on els alumnes pertanyents a diverses confessions religioses assisteixen plegats a totes les classes, menys a les de religió, que són donades separadament
als alumnes de cada confessió per sengles ministres del culte o altra persona idònia i autoritzada. Es evident que, des del punt de mira del Govern
Herriot, el funcionament d'escoles interconfessionals, àdhuc considerant-les
transtitòries, representa una transacció, com representa també una transacció,
en el plet de l'ambaixada al Vaticà-, la designació d'un encarregat d'afers o de
missió.
L'estat passional—barrejat amb una certa dosi de malícia política—que
s'ha produït a França, s'ha exterioritzat també en el conflicte universitari.
Hem seguit atentament la qüestió relativa al non enament de Georges Scelle
per a donar un curset de dret internacional a la Sorbona, i ens hem convençut .
^ue tampoc hi ha proporció entre la importància inicial dels fets i l'abast
que ha adquirit la protesta escolar. En primer lloc, Georges Scelle és un
eminent tractadista de dret internacional, amb prestigi europeu, professor
'''aquesta ciència a la Universitat de Dijon, i que ara resideix a París per
haver estat nomenat cap del gabinet d'un departament ministerial. El claustre
M la Facultat féu al ministre d'Instrucció püblica una proposta amb dos
Ooms ; en primer lloc hi anava Louis Le Fur, professor de la Universitat de
^ennes, i en segon lloc Georges .Scelle. El ministre podia triar ; i va triar
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Scdlf d'acord amb el degà de la T'acultat. Es molt possible que en la preferència del ministre hi entressin consideracions d'ordre polític ; però de totes
maneres la designació feta era correcta i reglamentària. S'ha dit que Scelle
s'havia compromès a no disputar el lloc a Le Fur ; però Scelle al·lega que
aquest compromís era per a la provisió definitiva de la càtedra, i no pas per
a una designació provisional com la que ara s'ha fet; d'altra banda, això és
una qüestió particular entre els dos professors. Podem admetre que en la
tria feta pel ministre hi influireu consideracions polítiques. Però també podem admetre que en la protesta hi han influït igualment consideracions del
mateix ordre. Miri's pel cantó que es vulgui, també trobarem en el conflicte
escolar una gran exageració.
A l nostre entendre, el Govern Herriot ha portat amb poc tacte i a estones
amb una nerviositat evident les qüestions plantejades. Com ha reconegut
M . Léon Bérard, no té Herriot cap títol seriós per a figurar com a perseguidor de la religió, amb tot i el document dels cardenals. Kl seu pecat és de
tàctica. Si, com sembla, s'avé al capdavall a una transacció en les qüestions
debatudes, especialment en la de l'ambaixada al Vaticà, qui l i feia promoure
tot aquest enrenou ? Ks molt possible que els qui, a França í a fora de França,
s'han engrescat per una o altra de les posicions extremes, coincideixin a quedar una mica malament.
A. R. i V .

NOTULES
L a veritat sobre les sirenes
(juè és una sirena? Gairebé tothom contestarà : un ésser fantàstic, mig
dona i mig peix.
Doncs, no. Aquesta idea de les sirenes ve d'una deformació de la llegenda antiga. Les veritables sirenes, les úniques sirenes autèntiques i legítimes, diríem, són uns ocells amb fesomia de dona. Els erudits—els bons erudits—ja ho saben això. Però el públic i els literats de poc més o menys no ho
saben gaire. I ara que un savi prehistoriador francès, el comte Begouen, ha
publicat(un suggestiu article sobre aquest punt, U n interessant per als poetes
i els escriptors, volem ajudar-lo a vulgaritzar la veritat sobre les sirenes, que
és una part de la gran veritat universal.
La literatura antiga ens ofereix la prova que la sirena era volàtil, no
Pas nedadora ; que tenia plomes, no pas escates. En el cèlebre passatge de
l'Odissea on les sirenes tenen un important paper, les referències d'aquests
éssers fantàstics són molt vagues. Però Ovidi, en el llibre V de les M c l a w ò r fosis, és ben clar. Allí llegim :
«Però vosaltres, filles d'Aquelous, perquè teniu aquestes ales i aquests
Peus d'ocell amb les vostres cares de verge? Oh sirenes, haveu desitjat de
Poder travessar les ones sostingudes per ales com a rems. Els déus atengueren els vostres precs. Haveu vist cobrir-se de sobte el vostre cos de
Plomes, i per tal que els vostres cants melodiosos que sedueixen l'orella i el
tresor de la vostra veu no es perdessin, haveu conservat la fesomia i el llenguatge dels humans.i
D'altra banda, Pausànias conta que les sirenes, filles d'Aquelous,
desafiaren les Muses a cantar, i havent estat aquestes superiors, en l'embriaguesa del triomf arrencaren les plomes de les ales de les sirenes i se'u
feren corones.
Aquests testimoniatges literaris són confirmats per testimoniatges ar^Bcològics. Els vasos grecs mostren nombroses figuracions de sirenes en
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forma dc dones-ocells. En un dels vasos, Ulisses apareix lligat al pal, seguint els consells de Circe per resistir el cant de les sirenes, mentre tres
ocells amb ales policromes i amb fesomia de dona voletegen entorn d'ell per
seduir-lo. E l comte Begouen fa notar que el Diccionari Larousse, que descriu la sirena, segons l'equivocació vulgar, com mig dona i mig peix, il·lustra la definició amb la reproducció del dit vas, sense adonar-se de la contradicció.
Salomon Keinach, en el seu conegut Répertoire de la statuuire grecque,
dóna un bon nombre de representacions de sirenes, totes amb plomes i no
tenint d'humà altra cosa sinó la fesomia. Un bronze trobat a Mallorca, que
algú ha classificat com una esfinx, és una sirena.
D'on vé la deformació de la llegenda? E l comte Begouen creu que fou
durant l'edat mitjana quan les dones-ocells es convertiren en dones-peixos.
«La culpa—afegeix—és, crec jo, d'Horaci, amb el seu desinit in piscevi
mvlief formosa superne, i de la llegenda de Melusina, tan estesa a l'edat mitjana. De la mescla d'aquestes dues idees nasqué la idea de la sirena dona-peix,
la qual en la tradició popular i oral reemplaçà la noció antiga, i per consegüent, única justa, de la sirena dona-ocell.»
Cita el comte Begouen una anècdota de Clemenceau, que fa honor a l'erudició clàssica del «Tigre». Vint anys enrera, essent M . Clemenceau president del Consell de ministres, en contestar en el Senat a M . de Freycinet,
digué : «Heu arribat a dir-me sirena governamenlal. Àdhuc quan un home és
senador, i potser sobretot quan un hom és senador, l i agrada sentir-se donar
noms d'ocell.» En el text oficial del discurs, després dels mots reproduïts,
hi ha la següent acotació : Rialles. «Potser hi havia—remarca el comte Begouen—una mica de sorpresa i d'ironia en aquestes rialles, degut a posar
en dubte alguns senadors l'erudició de Clemenceau i no havent-hi encara
al Luxemburg M . Víctor Bérard per confirmar les paraules del Tigre.»

Mallarmé i Théodore de Banville
John Carpentier ha publicat un llibre titulat Théodore de H a n : i l h ' :
L'homme et son oeuvre, en el qual reivindica el dret del poeta a ocupar un
lloc d'honor en la poesia francesa, al costat de Gautier, Baudelaire, Lecoiite
de Lisle, Sully Prudhomme i Coppée.
Aquesta reivindicació ve a contrarrestar els judicis desfavorables que
han estat emesos pels crítics sobre Banville, a qui s'ha presentat simplement
com un «gentil aplegador de paraules.» Emile Faguet el tractà de clown!
Pélissier va escriure que era un «cloum que llança ben lluny tot bagatge
inoportú de pensaments i de sentiments». Gustave Lanson, en la seva n*í"
loire de la L ü t é r a t u r e française, escriu que el romanticisme de Banville
anà a parar a «la més esclatant i estèril fantasia». Fortunat Strowski, en e'
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seu Tableau de la L i l t é r a l u r e j r a n ç a i s e au X I X c siècle, diu que «mai cap

poeta no ha tingut tan obertament el seu art per un simple joc despullat de
tota significació confidencial i àdhuc de tot abast expressiu».
John Carpentier, en el seu llibre esmentat, es rebel·la contra aquests j u dicis i assenyala els caires admirables de Bauville. Per reforçar la seva tesi,
cita unes línies de la Symphonie litléraire de Stéplíane Mallarmé, el qual
fou, com Baudelaire, un amic de Banville. Heu-vos-ací el bellíssim fragment al·ludit :
«En les hores en què l'ànima rítmica vol versos i aspira a l'antic deliri
del cant, el meu poeta és el diví Théodor de Banville, que no és un home,
sinó la veu mateixa de la lira. Amb ell, jo sento com la poesia m'embriaga.
I quan deixo el llibre, no ho faig ja serè ni sorrut, ans foll d'amor, i desbordant, i els ulls plens de grans llàgrimes de tendresa. Tot allò que hi ha d'entusiasme ambrosià en m i , i de bondat musical, i de noble i de semblant als
déus, canta, i tinc l'èxtasi radiant de la Musa! Estimo les roses, estimo l'or
del sol, estimo els harmoniosos sanglots de les dones de llarga cabellera, i voldria confondre-ho tot en una poètica besada !»
Comentant aquest elogi de Mallarmé a Banville, Henry Spont, el crític
literari de L ' E r e Nouvelle, de París, escriu :
«Què hi fa, després d'aquest testimoniatge, l'opinió d'una crítica tan
poc comprensiva ! L'equitativa posteritat ha donat raó a Mallarmé, i a tots
nosaltres que sense demanar permís a ningú i sense deixar-nos influir pels
veredictes universitaris, hem saludat sempre, en Banville, un mestre.»
La veritat és que, a França i a fora de França, s'accentua el moviment
de reivindicació dels romàntics del segle x i x , entre els quals, però, hi ha
molta cosa mereixedora de l'implacable oblit.
LLOREXÇ M O N T O R I O L

PERIÒDICS i R E V I S T E S
Benedetto Croce i el lliberalisme
En l'últim fascicle de la revista L a Critica (20 de man,-), Benedetto Croce
dedica la seva acostumada secció de «Postille» a la defensa de la idea lliberal
contra les tendències extremes que la bescanten i la neguen. Sosté l'illustre
filòsof italià que cauen en un greu error aquells qui repeteixen, d'algun
temps ençà, l'afirmació que l'obra del lliberalisme està acabada i que el
present i l'esdevenidor estan reservats al contrast i a la lluita entre dues
tendències fonamentals : el socialisme o comunisme, d'una part, i el reaccionarisme o feixisme, de l'altra.
Reconeix Croce que aquesta fórmula representa, amb suficient exactitud, els termes de l'actual lluita política a Itàlia i en altres indrets. A i w
ha estat possible per la depressió del sentiment lliberal, portada, entre altres
causes, per l'educació que han rebut del socialisme les generacions que ara
són a l'escena. Tanmateix, Croce no admet que la fórmula sigui justa. S>
és veritat, diu, que el socialisme i el reaccionarisme no estan mancats de fonament, és també cert que una respectable necessitat de la societat humana
s'expressa i s'afirma en el lliberalisme, «el qual, afegeix, no es fixa en una
part sola de la vida social, sinó que esguarda la vida social entera».
Després d'ha\cr observat que ara és moda de vituperar la vida italiana
dels decennis que precediren la guerra, Croce escriu :
• Aquells qne, com jo, s'han format a si mateixos durant'aquells decennis en eh
lliures debats i han format a altres amb l'enerRÍa del pensament i amb la pràctica
del discutir i coiivòncer, no consentiran aquest judici, aquesta fàcil eomlciuua,
aquest iiulijíi'e vituperi, i demanarau de tenir en compte i reconeixeran que tot all"
que tenim encara ilc 00 ha estat produït i preparat en aquells temps de llibertat,
baldatncnt fos desordenada en l'aapecte i tal volia ert els fets. Com a partit mitja,
com a idealitat que exijfeix experiència i meditació, sentit teòric i sentit de
coses complexes i complicaries i, cn suma, finesa mental i moral, el lliberalisme
és el partit de la cultura, i lliberal fou el nostre Resorgiment, en el qual cultura
i amor de pàtria COOfluireti. Socialisme i autoritarisme, al contrari, en quant so"
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partits extremi, tenen no poc d^abatractc i <le simplistií, i per això, com que són
fidlment admeaoa pela ànims i per Ics ments jovenils, presenten els senyals car.uteristics <le la mesquina i unilatcrnl cultura.i

Tot assegurant que no vol acusar particularment els nacionalistes italians, Benedetto Croce observa que «ells, en llur primera època, vingueren
• en gran nombre de la mera literatura, de la bella literatura que havien estimat i que els havia traït tots o quasi tots, i no tenien altra cultura sinó l i terària». I segueix :
«Després el nacionalisme italià, amb l'experiència i sobretot amb l'ajuda (fel
feixisme, ha fet alguns progressos sobre el terreny <le la realitat, i tanmateix no
l>>t deixar-se de notar la unilateralitat i superficialitat dc l a seva cultura en comparació amb la del lliberalisme. N'hi ha prou amb citar dos senyals sols : mai no s'ha
parlat tant d'història i necessitat històrica com per part dels escriptors nacionalistes, i mai no ha estat tan ignorada com per part d'clLs la història, la qual els
hauria hagnt d'ensenyar, en primer HM, que els règims autoritaris duren només en
«Is poblea en decadència, i per aquells que estan en moviment i en ascens no tenen
durada, i que la compressió no fa altra cosa sinó preparar més terribles explosions
d'aquella força que convenia no reprimir, ans bé deixar que es descabdellés entre
•es opnsk-ions (|uc suscita o que ]>orta dintre si mateixa.»

Mostra després Croce la contradicció entre el pretès nacionalisme d'aquests homes i el fet d'haver-se nodrit de la genèrica ideologia dels llibres
de Maurras, de Barrés i d'altres estrangers.
• 1 com el llil)eralisme —pregunta— i>odria haver estat mai destruït definitivao sobrepassat 1*1 comunisme o per l'autoritarisme nacionalistic 0 í c i x f s t i c ?
Arj. aquest segon partit ocupa el C.overu, i no ha estat capaç dc crear-se (encara
qüe omb retràs i artificialment ho intenta amb les seves comissions i acadèmics
dels Q u i í u c i dels Divuit) noves formes constitucionals : l'Estat nacional que es
vatita d'haver substituït a l'Estat llibernl. no és altra cosa sinó l'Estat lliberal
"• •Uix. governat i tal volta violentat per un partit poHtic. I mentre el lliberalisme
va de cara a l'esdevenidor, l'autoritarisme l>orta imprès en tots els seus actes cl
earàctír de les cases transitòries i provisionals. 1 mentre a un lliberal verament
ÇMUcient li és impossible convertir-se a l'ideal autoritari i reaccionari, o al comu"f*ti.. perquè ja els conté en ell. en els límits dins els quals són acceptables i és
al mateix temps contrari a l'ideal dc l'abolició de l'Estat que hi ha en la primera
fcndència
i a l'estatolatria que hi ha en la segona tendència, és compleüiment
"atural la conversi.', de socialistes i d'autoritaris al lliU-ralisme tan bon punt com
[Experiència i la reflexió s'obren camí cn llurs ànims i recobren llur domini. Si
fos possible de guaitar al fons de les consciències, quantes d'aquells que afirmen
51 "ou ideal, d'aquells que van recitant el nccrologi del lliberalisme, es veurien
**erionnent torbades i perplexes I >

*>ent

La defensa del lliberalisme que Croce ha fet en aquests últims temps
ta provocat unes rèpliques virulentes de C.iovanni Centile. que l'acusa d'haVe>- oblidat les antigues condemnacions del lliberalisme i el sentit de la
P^pia obra. La polèmica entre els dos il·lustres filòsofs és de les més interessants.—A. R. i V .
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Alemanya é s un perill militar per a la pau?
Aquesta pregunta, contestada, en general, afirmativament, es fan avui
moltes gents, arreu del món. Camille Loutre, qui coneix bé l'Alemanya
per haver-hi residit llargament, abans i després de la guerra, la posa per
títol d'uns seus articles apareguts a la Gazelle de Lausanne (4 i 5 març).
Per a ell el perill militar alemany existeix, però en potència. I el perill radica en el caràcter del poble alemany.
«Frcs en la seva gran nia-ssa—diu—cl poble alemany és militarment perillós p«*
la seva absèmia <le cultura poUtka^ la seva ignorància de l'estranger, per l'alwltitnciit
que oiganitzen i inaiitenen niet-xlicament mil dos cents diaris i agències a sou de la
plutocràcia industrial, \ h : t la seva indiferència total pel que fa a la llibertat i a la
igualtat social, per la seva mancança absoluta de sentit crític, pel seu esperit gregari, iter la seva soriircncnl disposició mental que li fa trobar una voluptat a obeir
i a marxar al pas en columna de quatre ; en fi, pith seus apetits vehements, el seu
materialisme, la seva avidesa de gaudis i , Uui noi least, la seva fe indestructible «-U
la forçï. Parlem ací, evidentment, dels caràcters generals del poble alemany ; i gairebé ni cal dir que existeix enllà del R i n un nombre d'individus als quals aquesta
pintura 110 fóra aplicable, l'erò si es vol jutjar un poble de seixanta milions d'habitants, cal retenir, .sobretot, el seu caràcter de conjunt, a fi dc preveure la seva actitu'l
en els dies decisius de la Història, és a dir, en els dies de la mobilització.
El fet, entre cent altres exemples, que en un Estat governat segons el règin*
iKirlamentiri, els ministres puguin lliurar cap a set cents cinquanta milions, àd».
fons públics, a una oligarquia qui ha despullat durant tres anys les classes mitjanes,
i mentre que un gran nombre de compatriotes esperen en la indigència, sense q"6
cap protesta es faci sentir, ens esglaia, personalment, m é s que el descobriment d'un
fons d'ametralladores, perquè som obligats a constatar que aquesta gran força alemanya és cega, que aquest gran poble é s sempre menor d'edat i que no tindrà mai la
voluntat, ni tant sols el desig de resistir als mals dirigents.
E n dues paraules : en el cas d'una tensió internacional seriosa, serien suficients
avui dues setmanes de |irOpaganda oficial, pefqtriè el poble alemany, el «nuíterial
humà», acudís a les armes com un sol home, sense saber exactament de què es tractava.!

Malgrat el pacifisme del proletariat alemany, Camille Loutre no creu
que, en una crisi greu, es dessolidaritzés fàcilment del capitalisme. L'obrer
alemany no es troba en oposició amb els seus patrons. En els conflictes
entre la feudalitat industrial i els seus exèrcits de proletaris, els sindicats
obrers troben sempre una fórmula de compromís, les vagues hi són rares,
i les relacions entre patrons i assalariats no tenen aquest caràcter d'hostihtat que es pot observar en altres països.
La caiguda de la monarquia no té als ulls de l'articulista cap valor pa'
cificadora. Sobre aquest punt afirma :
• Alemanya és governada avui per una oligarquia industrial molt m é s poderós3
que cap monarca... Alemanya eq mans de! •Reicb·verband der deutachen Industrie»
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o del gabinet restrinjjit d'aqniarta orgaiiit/.ació anoiueuad.i «Holistahl-VerbamU de
Husseldorf, és tan perillosa com una Alemanya dominada pels Ilolicnzollem. D'aci
a deu, quinze o vint anys, quan les reserves de sang i or seran reconstituïdes, l'oligarquia industrial alemanya serà tan amenaçant i tan insolent com la casta militar
anterior al 1914...
Indiferència, materialisme, ignorància en les masses qui componen el imaterial
humà» ; ambició, megalomania, concentració dels mitjans polítics en una feudalitat
industrial, aquesta és la situació, tant menys tranquil·litzadora que aquests trusts
mateixos disposen no solament de la preponderància política, sinó també, directament, del colossal utillatge mecànic i químic requerit per les guerres modernes.»

No creu gaire M . Loutre en el desarmament, àdhuc en el cas que fos
sincer. Es la seva opinió que Alemanya pot, en dos o tres anys com a màximum, construir tot l'armament que necessita. Quant als efectius, els té ja
a l'hora present en la Reichswehr, la Sicherheits-Polizei, els estudiants i les
innumerables associacions esportives.
Quins remeis poden ésser oposats a aquesta amenaça? Camille Loutre no
hi veu sinó aquests :
t . «Un acord internacional qui llevi a la plutocràcia industrial alemanya el
gust d'un nou «Drang» i el somni d'una heRemonia europea.»
2. «Una neirtralització de la vora esquerra alemanya del R i n , de manera que
els alemanys sàpiguen que un nou conflicte es desenrotllaria inevitablement damunt
«le llur territori (aquesta convicció obraria meravelles en les disposicions pacífiques
de les poblacions renanesj.»
3- (La devolució a Alemanya de les coKmies que tenia o d'altres, on col·locari;i
" l'excedent de població que enviava abans a colonitzar les fronteres de Polònia.»

Es pot esperar un semblant arranjament ? No hi creiem gens ni mica.
M. Loutre ens sembla molt més afortunat en el diagnòstic que en el tractament. Tot fa pçnsar que d'aquí a pocs anys la guerra mundial tnrnarà a
esclatar i que difícilment serà evitable.—F. S.

Una controvèrsia constitucional
Fèiem observar en el número anterior, a propòsit del cinquantenari de
^a Constitució francesa, que són molts els Estats on bufen vents diversos qui
^an trontollar-hi les Constitucions. Ara mateix s'està descabdellant al Canadà una controvèrsia constitucional, t i n t part de l'opinió és partidària de
Emanar al Parlament de Londres una esmena a l'Acta del Canadà, en el
sentit que resideixi sols en el Parlament canadenc el dret d'alterar la Const'tució qui uneix sota un sol govern les províncies britàniqties de NordAmèrica, i qui no ha estat modificada durant mig segle. E l diari londinenc
Times (11 març) publica nua correspondència interessant sobre aquesta
qüestió :
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«Aquesta detenninació—cscnu el corresponsal—posa de manifest l'objecte defltut
i final dels capdavanters de l'agitació en favor de la igualtat de condició del Canadà
dius l'Imperi... Els qui sostenen el moviment argumenten, en substància, que el
Canadà és una nació com les altres de la Corona; que no hi ha pas més «'ó
per demanar la sanció del l'arlamcnt de Londres en la modificació de la Constitució
canadenca, que la que hi hauria iicrquè el l'arlamcnt de Londres trametés al Canadà
0 als altres Dominions Ics proposicions que afecten la Constitució del Regne Unit I
1 que la clàusula de l'Acta que fa de l'assentiment del Parlament britànic una condició per a poder alterar la Constitució canadenca és una confessió de dependència i de
desigualtat.»
Els qui promouen aquesta agitació són també partidaris que el Canadà
tingui un ambaixador a Washington i ministres en altres capitals estrangeres. També demanen que els Dominions siguin representats separadament
en la Lliga de Nacions. Llur posició és gairebé igual a la dels Estats Units
pel que fa als problemes europeus, i insisteixen que els tractats britànics
no han d'ésser reconeguts pel Canadà sinó en el cas que el Canadà sigui
representat en les negociacions i el Parlament les hagi ratificades.
Els capitostos més radicals, Sir Clifford Sifton i Mr. Ewart, afegeixen
que en les negociacions entre la Gran Bretanya i altres Estats, en les quals
el Canadà no tingui interessos directes, els canadencs han de refusar llur
participació, i en cas de guerra denegar tota responsabilitat. Quant a les
modificacions de la Constitució, no admeten altra autoritat sinó la voluntat
i la decisió del Parlament i del poble canadenc.
Però sembla que les dificultats no provindrien del Parlament britànic,
sinó de les Províncies del Canadà. h ' A c l a , que alguns volen ara modificar,
fou acceptada com un tractat entre el Dominion i les Províncies, d'on es dedueix naturalment que no podrà ésser modificada sense el consentiment de
les Províncies. I no és fàcil que aquestes s'avinguin a renunciar els seus
drets en les mans del Parlament.
Ena trobem, doncs, davant d'un doble esforç autonòmic : el del «Dominion» davant de la metròpoli, el de les Províncies davant del «Dominion»-

—F. S.

El romanticisme de Renau
En el segon volum, recentment publicat, de la seva obra «La Jeunesse
d'Ernest Renan», Pierre Lasserre fa algunes consideracions interessants sobre
ei romanticisme essencial del famós autor de la «Vie de Jésus». Es sabut
que Lasserre és un classicista i un detractor del romanticisme. Per aix"
tenen més valor algunes de les constatacions que trobem en el seu llibret
les quals, com remarca Paul Souday ( L e Temps de París, 26 març i92S'·
iwtser no hauria subscrit abans. Assenyalant una diferència fonamenta
entre el classicisme i el romanticisme, Lasserre escriu :
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«Aquestes arengues històriques (las de la retòrica segons la moda antiga) proposaven una història abstracta, acadèmica, isolada de tota condició de temps i de
lloc. Moisès, Alexandre, Perícies, lMÍM X I V , hi parlaven cl mateix lUu£iiatgc... Noble
supervivència escolar de la grandesa d'una civilització que s'havia sentit prou
forta, prou dominadora, prou admirada per adaptar a la seva mesura tot ço qne
era humà... Pels seus orígens, ell (el jove bretó Ernest Renan) simpatisa amb les
tendències crítiques del seu segle, segle enamorat de tots èls colors locals... segle que
ha introduït en la història un esperit de realisme curiós, de relativisme matisat,
de psicologia insaciablement investigadora, de documentació il·limitada, contrastant
amb les fortes simplificacions i amb els grans prejudicis í / w ' i prisi històrics estimats per les èpoques de regla i d'autoritat.»
C o m e n t a n t les t r a n s c r i t e s frases, S o u d a y r e m a r c a que coincideixen amb
el seu propi p a r e r manifestat

en les ú l t i m e s discussions

i batusses

sobre

aquest problema.
• E l classicisme —diu— és el dogmatisme abstracte i de font subjectiva; el
romanticisme ós el relativisme i l'objectivitat crítica, (pic ho comprèn tot i necessita per a i x ò imaginació, sensibilitat i ensems erudició, de la qual cl classicisme es
passava molt bé. I no és el classicisme, és el romanticisme qui és la raó, perquè
la raó és lliure i universal.»
L a v i s i ó r o m à n t i c a de R e n a n , segons L a s s e r r e ,

es m a n i f e s t à en els es-

t u d i s del S e m i n a r i .
«Aquelles magnífiques disciplines literàries - « s c r i u Lasserre— que els seus
mestres ensenyaven, en les quals veien un monument immutable i com l'expressió
profana i humana d'un ordre eternal, ell començà a venre-les sota l'aspecte de ç o .
que passa, de ço que neix, esdevé i mor, sota la perspectiva embriagadora i decepciomdora de la història. Perspectiva contagiosa! De les lletres, no s'estendrà a la
religió? Les imatges de l'eternitat metafísica que ens proposa el dogma cristià,
aquest esperit (Keiiau) no les veurà bentost desenganxar-sc de la volta dél cél on
la seva creença les uneix encara i caure en el riu dels temps històrics per enfonsar-se
bentost dins les seves ondes, després d'haver-nc iHimiinaí la superfície durant
alguns centenars de segles ? i

Paul Souday declara que aquesta és enterament la seva opinió. I afegeix :
«Que la critica religiosa de Renan i el seu racionalisme siguin conseqüències del
romanticisme essencial, sempre ho he sostingut, i tinc el plaer d'estar d'acord sobre
a>xò amb M. Pierre Lasserre, qui no discuteix ja l'origen lògic ni la legitimitat
d'aqussta posició intel·lectual (i verament intel·lectual.)»
Hem vist que Lasserre afirma que l'origen bretó de Renan el portà a
simpatisar amb el romanticisme. Per què? L'autor, en un dels capítols de
'"obra, el que duu l'epígraf «Renan, bretó», posa de relleu el celtisme d'Ernest Renan. E l celta, segons Lasserre, és essencialment un revoltat, un somniador i un gran treballador.
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Observa també Lasserre que la Bretanya, rica de poesia en l'edat mitjana (Artur, Tristany, Lancelot), no produí cap escriptor durant l'edat clàssica, i que es rescabalà en el segle x i x amb Chateaubriand, Lamennais i
Renan.
No lii haurà, potser, en el caràcter català alguns caires anàlegs al caràcter celta? I amb aquesta pregunta no volem insinuar que els al·ludits
caires siguin específicament celtes.—A. R. i V .

Un retrat de Baudelaire
La Revue de I-rauce publica unes curioses pàgines inèdites de Charles
Toubin, amb notes i comentaris de Charles Dornier. Toubin, escriptor i professor, estigué molt barrejat al moviment polític i literari de 1848. Formava
part del grup Barthet, Champfleury, Conrbet, Baudelaire. Això dóna força
valor a algunes de les pàgines publicades. En trèiem aquest retrat de Haudelaire, certament evocador :
Al revés d'altres bohemis, la seva roba blanca, les seves sabates i els seus vestits
creu molt nets. Malgrat no ésser republicà, duia una corbata vermella uuada flonjatiient i un d'aquesta paletots-sacs qui havien estat dc moda algun temps abans i amb
l'ajílda del qual li plaïa de dissiniular la gtacilitat del seu cos. Res no era tan curiós
com el seu cap, compost de dos pisos qui contrastaven. A baix, la boca, bastant gran»
molt contràctil, fent moltes ganyotes quan volia expressar cl menyspreu envers
algun home o alguna cosa. En el pis superior, uns ulls negres molt vius i , tanmateiXt
plens de dolçor, cabells ben plantats i uu front superb. El nas, ben plantat també, es
recolzava sobre uns badins prestos sempre a gonflar-se, de manera que lli havia
almenvK tres expressions diferents en la seva fesomia : a baix un sàtir ; més amunt'
en la regió d'aquest nas d'ales movibles, sensualitat ;. i més amunt encara, alguna
cosa de pur i àdhuc d'anglical qui us recordava que el seu pare havia est&t frare
abans de I» Revolució.»
Aquests tres aspectes fisionòmics no són també escatibles en la seva
obra?—F. S.

Els Museus de Leningrad
L'enviat especial dc /.(• Pétit Porisiett a Rússia, M. Lucien Hoiirgues,
àesçriu l'espectacle impressionant de l'antiga capital russa, esdevinguda
una ciutat morta. Tanmateix els Museus resten intactes. Les col·leccions
de l'Ermitatgc encara s'han enriquit. M . Bourguès ha retrobat la Madon**
l . i t l a , de Lleonard ; la superba Venus del Ticià, la Madotu d'"'' d í ^ 1
Sani Joan, de Rafel ; la Prrsca de Rubens, els quar.inta-quatre Rembrandt, etc.
La conservació d'aquest tresor artístic es deu al coratge i a la iniciat^3
d'un grup d'artistes, de savis i d'amics de l'art, entre els quals hi ba
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Màxim Gorki i Lunatxarski, que, des dels primers dies de la revolució, es
constituïren en salvadors d'aquesta riquesa espiritual.
Una part del Museu d'Hivern, diu Bourguès, està avui ocupada pel
Museu de la Revolució, on hi ha aplegats els documents, llibres, fotografies
i dibuixos referents a la història del bolxevisme. Però els departaments de
Nicolau I I i del seu avi Alexandre I I , han estat conservats. Estan oberts
al públic amb el nom de «cambres històriques D. La visita es fa com a
Fontainebleau, per grups d'una vintena de persones, i les explicacions són
dades per un vell ajuda de cambra que havia viscut en la intimitat de
l'últim tsar..—LI. M .

L a ciutat d'Abraham
L'autoritat de textos antiquíssims és sovint confirmada pels resultats
de les excavacions. S'ha pogut veure, així, que una gran part de les indicacions contingudes dins l'Antic Testament, corresponien a fets exactes i
a nocions geogràfiques molt precises. Una expedició del Brilish Muscutn
i de la Universitat de Pensilvània ha prosseguit les grans excavacions en
la regió d'Ur, la ciutat el nom de la qual va lligat a la història d'Abraham.
El professor Woolley, en un article de The Times, en dóna notícies interessantíssimes. .Vextreiem alguns paràgrafs :
• E n la darrera estació -escriu—havem tret a la llum el •Ziffgurat·, immensa
massa de rajoles, una segona torre de Habel, qui dominava la vila. l'erò OUlgMt
haver treballat profundament, hem trobat que els fonaments estaven elevats p t t
damunt del nivell de terra i que reposaven sobre una plataforma artificial. Aquest
any la nostra tasca principal és la dc descobrir allò que eren els voltants del /.iggurat,
si eia un monument isolat o si formava part d'un edifici considerablement complev.»

L'objecte essencial de les recerques del professor Woolley i dels seus
col·laboradors era el mur de la terrassa d'Ur-Engur, el constructor del
gran ziggurat. Aquest objecte ha estat aconseguit. El professor descriu
el mur així :
• lira un mur massís, inclinat, tallat cap a l'interior, com correspon a un mur
qni icU una plataforma i qui és construït amb rajoles sense coure. Arrenglerats en
"nies i a intervals regulars, havien estat encaixats uns cons entallats d'argila cuita,
'•llirs puntes formaven motius i llur base portava el nom del rei i mm inscripció
dedicant l'edifici a la lluna. Per la primera vegada aquests cons inscrits foren trobats
ei1 llur |)osició i fou possible formar-se així una idea dc llur destinació real. Per la
Prunera vedada vàrem poder conèixer ço que era un zigj;urat en la seva posició pn* K Í v » , quan l'any 2.300 abans J. C , Ur-Engur «va construir ima terrassa, la va
omplir amb argila refinada i va col·locar la casa en el centre.•

Les excavacions de la banda S . E. del ziggurat, tancada pel temple
^ E-nun-mah, qui fou descobert dos anys ha, no han estat menys interès-
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sauts. Hom ha trobat un conjunt de cambres bastides damunt d'una petita
plataforma. En les rajoles hi ha aquesta inscripció : E-dub-lalmàh (la sala
de la justícia). Els treballs han d'ésser prosseguits. Però, segons el professor Woolley, tot allò que és ara per damunt del nivell de terra representa
la sala de justícia en el darrer període babilònic. Es possible que fos Nebuchadnezzar (Nabucodonossor) qui construís l'espaios pati davant les portes.
Els enrajolats de les cambres laterals duen el segell de Nabonidus, rei de
Bahilònia (550 a. C ) . Els murs de vuit a deu peus d'alçària són els que
Kuri-Galzu va restaurar.
Lleonard Woolley ha continuat tenint-nos al corrent dels resultats obtinguts en les excavacions ( T h e Times, 11 març). Ha estat descobert el palau
construït pel rei Nabonidus per a la seva filla I5el-Shalti-Vannar, la gran
Sacerdotessa d'Ur. Les més grans de les cambres descobertes degueren ésser
ics d» la princesa mateixa, perquè els rajols hi són estampats amb el nom del
seu pare i la frase «la Casa de la (ïran Sacerdotessa.»
Davall d'aquesta Casa els exploradors han trobat un altre ample conjunt
d'edificacions, elevades cap al 3.000 a. C. pels reis de Larsa, als quals U r
era llavors subjecta, i restaurades per Kuri-Galzu, el rei cassita de Babilonia. Ara han estat virtualment excavades totes elles, així com el gran pati
pavimentat que hi ha entre elles i la Sala de la Justícia, descrit en l'anterior
report.
Per tots aquests llocs hi ha fragments de pedra, restes d'estàtues, esmicolades per diversos enemics. També hi han estat trobats grans munts de
tauletes d'argila relacionades amb l'administració del Temple. E l doctor Legrain treballa en la interpretació d'aquestes tauletes i malgrat que es tracta
d'una feina enorme, el treball avança i sembla que els primers resultats obtinguts són prou encoratjadors per donar un nou i fort interès humà a les
cambres enrunades.
Ultra aquests descobriments, un altra troballa, inesperada, ha estat feta
i'angle sud del clos amurallat que Nebuchadnezzar va construir al voltart
de la torre del Ziggurat. Hom ha pogut descobrir-hi les restes d'un temple»
les inscripcions del qual, en rajoles i pedres, proven que es tracta del Temp'e
de Nin-Gal, la Gran Dama, muller de la Lluna, qui era el Déu de l'UrAquest temple fou construït, en la forma en què fou trobat, per Sinbalatsuikbi, el governador assiri de la ciutat (cap al 650 a. C ) . Sembla que no deguc
tenir prou recursos per realitzar el seu projecte constructiu i per això «JegO*
emprar els materials més pobres. Cinquanta anys més tard Nebuchadnezzar va afegir o reparar alguns edificis i el seu net Nabonidus va pavimeiit:ir
el temple.
Els resultats fins ara aconseguits per la misió del British Museutu 1
la Universitat de Pensilvàüia són brillants. Les esperances encara els superen.—F. S.
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Els jueus a Palestina
La Premsa anglesa ha publicat recentment les estadístiques del moviment de població a Palestina, i particularment les xifres que corresponen
a la immigració de jueus.
Segons les dades oficials, durant l'any 1924 han entrat a Palestina
11.851 jueus, dels quals 4.573 són homes, 3.836 dones i 3.442 criatures.
Durant el mateix any han sortit de Palestina 1.037 jueus, de manera
que l'augment net de la població jueva durant el dit any és de 9.814.
Aquesta xifra representa un considerable increment respecte a l'any 1923,
en el qual l'augment net fou només de 3.788.
«En els recents mesos-remarca . T h e Times.—hi immigració ha canviat fortament de caràcter. Una gran proporció dels jueus que han entrat en el país compten
amb mitjans econòmics. Una part important d'ells han establert noves indústries, i
d'altres han estat fàcilment absorbits pel mercat del trebaU. E l resultat é s que avui
no hi ha pràcticament gent sense feina entre la població israelita, i que el nombre
de no jueus lenae feiua ha minvat tambó.»

Tal com s'havia anunciat, ha anat a Palestina lord Balfour, el creador de
la tllar nacional» dels jueus. L'illustre polític anglès ha fet el viatge per
assistir a la inauguració de la Universitat hebrea de Jerusalem, alçada en la
muntanya de les Oliveres.
La notícia d'aquest viatge ha exacerbat els sentiments dels àrabs contra
els jueus i contra lord Balfour. E l Comitè executiu àrab de Palestina publïcà
ün document amb les manifestacions següents : tConvençuts que la declaració Balfour ha estat nefasta per a la Palestina, els habitants no faran
al lord anglès la rebuda tradicional. E l dia de la seva arribada cessarà el
treball i a les mesquites es reuniran els musulmans per orar. Els notables
s'abstindran de tota conversació oficial o particular amb el visitant. Els
diaris apareixeran aquell dia orlats de dol, i l'accés a les mesquites serà
Prohibit als estrangers. E l Govern de Palestina ha estat avisat de les con^qüències possibles de qualsevol manifestació jueva, tant si fos autoritzada
^ m si no».
L'actitud dels àrabs, que avui formen la majoria de la població de Pa'estina, és el més gros obstacle a la realització del projecte dc la «llar
nacional» jueva. I no es veu, per ara, cap probabilitat d'avinença entre
^rabs i hebreus.
H i havia la temença que amb ocasió del viatge de lord Balfour es pro^lïssin desordres. Però la protesta dels elements contraris al règim actual
^e la Palestina ha estat pacífica. Ha revestit un caràcter més aviat fúnebre,
tanmateix, les autoritats han hagut de prendre precaucions, i en alguns
trajectes del seu viatge, lord Balfour ha hagut d'anar, segons algunes informacions de premsa, en un vehicle blindat i amb una escolta de llancers.
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Complint el programa, el dia primer d'abril fou inaugurada oficialment,
amb assistència de lord Balfour, de l'alt comissari britànic M . Herbert Samuel i de lord Allenby, la Universitat hebraica, que s'alça en el plancll del
Mont Scopus, que és l'extensió septentrional de la muntanya de les Oliveres,
a mil metres sobre el nivell de la mar.
El paisatge que des d'allí hom contempla és magnífic. A l'cest es veu
Jerusalem, a l'est la Mar Morta i la vall del riu Jordà, i més lluny les muntanyes de Moab. En el mateix lloc on hi ha la Universitat hebraica, acampà
l'any 70 l'emperador Titus, quan posà setge a la gran ciutat bíblica.
The Times ha publicat {30 de març) una correspondència del seu corresponsal a Jerusalem, on es fa notar que la Universitat inaugurada no és
sinó un començament de l'obra empresa, un rudiment. iCal distingir clarament—escriu—entre la Universitat hebrea de Jerusalem com idea en abstracte
i la seva present existència de fet.» Damunt de tot hi escauen els mots Non
res sed spes. Més que una realitat, es una esperança.
S'ha aprofitat, per a l'establiment de la novella institució, els edificis privats que construí Sir John (iray-Hill, els quals han estat adaptats, i engrandits amb una ala coronada per una cúpula. L'obra està en curs de construcció.
La cerimònia inaugural se celebrà en un amfiteatre d'estil grec anex a
la Universitat, del qual n'hi ha construïdes les ires cinquenes parts, i qiie
ja té capacitat per 2.500 persones assegudes. Aquest amfiteatre servirà per a
les lliçons i les conferències. Els seients són de pedra, i els estudiants es
portaran, a la manera grega, bocins de pell de cabra per cobrir els llocs corresponents.
Per ara, la Universitat hebraica té una Facultat de Medicina i una
Escola de Química, amb diverses institucions anexes : el Laboratori nncrobiològic, la Biblioteca i l'Institut d'Estudis Jueus. Els alumnes són o í
centenar. Tenint en compte el considerable augment de la immigració jueva
a Palestina en els últims mesos, no és aventurat el creure que la Universitat rudimentària d'ara tindrà un descabdellament esplèndid. Non res sed
spes. Però de la unió de l'esperança i la voluntat naixen les grans realitats humanes.—A. R. i V.

