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Qyl mes hl fa més hl perd
fi quests dies passats ha mort a Lleida una de les persanes més singularment populars. Ha mort

el Tato, el fosser. Tato era, naturalment, el renom. El nom i cognoms dubtem que hi hagi al
nostre poble sis persanes que el sabessin. Nosaltres hem fet la prova preguntant a les nostres re
lacions de cassino i de carrer, i encara que tots coneixien el Tato ningu no sabia el nom deI seu pare i
de 18 seve mare. Pel' aixo no podem fer-los constar en aquesta nota necrologica, bo i sentint-ho una
mica, no malt, perquè aixl cam el nom no fa la casa tampoc els noms fan l'home. 1el Tato, era el Tato,
el fosser pel' excel'lència, el recordmen dels enterradors, i no se'l coneixia pel' l'es més que pel' Tato
malgrat de tenir segurament els seus noms propis tan ben registrats cam nosaltres mateixos.

Tato ha mort ja vell i jubilat deI càrrec. Durant cinquanta anys ha fet de fosser. No va estaI' mai
malalt i dia pel' dia va prestl!r servei. Calculant cinquanta anys-que potser s6n més-d'enterrar veïns
de Lleida, a ra6 de 2 i 1{2 a iJ pel' dil! que en moren segons les estadlstiques, si no hi ha erraI' en la
multiplicaci6, donen un conjunt de 50.000 enterraments.

GUs imagineu ben bé la importància enorme de l'obra social portada a cap pel' aquest lIeidatà
preeminent a la seva manera, carregant i dBscarregant deI baiart, de la berlina i deI cotxe tan amoro
sament i amb lanta cura cam ell ho feia, i després colgar-Ios, els cadàvers de 50.000 lIeidatans? GQul
de vosaltres podrà arribar mai a balre una marca aixl?

Doncs bé, aquest jaiet que ara caminava pels nostres carrers tot ajupit pels anys i no poguent
deslligar-se de l'amistat amb la Mort, encara anava a tots els enterraments amb l'atxa a la mà, ha

. mort a l'hospital oblidat de tolhom i el que és més greu, a l'acte deI seu enterrament, a part els cape
lIans i els companys d'ofici, que hi eren, no pel' companyerisme, sin6 pel deure d~1 servei, no hi anava
ningu, absolutament ningu. Unicament el seu fill, sol i vern, seguia detrlIs dei cedàver al pas dels ca
l'l'ers de la ciutat. Ni una ànima més l'acompanyava.

fa veieu, gran paradoxal L'home que mé" gent ha enterrat no tenir ningu al seu enterrament.
Quina trista ironia de la vidal L'enterrament deI fosser sense seguici.

Potser si que els qui hi haurien anat més a gust eren els morts i aquests iai! no hi podien antJr
perquè, .. eren morts.

Pero sigui el que sigui, de part dels vius, Tato no mereixia aquest enterrtJment. La feina fettJ pel'
ell a la ciutat i la seva importància ningu no la ignorava, Talo era indiscutiblement una figura lIèidattJ
na. El poble, a l'entorn de la seva persona, va dictaI' dites i cançons que diflcilment s'esvairan. Es
doncs, una vera injustIcia l'aband6 amb que hom l'ha deixat marxar.

Si deI regne dels vivents s'ha permés que se l'acomiadés de manela tan despielada i trlJgica,
potser al regne de la Mort, aixô que diem l'altre m6n, li hauran fet una arribada triomfal, on cent mil
mans l'hauran aplaudit i abraçat contents i agraï/s. 1 seria ben justa aquesttJ compensaci6.

Nosaltres, si haguéssim tingut esment de la mort dei Talo, haurlem anat al seu enterrl!ment,
creient que cumpliem un deure de ciutadtJnia, i haurlem volgut estrènyer la mà dei solitari dei seu fill
acompanyant-Io amb el sentiment en el moment solemne dei comiat, de la mateixa manera que tlvui
potser una mica tart-pel' eSI!0lsar-nos la parI de responsabilitat que dei greuge camés pel' Lleida en ItJ
mort dei Tato ens pugui tocar, consignem el sentiment de nostra pietosa condolença i el desig que
descansi en pau amb un esperit de més pura sincerifat que maltes vegades hem escrit pel' II aUres lIei
datans més a menys il' lustres que han tingut un enterrament de primera, esquela de plana i un seguici
de tata Il! ciutat.

Els braços d'un home que han sostingut cinquanta mil cadiwers bé valen dos puntets i dos ratIle
te" verticals, signe gràfic d'un moment d'admiraci6 i reconeixement.

Si Lleide, sempre ingrate amb els seus fills millors, no ho ha fet, fem-ho al meny~nostJ/tres.
iTato. I1deul
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enquesta ais directors culturals d'espanya

CO!17 veuen la nova }"oventut espanyola
CONTINUACI6 (1)

RespostlJ de Oregori MlJriJllOn

Jo no cree que la joventut d'una època
determinada tingui mai caracteristiques
especials que permetin de distingir-Ia de
les altres generacions existents en la ma
teixa etàpa histàrica. Perquè una manera
d'ésser col'Jectiva tingui trets propis, cal
que transcorrin molts més anys que eI~

que separen el nen de pit dei seu rebesavl
centenari. Amb moita més ra6 és impos
sible de diferenciar els anomenats joves
dels anomenats homes madurs i dels ano
menats vells;. El mateix desti historie ha
marcat la vida de tots ells. Els pretesos
trets que els separen i que uns i altres pre
nen tan à pit. s6n accidents banals, maneres
j modes sense transcendència, corn les que
sorgeixen entre els habitants de dos pobles
veïns 0 entre els veïns d'una mateixa casa
de 1I0guer. El viatger que passa per la
historia amb un criteri panoràmic, pro
fund i no xismogràfic, no para la sevi!
atenci6 en aquesta futil renyina. A ningu
que no signi també un esperit mesqui se li
Gcorre de prendre per abismes formidables
els lIeu~ torrentets.

Aixi, doncs, els joves d'ara en Ilur as
pecte col'Iectiu, s6n corn els vells d'ara:
més cultes i menys desinteressats, niés
clnics, més veloços i menys retorics què
e/s joves i els vells de fa doscents anys.
Dos lIustros de més 0 de menys no signifi
quen res en la biologia de les generacions,
Hi ha homes de setanta anys que posseei,
xen una forta originalitat i una rebeldia

indomable-l'essencial de la joventut-. 1
joves de vint-i-cinc anys incapaços de res
nou i atrevit, corn no sigui el sortir al ca
rrer sense barret 0 l'eliminar les majuscu
les de Il u rs escri ts. Jo he vist, esti mat Gi.
mènez Caballero, a bord dels aeroplans,
tants d'éssers imberbes. corn caps pro
vectes i canusits. Si quelcom caracteritza
profundament la nostra època és, sens
dubte, la velocitat. Pero nosaltres, els jo
ves i semijoves, no podém vanar-nos de
la velocitat corn una conquesta nostra. La
revoluci6 dei temps j de la distància l'han
feta homes que s6n ja quasi tots avis. Nos
altres ens limitem a utilitzar Ilur invenci6
i no hem d'envanir-nos d'ells,

Per mi, joventut és sols aixo: originali
tat autèntica; és a dir, fonamental i no pas
formaI, i a més, rebel'li6 contra els obsta
cles que entrebanquen el progrés humà:
ignorància, egoisme, vànitat per allo que
és material, fascisme. 1 vellesa, al contrari:
vassallatge a l'establert, adaptaci6, incapa
citat d'indignaciÔ per les coses que no ens
afecten directament.

Si amb aquest patr6 classifico els meus
contemporanis, el mite de l'edat, en el seu
pur sentit cronologic, s'esvaeix. Queda
sols el patr6 historie, que. no és capaç
d'apreciar els detalls mesquins. 1 el patr6
ètic, etern, que sols distingeix :els bons i
els dolents, sense demanâr-Ios-hi la fe de
baptisme.

(1) Veleu el nostre nümero anterior.
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RetJpotJfa de Nieo/au M.' d Urgoiti

Els joves que pue observar amb més
facilitat s6n els meus fills i lIurs amies, i
em refereixo entre tots tan sols aIs que han
nascut des de 1900, i n'excloc els que vin
gueren al m6n abans de començar el segle.
No deixll d'ésser curi6s que aquesta data,
purament convencional, marqui una dife
rència tan notable, segons lei meves ob
servacions personals, entre la manera d'és
ser dels anteriors i posteriors a ella.

La causa prpbable és que la guerra, i
sobretot les seves més immediates conse
qüències, han aconseguit els joves en l'edat
en què lIur psiquis era més permeable a
les influències externes.

AIgu ha dit que els fills realitzen el que
fou aipiraci6 intima dels pares. 1 aquesta
aspiraci6, fruit d'experiències, ha variat
segurament en la nostra propia generaci6.
No s6n, dones, deI tot estranyes aquelles
diferències.

Pero deixant-nos de generalitzacions,
anem a concretar la visi6 personal i proxi
ma responent a les preguntes.

El que aprecio corn a tret sobressortint
de la nova joventut, és el destacament sen
se reserves de la individualitat. La nuesa
de l'ànima. El fingiment i l'adu!aci6 s6n
proscrits.

Brolla instintivament, podriem dir, un
sentit de la lIibertat i deI dret a viure, que
en els nostres tem ps sols sem blava néixer
a l'empar de la reflexi6 i no en tots. Hi ha,
aparentment, una gran diferència en .l'or
dre politic, sobre aquest subsol ja esbossat.

Hom d6na per suposat el dret de respi
rar, sense pensar si serà segur el gaudir
d'un aire pur. Hi ha en els joves cert ho
rror al plantejament de problemes religio
sos 0 metafisics. Hom creu 0 hom no creu.
Hom no dubta. Temps dolents per a
Hamlet.

L'art demana contemplâci6 i el jove ac~

tuaI ama l'acci6. :S'acosta a la Naturalesa,
no per a fruir-Ia estàticament, sin6 amb
dinamisme. Literatura? Poca. Musica?
Aires primitius en discos de gramàfon,
per afaitar-se, i ràdio a tota la marxa deI
comptaquilometres. Senyals totes d'alegria
i de con fiança en la vida. 1 en aparent con
tradicci6 am b aixo, no crec que hi hagi
hagut un periode historie en què hagi
hagut ua major indiferència ·de l'home
jove envers la mort.

La dolorosa obsessi6 sexual ardent sota
la freda cendra de les conveniències hi po
cri tes dels nostres anys jovenils, sembl3:
substituïda per la camaraderia cie nois i
de noies en els estudis i en els jocs a l'aire
Iliure. Hi ha més moralitat efectiva en
aquests temps de cabells i faldilles curts
que en els deI mirinyac i la beata. S'han
acabat els amors romàntics i la iniciativa
dels que s6n inevitables no sem pre carres·
pon al sexe fort.

En resum: el jove d'avui disposa al
meu judici, d'eines que els hem Iliurat
forjades en excel'lent acer; pero no sembla
inferior el tremp deI seu esperit per a por
tar a terme la mistica tasca que tot home
ha de realitzar amb goig, aprofitant la mi
raculosa casualitat d'haver nascut.

ResposJa d'Antoni Machado

Vostè em pregunta, dilecte amie, què
és el que penso de l'actual joventut literà
ria? Li contestaré molt gustosament. Penso
el millor que hom pot pensar d'ella: que
és realment jove.

Hi ha quelcom veritablement jovençà
en aquesta joventut literària.

1er . Aquesta joventut es benèvola.
Benvolença no sol pas dir blana transigèn
cia amb allo que sigui mesqui i murri,
sin6 voluntat dei bé, fervent anhel perquè
el bo sigui realitzat. És alta virtut humana
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i propia de joves, corn el ressentiment i la
rancunia envers les persanes i cases, la ve·
l1esa mateixa.

2 on • Aqueta joventut no és sistemâti
cament donada a la bàralla. És més incIi·
nada al joc que a la lJuita. També aixà és
una virtut jovençana. Perquè, âdhuc su
posant que la vida sigui més lIuita que
joc, el vèur,e-ho al revés és un luxe quet
només els joves. mai els vells, poden per
metre's, Ele joves deI meu temps feien el
fatxenda anomenant-se ells mateixos llui
tadors, i venien de (la provincia disposats
a batre's amb lJur pràpia ombra. AIs joves
actuals, els agrada l'esport, que és, en cer
ta manera, lluita, pero ennoblida i dessub
jectivàda. Donen puntades de peu. certa
ment, a la pilota, perO no, amb fruïci6 ex
cessiva.

3~r. Aq uesta joventut em, se m b 1a
menys badoca i més educada-o més sus
ceptible d'educar-se -que la dels seus pa
res i avis; perquè hi ha en ella, potser,
més curiositat per l'estrany, més afici6 a
l'activitat en cornu i més envaniment rer
l'individual deI que hi hagué en aquelles.
És, en canvi, pobre en prometences de
personalitats ingents. No sembla que de
tata ella pugui sortir un don Miquel Una
muno, un Benavente, un Pia Baroja, un
Valle-Inclàn, un Ortega i Gass~t. PerO aixà
és també jovençà: no prometre massa, ni
destacar prcmaturament allà que és indi
vidual sobre el que és genèric. El jove és
grup, quan no ramat, abans que persona.

l ara: què em sembla l'obra literària
d'aquesta joventut? Malt jovenil, tal vega·
da massa, i sens dubte, malt més actual
que no fou la nostra. Vull dir que està en
el carrent general de l'art més que no ho
estigué la dels seu predecessors. Cap dels
nostres joves representati us sem bla haver
posat el seu rellotge amb el meridià dei seu
poble. Llur hora aspira a ésser mundial.

Manca de la superstici6 dei castIs, i bona
part de la seva producci6 podria, sense
perdre, traduir-se a l'esperanto.

Eis joves que fan a Espanya literatura
amena-poetes, glossadClrs, novel'Iistes
juguen a la poesia, a la glossà, a l'assaig i a
la novel·la. amb l'alegria, no mancada de
disciplina, d'equips esportius que aspiren
a actuar en amplis estadis. Potser caminen,
sense saber-ho massa, vers un art per a
multituds, essencialment democràtic. No
desconec que l'aparença és precisa ment la
contrària; perquè mai hi hagué en les nos
tres lIetres tants de vedats, ni tant de
menyspreu al filisteu, ni tanta d'afici6 a
l'hermètic. Perà aixà és la gran paradoxa
de la democrâcia: que aspira sem pre âl
distingit, perquè, al fans, no és sin6 una
progressiva aristocratitzaci6 de la massa.

En el gran carrent de l'art modern vers
l'objectivitat, vers el que Ortega i Gasset,
des d'un altre punt de mira i amb seny
ajustat, denominà deshumanitzaci6 de
J'art, l'esforç d'una joventut tealment jo
vençana, pot ésser decisiu. Perquè l'ànima
jove és encara plana, no té la tercera di
mensi6, no hi ha en ella el cumul d'expe
riències vitals que, a fi. de comptes, consti
tueixen allà que hom ha anomenat el m6n
interior. Contra el subjectivisme desmesu
rat de l'art burgès en les seves darreries,
militen el feix i el soviet de la joventut,
disposats a eliminar alegrement, amb la
seva mera actuaci6 esportiva, les quatre
quintes parts deI tresor sentimental dels
seus avantpassats. TaI vegada és aixà el
que explica la poca simpatia dels vells, i
sobretot, dels madurs, vers la joventut ac
tuaI. Pero aquesta joventut està-amb ma
jor a menor consciència d'aixà-en el gran
carrent de l'art modern vers un art futur
(el que aixà escriu aspira a morir-se abans
de veure'l) pobre d'intimitat, perà ric d'ac
cents expressius deI cornu i genèric, un



~,
art per a muJtituds urbanes, d'agora, d'es
tadi, de cinema monumental, de plaça de
braus.

Ja sé que els poetes Jlrics, els meus bon~

i admirats amies, diran que ells pretenien
fer el contrario Comprenc lIurs raons. Ni
un Pere Salinas, ni un Jordi Guillén, els
recents lIibres admirables dels quaIs &alu
do, han d'aspiraI' a ésser popul::lrs, sin6
lIegits en la intimitat, pels més capaços
d'atenci6 reflexi va, No gens menys, aq uests
mateixos poetes, que no s6n corn els sim
balistes, profunds i tèrbols, sin6 a la ma
nera de lIur mestre Valery, c1ars i diflci)s,
tendeixen també a saltar a l'altra banda
Guillén potser mé.. que Salinas-aquella
zona centràl de la nostra psique on fou
sempre engendrada la Iirica. No estan fora
deI gran corrent p/anificador de l'art. S6n
més ries de conceptes que d'intuïcions, i
amb lIurs imatges, no aspiren a suggerir
l'inefable, sin6 a expressar termes de pro
cessas lôgics més a menys complicats, Ens
donen, amb cada imatge, l'ultima anella
d'una cadena de conceptes. D'aqui la seva
aparent obscuritat i la dificultat efectiva.

Quan aquestos poetes ens donin, per se
parat, corn el seu confrare Valery, el mapa
total de lIurs idees, veurem clarament la
ra6 d'aquestes insôlites combinacions d'i
matges, que, a malts sem bIen joc trivial,
més 0 menys enginy6s, de conceptes asso
ciats mecànicam~nt.LIavors veurem tam
bé corn aq uesta Iirica-si aixi pot ésser
anomenada-no ha d'aspirar a res tant
corn a ésser corn presa, perq uè engendrada
en la zona deI pur intel'Iecte, s'adreça més
a la facultat de comprendre que a la de
sentir. L'element estètic que l'acompanya
no ha d'ésser altre que el de l'emoci6 0 en
tusiasme per les idees. Perô sempre-és
clar-en el cas que aq uestes existeixi n i
siguin d'alguna manera expresades. En su
ma, aquesta Iîrica, artificialment hermèti·

ca, és una forma barroca deI vell art bur
gès que espera, pietinant sur place en les
fronteres deI futur art com~nista-noens
espanti la paraulà-que li sigui imposat
l'imperatiu de la racionalitat, les normes
ineludibles deI pensament genèric.

AI méu judici, els poetes joves, entre
els quaIs n'hi ha malts de portentosàment
dtHats- Guillén, Salinas, Lorca, Diego,
Alonso, Cha bàs, Alberti, Garfias-estan
més 0 menys contaminats deI barroc fran
Cès-càrtesianisme rerassagat-, que re
presenta l'esmentat Valery. D'aquest poeta
no han d'aprendre malt. Tot el que hi ha
d'essencial en la seva Iirica és una metafi
sica tan vella corn Parmènides de Elea, i
tot l'altre pura cridôria. La influència de
Joan Ramon Jiménez patent en algun
d'ells, és més sana i fecunda. Perô millor
faran en seguir-se ells mateixos i no pre
nent-se la nostra critica massa seriosament.
És quasi segur que el millor d'aquestos poe
tes nostres ha d'ésser allô que a nosaltres
més ens disgusti en l'obra lIur. El nostre
elogi, corn la rlostra censura, pot ésser des
orientador i desencaminaùor. Jo m'atre
veixo només a aconsellar-Ios una mica de
severitat per a ells mateixos. Que es plan
tegin agudament i clarament els problemes
propis de lIur art. Per exemple: si la Iirica
és activitat estètica, pot haver-hi Iîrica pu
rament intel'Iectuàl? Si hi ha a pot haver
hi una IIrica intel'Iectua), i corn, sense for
çar-Ia artificialment, pot escapar a la com
prensi6 dels altres? Serveixen les imatges
per expressar intuïcions 0 per enterbolir
conceptes? Eis aconsello més orgull, menys
docilitat a la moda, i en suma, més origi
nalitat.

A vostè, amie Caballero, gran estan
dard. cartelista i animador d'un 'exèrcit jo
vençà. la meva salutaci6 militar i una es
treta de mà cardia/.
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crLSL rellglosa
BONA part dels rotatius catalans debate·

ren dies enliA el problema de la
minva deI sentiment religi6s a Catalunya ..
Les més autoritzades plomes tractaren
aquest tema pIe de suggestions i d'interès,
i arribaren unànimement, a algunes afir
macions: que la minva realment existeix,
que és un fenomen general per tot el m6n.
Pero la lectura dels articles publicats en
permet d'altres de constatacions, entre
elles, les dues que volem remarcar.

Là primera és agradable. Salvades po-
sicions antiliberals logiques i inevitables
corn la deI Dr. Card6 i la no tan explica
ble de M. B. (Manuel Brunet?), tots els al
tres han contemplat el problema amb una
tranquilitat completa, des d'un punt de
mira estrany a tota preocupaci6 confessio
nal i amb una relativa lIibertat en l'expo
sici6 deI seu pensam·ent. Dona bo de lIegir,
en efecte, que Nicolau d'Olwer afirmi que
el fenomen és degut «al monopoli, a la re
ligi6 funci6 d'Estat; a que a la gent de .bon
to, l'escola els ha creat una confunsi6 la
mentable que no patirien si veiessin oberts
temples de confessions diferents; que en
entrar a !tàlia, arribat de Ginebra, ;li sem
bla entrar a un poble completament pagà».
Ha estat molt titil que Ferran Soldevila
afirmés <<l'esperit rutinari dels catolics ca
talans que no senten necessitats espirituals;
que el burocratisme religi6s de casa nostra
mata ag uel/a fe que s'observa aIs països
nordics en els quaIs només practiquen els
que creu en». Oportunissim Caries Capde
vila en declarar que aquèst fenomen no es
deu ni a circumstàncies de Hoc ni de temps
i encara menys a l'efecte de campanyes an
tic:lericals; la religi6 és viva alli on és afer
purament espiritual; lIangueix on viu corn

una roda de l'Estat que la declara oficial i
la paga». 1 apun tant molt al dret, el redac
tor dels Quaderns d'apunts de «La Nam>,
després de tirar en cara al Dr. Card6 el seu
incomprensible antiliberalisme, el titlla de
«mal psicoleg 0 d'insincer» si creu que la
minva de religiositat es pot explicar per
causes tan futils corn les que al·lega. En
conjunt, aquestes actituds, fan de bon veu
re i marEtuen un evident progrès en els
nostres costums politics.

La segona constataci6 és una mica tris
ta. En efecte, tots aqueixos il'Iustres ba
rons han declarat explicitament que les
causes reals de la minva deI sentiment re
ligips eren més fondes i més complexes
que les que anaven posant de rel/eu, la
quaI cosa equival a reconèixer que no en
traven al fons de la qüesti6, que margina
ven prudentmen 1 el n us deI problema, re
duint-se a fer una mica' de literatura al
volt d'aq uest tema. Si aqueixa suposici6 és
certa, i ho sembla, resultaria una cosa la
mentable que tots uns senyors conductors
de l'opini6 publica, en un mancament dels
seus deures civics, renunciessin al dret de
crîtica, el frenessin al menys, probable
ment perq uè l'expressi6 simple pero total
deI seu pensament en aquestes matèries
hauria molestat «a certa gent rutinària, in
conscient, de bon to perà ineducada» aixo
és, aqueHa que ells mateixos blasmaven i
crèien necessari reformar.

Aquests emin.ents escriptors deuen
creure, segurament, que tota concesi6 a
escrupols d'un ordre inferior és un manca
ment a la veritat. Han passa t, afortunada
ment, (fora de casà nostra s'entén), aquel/s
temps en els quais hi havia en els codis el
delicte filos6fic; aei cl tenim, encara, i ac-



Ruïnes de Sant Ruf.
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tituds tan poc reso)tes corn les dels senyors
al'Iudits contribueixen en bona part a per
petuar l'atrAs de les nostres Ileis i la beo
cia de certs creients que estan segurs que
només a la seva secta 0 partit hi ha el pa
trimoni de la justicia, de la veritat i de la
moral. Doncs si els més il'Iustres aixi pro
cedeixen quan es tracta deI problema es
sencial deI Iiberalisme, què faran els al
tres?

Seria hora-fa estona que som al segle
XX-que es decidissin a deixar de consi
derar certes coses corn una mena de lé/bu
inabordable sense perill de dividir-nos.
Certs problemes, aquests precisament, ne
cessiten fins per esperit de caritat, de més
lIum que els altres. Precisament el presti
gi de certes firmes donaria a les seves pa
raules una gran exemplaritat i la garantia
d'una equanimitat perfecta. I!Encara no els
ha vagat, aIs esperits oberts de la nostra
terra, de saber que l'Església ha tendit
sempre a disminuir la suma de lIibertats
penosament conquerides per l'home? La
recent declaraci6 d'un il'lustre canonge so
bre la conveniència i la justicia de l'unitat
catolica, i J'actitud de l'escola de «La
Paraula Cristiana» so b re l'afer de la
biblioteca que un ciutadà de Terrasa
va fundar, ens sem bien fets prou de
mostratius de corn és inutil esperar can
vis, en el sentit de la tolerAncia, de
qualsevol partidari de qualsevol religi6
confessiona!. Acabem d'apuntar, amb
aquestes paraules, una de les causes més
fondes de la minva deI sentiment religi6s.
car instintivament, tot home sincerament
liberal, s'ha d'allunyar de quaJsevol religi6
positiva. Figureus quin tema, aquest, per
a ésser tractat per un pensador corn Nico
lau d'ûlwer, si es decidia a dir tot el que
podria dir. La prosa nitida deI nostre ad
mirat amie faria una teina excelsa demos
trant que el fanâtic, és a dir, tot religi6s

dogmàtic, per estar mancia de filosofia, és
un element antisocial.

Un altre tema pIe d'interès: la teoria
deI dret divi, no és la doctrina de l'Esglé
sia? El poder, l'autoritat, sigui la que sigui,
per venir de Déu, sempre mereix acata
ment. El cristià ha d'ésser un home d'or-

, dre. La policia l'ha de mirar amb plena
tranquilitat. Res de revoltes ni de soroll
contra tot poder constituït. Resignaci6 i
sem pre resignaci6. Pau i sem pre pau, per
gana que hi hagi. La iniquitat de l'ordreso
cial establert no té més que un remei: la
caritat dels ries i là resignaei6 dels que pa
teixen. Aqueixa politica social de l'Esglé
sia formulada per primera vegada al capi
toI XIII de l'epistola de Sant Pau aIs ro
mans, confirmada pel «Papa dels obrers».
ha arribat intacta ais nostres dies. No en
fa gaires que J. M. Capdevila deia que els
rics s6n corn els administradors defs po
bres. I!Voleu res més natural que aquells
que saben qué cosa és "iure una mica més
bé que certs animaIs domèstics, s'allunyin
de tota cosa que faei olor de religi6, que,
segons la frase consâgrada per ells, ès l'opi
deI pobler 1 corn el, ric troiDa en les doctri
nes i en'Ia conducta de l'Església la possi
bilitat de seguir confinat en el seu egoisme
ide contemplar amb indiferència, sense
perdre el dret al cel, el drama dels que no
ténen un 1I0c en el banquet de la vida,
aquests, par una explicable reacci6, han
traduit el seu odi a totes les religions am b
aquella altra frase: ni Déu ni amol

Finalment, hi ha la cièneia, la temuda
cièncià, que a ningu no demana permis
per estudiar i conèixer les lIeis nàtunds i
que ha anat posant de relleu la historia dels
errors i de les superstieions humanes. Por
tant les seves investigacions fins a les en
tranyes de la terra i fins a l'infinit de l'es
pai, ella, am b la seva germana la filQsofia,
ha anat desmuntant peça per peça tot l'ar-
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tifici6s edifici de la fe ortodoxa. Ha explo
rat l'univers trobant l'expressi6 de les Ileis
que el governen i de les forces que e[ sos
tenen. Es cert que no ha arribat ni arriba·
rà mai a la comprensi6 d'una causa priJne
ra, pero al menys ha assolit la noci6 clara,
gairebé matemàtica, de la sèrie de les Cl'lU

ses segones. Aquest treball de la ciència ha
permés a l'home emancipar-se de totes les
preocupacions especulatives, reduint-Io al
oamp fecund de l'observaci6. 1 quan aquest
treball s'ha fet, ~què havi a de pensar d'un
ensenyament que ha forçat'I'home a creu
re, a afirmar durant molts segles la immo
bilitat de la terra, la creaci6 en sis dies, la
parella originàriament unica, les espècies
Fetes corn en motllo, la ressurrecci6 de la
carn, la terra centre (1) de J'jnfinit, l'home
rei de l'univers?

La ciència no fa l'home essencialment
irreligi6s, pero li fa veure l'error de tots
els dogmes. Fatigat per creences rigides i
obscures, per les teories interessades, per
les afirmacions sense proves imposades a
sang i a foc, el seu pensament s'ha sentit
envaït pel dubte, la fe s'ha eixugat a la
seva font, l'ideal religi6s ha fugit. D'una
manera fatal, ['home de ciència s'havià
d'allunyar, igualment, de tota confessi6
particular. En aqueix conflicte entre la
ciència i les creences religiQses, tan antic
corn el m6n, el savi que no té inquietuds
metafisiques. no sentirà curiositat pel
gràl1. misteri de la Natura i es satisfarà no
demanant més que el «corn» de les coses;
pero a aquell altre, pIe de neguits i d'al-

tres apetències, el misteri se li imposarà i
demanari una resposta que pot trobar, fora
de tot sistema teo[ogic particu[ar, en [a idea
d'una intel'Iigência universal, originària
d'aqueixa gran sintesi que és l'Univers. la
Vida i l'Home, Si, el savi pot tenir-i de fet
cada dia n'hi ha més autoritzats i nombro
sos exem pies -una ~osici6 religiosa, car una
intuici6 irresistible li diu que la vida que
en ell palpita difereix de la que es produeix
a la retorta d'un laboratori, i s'adona que
en el m6n tot es re'Iigi6s i que en ell tot és
finalisme. Pero all6 que no pot tenir és
una fe ceg,a que cada dia es troba en més
evident contradicci6 amb les Ileis de [a na,
tura. El sentiment religi6s, en conjunt i
en abstracte, no és un error, probablement
és una gran veritat. L'error s6n els sim
bols variadissims, le.. formules fredes, les
pràctiques ritunàries. El primer subsisteix
sempre; els segons canvien i es rebutgen
successiva i mutuàment. Tenim per segur
que en una humanitat futura, ultraevolu
cionada, el sentiment religi6s, purament
làic, serà més viu que mai; perà tots els
cultes i totes les confesions particulars
hauran desaparegut de la terra.

Tais s6n, al nostre entendre, i breu
ment apuntades, les més importants cau
ses generals de la minva deI sentiment re
ligi6s que l'hora actual registra. Sabem
que no hem dit res de nou, pero no hem
volgut ésser uns militants més de la con
fraria deI silenci.

HUMBERT TORRES.

.,,

l,

.. .que pel' li estendre el regne inuisible de la mora1ttat no és precis

entenebrir el m6n de l'aparença.-ScHILLBR.
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J

J.6a'
~effexlons sobre CIrai de la ~/ba

(en el dotzè aniversari dei seu traspàs)

PRAT de la Riba fou conservador i, per
tant, intel·ligent. Tot el contrari

d'un reaccionari. Un reaccional i és un
conservador brutal; un conservador, en
canvi, és un reaccionari intel·ligent. El
reaccionari vol retrocedir, és retrograda;
el conservador es limita a oposar-se a les
noves conq uestes, pero un cop acceptades
les incorpora al patrimoni col'Iectiu que
cal defensar. 1 els autèntics intel'ligents
conservadors ens s6n necessaris: no sa
briem prescindir-ne ni tan sols corn a vi
tal element de contrast. A més a més,
aquests conservadors no s6n mai un des
torb: Prat de la Riba hauria acceptat el
Socialisme si una autoctona democràcia
terrall'hagués imposat.

El conservadorisme de Prat de la Riba
era un resultat gairebé inevitable de les
seves condicions naturals: Pàtria, religi6,
famUia, estament. Corn a totes les perso
nalitats acusades, la cultura adquirida no
li féu trontollar les conviccions, sin6 que
li donà nous arguments on basar-Ies i li
forni, per tant, nous instruments de lIuita.
La seva cultura historica i j urldica li per
meté de crear bellament la doctrina que
calia, i de començar l'estructuraci6 pristi
na deI pais. Potser, tanmateix, es rePià
massa de la histOria. La historia, quan ens
allunyem un xic de l'hora vivent, té sem
pre una punta d'arq ueologia. 1 Prat con
siderava més vivents els organismes poli
tics catalans medievals que les fecundes
élbsfrélccions contemporànies, quan ob
jectivamen t s'esdevé el con trari per tal
corn les abstraccions vuitcentistes no s6n
abstractes sin6 en el principi.

Tingué, naturalment, molts de preju-

dicis antiliberals. Un dels principals d'a
quests prejudicis fou la seva fobia in jus ti
ficada contra la Revoluci6 Francesa, la
quai era acusada per eH de totes les mal
vestats, àdhuc de les dissorts deI nostre
poble. L'unitarisme dels jacobins-neces
sari en el moment d'implantar-Io i envigo
rit després per altres règims 0 mantingut
per la inèrcia dels sentiments-li meresqué
blasmes durs, i li oposà savint les Ilibertats
angleses, concretes i ductils. El jacobinis
me francès, més que el trogloditisme es
panyol, semblava l'enemic natural defs
ideals de Prat a través dels escrits deI Mes
tre. Fou seguit en aixo per altres capda
vanters cultivats de l'època, corn aquell
bon precursor Pella i Forgues que tenia
una barbeta simpàtica i escrivia declama
cions antisocialistes amb una ingenïutat
inefable. Tots plegats cercaven en Taine
la concreci6 de les concrecions, sense ado
nar-se que Taine fou, precisament, un
home abstracte corn pocs-de tan abstrac
te, no sem blava francès.-I sense adonar
se, també, que hom pot estimar Anglater
ra i els seus mètodes de regiment public
sense menysvalorar la gran Revoluci6:
homes ben allunyats de Prat de la Riba,
pero corn ell profundamentanglofils,-Ser
ra i Moret, per exemple-han sabut eiti
mar alhora les Ilibertats angleses i els
Drets de l'Home.

Un altre dels punts fiacs de Prat de la
Riba fou el seu imperialisme-purament
doctrinal, és clar, pero que potser hauria
intentat exercir-se si n' hagués tingut
les possibilitats-. Prat fou imperialista;
profundarnent, completament, absoluta
ment. 1 avui és molt discutible ja saber si

'.
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l'imperialisme és patrimoni de poblis su
periors 0 bé de pobles decadent5, si és una
plenitud 0 bé és una posta. L'exemple an
glès:ens demostra corn l'imperialisme es
pot exercir només actualment a base de
limitar la força. 1 Prat ens parlavà taxa
tivament de l'imperialisme de la força, en
el seu lIibre cabdal.

Prat tingué encara un altre error,
aquest ja més greu, puig fou un error de
fet i no de doctrina. La culpa no ha estat
seva, pero, i cal fer-li'n justicia. Prat sabé
aprofitar els homes sense prevencions i
sense recances; i aquesta bella virtut tan
poe catalana ens el fa estimar doblement.
Per aixo va voler crear una casta politica
-a despit dels anarquistes, necessària a
tot arreu; pero mai privilegiadâ en cap de
mocràcia-assegurànt la vida ais homes
que creia utils, els quais gairebé sem pre
ho eren. Eis don à càrrecs i els féu treba
lIar eficientment: ai xi ens fou ensenyat
que l'ideal és una minsa tàsca de cada
hora. La retribuci6 honesta, pero sufi
cient, d'un càrrec public servit corn calia,
havia de permetre segons ell ais nostres
intel'lectuals de dedicar-se amb major efi
càcia a les seves investigacions 0 estudis i
a la batalla nacional i politica.

Pero els nostres intel'Iectuais s6n una
calamitat publica si els comparem amb
lIurs col'legues d'altres pobles similars. Hi
ha, naturalment, excepcions personals
honorabilissimes. Pero la regla és tan sols
un egoisme desfermat. Sem pre se'n troba
un per elogiar un aventurer. Per aixo el
motlle que volia Prat es converti aviat en
un modus vivendi, en una menjadora
vulgar. Ell pretengué dotar-los dei neces
sari per fer-los més dignes, i en realitat
els Iligà per l'est6mac. l, per tant, els va
lligar també el cervell i el cor, la concièn
cia i les ales.

Perquè els intel'Iectuais de Catalunya
han estat impotents a comprendre el mo
bil profund, naturalment inconfessat, de
Prat de la Riba: crear uns motllos, pero
cnzar uns motllos per tal que nosaltres, la
nova generaci6, els trenquéssim. Ell volia
bastir un clos a la crisàlida, pero esperava
i pressentia amorosament, amb la noble
passi6 que tingué tothora i que arbora els
seus escrits d'una flama interior, la papa
Ilona. 1 els que avui es disputen la seva
herència prengueren la carcassa per l'ideaI.
i s'anquilosaren dintre els motllos. Per
causa d'ells s'ha corgelat la papallona.

EMIL! GRANIER BARRERA.

/

Apunt de J. Silnitbria.
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el monestlr de Jant CJrUf(1)

J

E RA aqu~st el .més an~ic dels monestirs
que hl havla a L1elda. Fou fundat

pel Comte Ramon Berenguer, després
d'ésser guanyada la ciutat ais moros l'any
1149, segons es desprèn de la donaci6 que
en els idus de març de 1157 feu ais canon
ges seglàrs de Sant Agusti dei monestir de
Sant Ruf de Provença, de cert terreny si~

tuat a mitja hora al Nord de la Ciutàt per
a fundar un convent. Sense aquestes, tam
bé hem trabat altres noticies respecte a
aquest monestir, en el testament dei seu
protector, En Ramon, estès en 1161 poc
abans de la seva mort, pel quaI li deixà la
seva capella dei Palau de Barcelona, tal
corn resulta de les següents paraules en el
mateix escrites: Item dimisit totam cape
I/am $uam Ecclesie Sancti Rufi que est
apud Illerdam.

El P. Vilanova amplia una mica les no
ticies que fins aqui tenlem d'aquest mo
nestir, i diu que heredats aqu! pel seu
gran proteetor el Comte Ramon de Bar
ce/ona, els canonges de Sant Ru! d'A vi
nyo s'establiren a poca distància de la ciu
tat essent protegits esplèndidament pel
Bisbe i Capitol, que els cediren l'Església
se'ls havia consignat, ademés de concedir
los el poder tenir cementiri pe/s canonges
de Sont Agusl! i els seus començals, amb
tal de que el seu primer Prior el mestre
Guillem i els seus successors prestessin
obediència al Bisbe IIerdense. Es feu aixà
sis anys després d'ésser L1eida en poder
dels cristians el 1155. En 1173 els concedi
el mateix Prelat les oblacions dels que
equitando, ve/ pedibus ambu/ando, ad
monasterium se transtulerint. .

Sembla que el monestir de Sant Ruf
de LIeida, mentre pertangué a aquesta re-

ligi6, fou una de les obediències deI
d'A viny6 de França. L'autor de l'E~panyo

Mariana diu que aquesta oferia tots els
anys, des de principis de! segle XIII, cin
quanta lIiures de cera pels ciris gue havi en
de crema,' davant l'altar de la Verge els
Dissabtes i ;dies de les seves festivitats. 1
Vilanova afegeix, gue el Rei En Pere II li
donà en 1202 VI idus agustf, el seu palau
reial, quod est in Zuda I//erdœ, que cedi·
l'en al seu temps l'any pràxim i dia 4 de
novembre al Bisbe Gombald, a canvi de
certes terres i facultat de construir Esglé
sia in almunia vestra A/cono.

Es varen interrompre després les me
môries d'aguest monestir i ja fins l'any
1592, no trobem d'ell més noticies. Pel'
aquesta data se sap que l'ocupaven monjos
cartuixos, doncs consta aixi d'una butlla
de Climent VIII donada el mes d'agost de
l' esm en ta t an y, pel' la quaI foren traslla
dats els citats religiosos al monestir d'Es
cala-Dei, passant el de Sant Ruf a poder
deI Bisbe de L1eida a compensaci6 d'alguns
censos que li pagaven els referits monjos
pel senyoriu dei 1I0c de Castelldasens.
Respecte a haver estat aguest monestir
una parr,àquia de LIeida, és fins ara per a
nosaltres una 'infundada tradici6, de la
quaI no hem trobat mai cap document
comprovant que ho confirmi. En l'actua
Iitat es descobreixen una bona part de les
seves ruïnes, t'n el punt anomenat Seca
nel, formant un bell contrast amb la ver
dol' dels camps que l'envolten.

JOSEP PLEYA~ DE PORTA.

(1) Extret dei llIbre cApunts d'Hlstbrill de Lleldll> de
J. PleYlln de Porlll.
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Critica dJuna

L'home que Huita per la consecuci6
d'un estat col'Iectiu perfectè, al seu

entendre, en fa d'aquest un «Ideal».
En la creaci6 d'aquest «ideal» interve

nen les facultats mentais fent una cri
tica de l'estat de coses de que hom està en
voltat. Una vegada eliminat mt:ntalment
tot allà que fa nosa aIs nostres desitjos i
afegint-hi els elements nous necessaris per
a la viabilitat de tal concepci6. sense de
fecles, l'home té un objectiu per al quai
Iluitar.

Perà és aquesta posici6 mental la que
convé? AI nostre entendre, és defectuosa
tal manera de pretenir el progrès. Yeu, lJa
vors, l'ideal corn a realitzaci6 deI seu ente
niment, que portarà a la pràctica en virtut
d'un esforç de la seva voluntat. La con se
qüència que se'n deriva és: el despreci
dels obstacles en el seu afany d'arribar al
cim. L'ideal s'engran"deix en allunyar-se i
cada vegada esdevé menys a l'abast de les
possibilitats. 1 en tenir 1I0c aquest allunya
ment entre l'estat de coses desitjat i la rea
litat, la culpa és atribuïda integramept a
aquesta ultima. L'edifici construït en els
nuvols es precisa més fortament en la seva
imaginaci6 i el m6n on hatl[ia d'estar col
locat l'edifici, s'esfuma. Vé lJavors l'adop
ci6 d'actituds merament profètiques i l'es
cepticisme més negati u respecte deI mate
rial humà.

La causa d.'aquesta crisi, actualment
experimentada per algun ideari, radica al
nostre entendre per complet en la posici6
ideolàgica adoptada des d'un principi.

Té el defecte més greu que pot haver
hi en qüestions tan fonamentals: el pres
cindir de la realital, no quant a la crltica

l "cOnCepClO

que n'han fet, sin6 quant a la part positiva
de l'ideari.

No ha brostat corn a concepci6 de l'anà
lisi cientific dels elements que s6n factors
en la mecànica s·ocia!. Es fonamenta la de
fensa de l'ideàri en arguments sobre la
moralital deI mateix. Es parteix deI faIs
criteri de concebre l'evoluci6 social corn
una conseqüència d'una pugna entre la
justfcia i la injustfcia, el hé i el ma/.

AI nostre enteniment materialista re
pugna en absolut el recolzar en tal criteri
antropomàrfic la defensa ,d'una doctrina
d'esquerra.

Concebim el malestar actual i el de
sempre, no corn a efecte d'Ilna immorali
lat en la present societat, sin6 que l'atri
buïm a que l'engranatge dels mecanismes
econàmics-purament materials per tant
-no serveix donat el progrés-material
també-a que s'ha arribat a l'hora present
per l'esforç j el treball humà.

És natural que les classes socials per
judicades, en comparar lIur situaci6 amb
la de les privilegiades, hi vegin una immo
rali1at en àquesta desigualtat de condicions
no explicable. No explicable? Aqui està la
part important dei tema. No s'ho expli
quen, i és làgic, perquè les accions huma
nes, (i per t.ant també els fenàmens socials)
se les miren baix un criteri primitiu, es
piritualista. Ais conceptes de hé i de mal
amb que regeixen lIurs accions li don en
rea"litat objectiva. La mentalitat humana
no depurada encara, fa metafisica, en 1J0c
de fer ciència.

Combatem aquest criteri metafisic apli
cat al Socialisme, perquè trobant en si ma
teix la ra6 d'ésscr tanca el pas al procés
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d'investigaci6 que és imprescindible em.
prendre per edificar la teoria, q uan més
cientifica millor, que servirà d'aliment a
les generacions rebels.

En l'edificaci6 dei Socialisme no hi en
tra per a res la qüesti6 de la moralitat dei
mateix. Hi intervé el coneixement de :Ies
causes econômiques de malestar (que no
té res de moral) i la manera d'utilitzar la
Iluita de classes per a la superaci6 de l'es
tat present capitalista. Superaci6 que vol
dir canvi en les institucions que regulen
la Iluita per la vida dins la societat, Huita
exacerbada quan aquelles institucions s6n
caduques.

La Iluita de classes és la funci6 creado
ra i enfortidora dels ôrgans, burgesia i
proletariat, que demostra, doncs n'és efec
te, que les forces humanes desenrollades
pel maquinisme, no hi caben dins els mot
1I0s de l'Estat burgès necessaris pel capita
lisme.

La funci6 revolucionària no té més que
un cami a seguir: capacitar-se per a orien
tar, de les classes en pugna, aq uella (pro
letariat) l'inter~s de la quaI estigui en la
dita superaci6. 1 aquesta capacitaci6 no
pot estar més que en l'estudi cientific de
la histôria.

Cal doncs estal:dir un Iligam irrompi
ble entre les nostres concepcions i les lleis
que regint el m6n J'hàn de transformar en
el sentit convenient.

Hem d'assegurar la possibilitat de la
realitzaci6 d'aq uesta transformaci6 en l'es
tudi de les forces en pugna dins la col'Iec
tivitat.

El coneixement de les Ileis d'aquesta
lluita i de les energies en estât latent que
és possible utilitzar és primcrdial per
l'èxit.

Aixi podrem arribar a desenrotllar els
nostres esforços en la forma de màxima
eficàcia. El mateix procés cientific de que
és valla humanitat en la lIuita contra les
forces externes fins a utilitzar-Ies en el seu
profit, l'hem de seguir en l'actuaci6 en el
si de la societat.

D'aixô en derivarem una fe, no buida
corn la descrita al principi. Una fe ferma
ment estàblerta sobre fonaments cientifics.
Serà fe i no seguretat per la insuficiència i
excessiva simplicitat dels coneixements i
experiències a disposar per l'establiment
de lIeis bàsiques. Mes serà fe amb una ra6
objectiva d'ésser.

La tàctica que se'n derivarà serà apta
per a utilitzar les circumstàncies propicies
sense deixar-Ies passar desapercebudes.
En cada moment historic la trajectûria a
seguir vindrà donada pel coneixement de
les condicions externes. Variant constant
ment aquestes, no pot ésser, l'ideaJ, l'unic
factor que tindrem en compte.

JOAQUIM VINYES.

Els nosh'es actes s'adhereixen a nosalt'res corn la lluïssor al fèsfor.

Bs cert que ens consurnelxen. perè. eUs fan el nostre resplendor.-ANDRB GIDB.
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degut la qüesti6 religiosa, les generacions
espanyoJes liberals troben davant seu en
lIençar-se a l'actuaci6, la barrera negra
d'un fanatisme secular arrapat en totes les
organitzacions de la societat, que vetlla
amenaçador les velles i corcades institu
cions reaccionàries girades d'esquena aIs
corrents liberals i socialistes que dominen
a Europa. Aixà fa que en els programes
de reivindicacions civils, politiques i so
cials, els partits esquerrans de la peninsu
la hagin de posàr en primer pla la qüesti6
religiosa, puix què. sense resoldre-Ia i
arreconar-Ia ais Iimits de la consciència
privada de cada individu, Iligada com es
troba a l'Estat amb privilegis omnipotents,
és un perill constant per les idees progres
sIves.

La intervenci6 de l'Església a l'escola,
és, principalment, la gran força deI catoli
cisme damunt de les joves generacions.

La nostra generaci6 té de resoldre a
Espanya els problemes que inicià el Re
naixement i completà la Reforma. L'obra
excelsa de Combes-agressiva per necessi
tat-(~no és en part també la de Calles i la
gloriosa Revoluci6 mexicana?) salvà la
França republicana i contemporanitzado
ra, que estava a punt de perdre les con·
questes de la Revoluci6, l'essència dels
principis laics i liberals. No tenim d'es
tranyar-nos que els nostres catôlics ultra
muntans ens titllin de ~sectaris i fanàtics
liberali» perquè combatem els seus secu
lars privilegis que mantenen des dels
temps inquisitorials de l'àbsolutisme re
pugnant en què les fogueres purificadores,
feien indiscutibles per al poble els més re·
voltants atributs que s'havi en abrogat les
classes feudals i els ecIesiàsties. La tesiPer no haver sabut resoldre a son temps

J:iberalisme i Catolicisme a €spanya

** *

A MB la desfeta deI poder feudal, la
nova ideologià liberal d'Anglaterra

passà a I.'Amèrica dei Nord, i motivà la
célebre «Declaraci6 de la Independència»
que no fou superada-tretze anys més tart
-per la Declaraci6 franeesa dels «Drets de
l'Home». Després, les sucessives declara
cions deI 91, 93, 95 i 1848, confirmen i
amplien la primitiva declaraci6, si bé ten
deixen a donar a la lIibertat indiviàual
en la de 1795 d'una manera molt vaga i ja
més aceentuadament en 1848-un earàeter
social amb drets i deures envers la co/·lee·
tivitat.

L'infiltrament de les idees liberals a
Espanya es produeix amb un segle de re·
tard. Quan a les Corts de Cadiç els liberals
espanyols Argüelles, Mufioz Torrero,
Comte de Toreno, etc., afirmen la lIiber·
tat politica i civil dels ciutadans no s'atre
veixen a afirmar la lIibertat religiosa. Els
legisladors de Cadiç declaren:

«La religi6n de la naei6n espafiola es,
y sera perpetuamente, la eat61iea, apost6
liea y romana, uniea verdadera. La naei6n
la protege por leyes sabias y justas y pro
hibe el ejercicio de cualquier otra.~

Aquest e..perit, continua a través de
les diverses eonstitucions espanyoles-ex
eepte la deI 68 i deI 73 que separen l'Es
glésia de I"Estat-fins ais nostres dies en
què el nom de Déu en boea dels gover
nants surt gairebé diàriament en les notes
ofieials, on es declaren devots i servi dors
de l'Església eat61iea i demanen a la Divi
nitat inspiraci6 per a encaminar dreture
rament la tasca Ardua de governar.
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conservadora que el dret neix deI fet i que
els fets consumats s6n la norma juridica
suprema, ha trobat sempre-perquè sem
pre ha dominat una classe econômicament
superior damunt les aitres-un suport se
gur en l'organitzaci6 burocràtica i parasi
tària de l'Església, Quan en plena lIuita
dels lIiurecanvistes anglesos per abolir
l'impost sobre els cereals el Dr. Bowring
dG>nava a les prete'ies demostracions cÎen
tifiques dels lIiurec.qnvistes 0 partidaris deI
liberalisme econ0mic una sanci6 religiosa
i exclama va en publica reuni6: «jJesucrist
és el lIiure canvi; el lIiure canvi és Jesu
cristl», potser, sense que el fog6s purità
pràctic i:>e'n donés compte, en fer aquella
exclamaci6 i aliar les idees econàm iq ues
dominants amb Jesucrist, descobria la Jlei
de l'Eslgésia que s'ha emmotllat i posat al
servei, en totes les èpoques, de la classe
econàmica dominadora.

** *
A les darreries dei segle XV el dogma

era indiscutit a Espanya. L'obra de la Re
conquesta s'acaba sota el signe de la Creu.
Els monarques espanyols es declaren cam
pions en el m6n de la fe catàlica. Al servei
de J'Església, els reis absoJuts per dret divi
sacrificaran tot el poble. La creu i l'espasa,
van juntes a conquistar Amèrica. Juntes
la guanyàren, juntes la varen perdre. Si el
Renaixement i la Reforma no entren a Es
panya (1), l'Enciclopèdia ho fa d'amagat.
Eis monarques espanyols posaren una ba
rrera ais nous vents ideolàgics que bramu
laven a Fran.;a i encengueren en :1879 la
Gran Revoluci6. I corn que hi entraren
d'amagat, la gloriosa i benaurada Espanya
no sabé fer una profunda Revoluci6 que
remogués el nostre esperit enrarit, i sols
produl convulsions histèriques: motins i
pronunciaments, Miques de revoluci6 que

agafen periodes dilatadissims que empo
breixen la naci6 i no resolèn res.

La minsa obra d'alguns ministres eu
ropeitzats dei segle XVIII, que volien se
guir principis liberals, és anul'Iada pel
primer Borb6, Caries IV. «Déu, Pàtria i
Rei» ha estat el crit de guerra nefast d'un
absolutisme salvatge que avui encàra ens
ofega. De la restauraci6 de Cànovas a la
vinguda de la dictadura, s'escolen els anys
en claudicacions, hipocresies i mercadejos,

** *
Elliberalisme peninsular ha estat sem

pre una cosa timida, hibrida. L'habilitat
d'un Mendizabal no és prou per a resoldre
el problema religi6s. Es necessita la deci
si6 de Corn bes, la integritat d'un Pi Mar
gall, el valor de Calles. El periode de les
guerres civils religioses que els pobles
europeus han ja resolt, està encara per fer
a Espanya. Falta encara J'esforç d'una ge
neraci6 que faci la revoluci6 politlca i
apliqui amb tota la seva integritat el lai
cisme a la vida civil. ~Qui pot assegurar
que l'Espanya deI segle XX no veurà en
cara una guerra civil per a resoldre el pro
blema religi6s? Si una part dei catolicisme
espanyol es decanta per solucions cristia
no-liberals, corn Oss060 i Gallardo, exis
teix J'altra fracci6 que conserva dintre
d'ella tot l'odi que congriaren les guerres

(1) Cempalans, en una memoreble confer~ncie cl Centre
de Dependents, digué: -Que en el segle XVI, nornés foren els
pobles evençats deI Nord d'Europa els qui sofrlren, per càstlc
dlvi, les cruentes convulsions de la Reforma; que no més van
tenir la sorl de no caure en l'espaventeble pecat d'heretgla els
pobles de major enderreriment espirituel ... 1 mentre l'Europa
era coberla de names, le Gràcia dei Cel va guerdar de mal-ave
reny les terres ib~rlques, davallant l'Esperit Sent sobre els
mlstlcs erborats de l'empla i eixute Castella castella na

donde habla unos cristianos,
que vivlae como hermanos
en republica Gristiona

il'Iumlnent també, al Nord d'Espanye, el b~I'lic esperlt de Sant
Ignasi de Loyola, 1enfortlnt-se encarl1 més, per tot erreu, el
clltollcisme salvador...
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civils carlines i que tornarien a imprantar
el Sant Tribunal de la Inquisici6.

** *
El vell liberalisme espanyol, sovint de

liberal sols ho era de nom, de paraula.
L'exemple de les Corts de Cadiç continua
dintre d'clis al lIarg dei temps. Sota go
verns liberals es continua l'obra dels con
servadors: la censura i la suspensi6 de ga
ranties. Estan tips de proclamar constitu
cions i no tenen virilitat per defensar els
més petits drets de ciutadania. Sota
d'aquest signe de descomposici6 dei libe
ralisme civil, el poder de la clerecia, dei
c:atolicisme fanàtic, ignorant i reaccionari,
campeja amb domini absolut. La trilogia
contra la quàl tirava, continuament el bon
Anatole France: la banca, la clerecia
j'exèrcit, estan en estreta aliança disposat~
a matar l'esperit d'independència de les
noves generacions espanyoles.

Davant de l'impotència dei nostre libe
1alisme per arrocegar les forces reaccionà
ries lquina actitud han de prendre els que
militem en les files dei marxisme? AI meu
entendre no podem acceptar transigències

contemporanitzadorei. L'esperit de coo
cOrdia, per a tractar am b el catolicisme es
panyol, no ha servit en els liberals (?) es
panyols, sin6 per ajupir-se a totes les co
vardies i claudicacions, mentre el catoli
cisme es continuava infiltrant en el cos
social, el castrava, narcotitzant-Io i fent-Io
inûtil per adaptar-se a les modernes ideo
logies progressives dei socialisme. La nos
tra posici6 davant dei f.lostre fet religi6s
catàlic ha d'ésser la de fer-Ii una guerra
encesa sense pal'Iiatius ni atenuants. L'es
perit liberal no es guanya pactant, sin6
IIuitant. 1 en la Huita, el qui porta l'ofen
siva n'és, generalment, el vencedor.

L1uis-August Blanqui, el glori6s prede
cesor, escrivia i predicava.

«Que el govern revolucionari esfondri
les religions revelades corn assassins nats
~e .l'espècie humana. Primer deure de po
IIcla. Sense aquesta neteja res no és pos-
sible.» '

Que les paraules de Blanqui, d'una jus
tesa i d'una evidència tantes vegades pro
vada, ens serveixin de bandera de comb~t
a les noves generacions marxistes.

JORDI ARQUER.

Apunt de Niub6.



Lllbres 1 CJrevistes

cAMaI{» de Stefan Zweig.-Bibliote
ca cA tot vent'll (Histories curtes).
Barcelona, 19519.

1

El gran escriptor austrfac, l'autor de cTres mes
tres» i d'cEl combat amb el Diable» és l'autor, tam
bé, d'aquesta novel'Ia plena d'originalitat i de vi
goria. Incansable viatger, minuci6s i atrevit recer
cadol' de psicologies, Stefan Zweig ens ofrena,
11mb cAmok», potser la novel'la moderna més re
marcable de les aportades a la nostra lIengua d'uns
anys cap aquf.

cAm ok», construïda amb una destresa i una se
guretat diffcil d'imitaI', s'emporta la vostra curiosi
tat i li fa viure intensament tots els moments de
l'obra. Poques vegades, en un centenar de pàgines,
es pot arribar a causal' la sensaci6 que aconse
gueix cAmok» i a deixar-vos, al final, aquell deix
de malenconia agradable que fa que pel' molla es
tona després d'haver-Ia lIegit, tingueu fresc encara
tot el fil dei relat i la seva influència romanent viva
al vostre interior.

cAmok» és més que una d'aquestes embriague
ses caracterfs!iques dels malais; és bogeria, una
mena de ràbia huma na, un atac de monomania in
sensata que empeny a l'assassinat, monomania a
la quai cap intoxicaci6 alcoholica es pot comparaI'.
El terrible misteri dei seu origen, probablement cal
cercar-Io en el c1ima, en aquella atmosfera espessa
i ofegadora que influeix sobre els nervis corn una
nit tormentosa fins que els fa esclatar... Aixo és
cAmok»,

1Stefan Zweig, en mig d'aquest ambient tropical
hi basteix el seu drama, un drama simple i del!cat,
corn un lIiri d'aigua, pero enginy6s, sobri, atrevit i
respectu6s.

Uuites i escenes inquietants, personatges sim
pàtics i responsables, decoracions humanes i de
moUa importància. El desenrotllament té 1I0c sense
precipitacions ni incoherències; punt pel' punt va
fent el seu camf, començant ailloc preefs, passant
pel' les fases imprescindibles i arribant allf on era
el seu inlent. Ni prosa turmentada, ni diàlegs poc
substanciosos, ni tema banal 0 només molt cor
rent, Ja d'antuvi, les admirables qualitats deI nota
ble escriptor Stefan Zweig es posen de manifest i
duren 11 la mateixa allura fins al cap de l'obra.

El punt ressaltant, pero, el moment veritable
ment feliç i emocionant deillibre, és cap al final. El
detall dei trasllat dei taüt de la dama i, sobretot,
quan en mig de la solemnial escena, el metge posa
fi a la seva vida. Tot aixà és d'un dramatisme inè
dit i moll elevat. Sembla, en lIegir-ho, que salleu
sobtadament i amb un encert extraordinari, un gran
sot, en mig de la vostra caminada pel' un passeill
agradable. El cor us vol fugir dei pit i us quedeu
uns instants sense fer aUra cosa que ponderar-ho.

Remarcable novel·la. La traducci6, feta de "ale
many pel' Ernest Marffnez Ferrando, és acurada i
plena d'encert. La .Biblioteca cA tot vent», amb
aquest lIibre, comença una sèrie d'Histories curtes
que a ben segur, a juljar pel' aquest primer volum,
conslituirà un èxit de lectors aimants de le3 lIetres
modernes i de la novel'Ia exquisida.

BAPTISTA XURIOUBI2A.

cLA LLEGENDA DELS FRANC-TI

RADaRS DE DINANT» de Dom N.
Niewland i M. Tschoffen. - Traducci6
de Pere de Orado.-Impremtll de
j. Duculot, Oembloux(Bèlgica) 1929.

Aquest lIibre és una defensa. La guerra portà
les tropes alemanes a Dinant, ciutat ocupada pel'
gent indefensa. Eis alemanys amb el desig d'en
lIeslir prompte liraren al dret sense reparar en el
crim. Després, Alemanya, pel' juslificar la seva ac
litud publicà un IIibre conegul amb el nom de cLli
bre Blanc» en el quai recolJ( Iota mena d'acusa
cions lIançades contra la poblaci6 de Dinant pels
mateixos saxons. D'aqueixes acusacions els dinan
tesos se n'han defensat vàries vegades. Darrera
ment el professor Meurer hé! presentat al Reichstag
una memoria que ha estataprovada i en la quai s'hi
repeteixen les acusacions formula des en el cLlibre
Blanc». 1 heus aef corn cLa llegenda dels Franc-Ti
radors de Dinant» vé a ésser una nova defensa de
les histories i acusacions dei professor Meurer ac
ceptades pel Reichstag corn la veritat oficial ale
mana.

Han escrit aquesta defensa Dom N. Niewland
de l'Abadia de Maredsous i M, Tschoffen, Fiscal
de Dinant.



- 18 -

720tes

«Liceo Escolar Godas-»

Hem rebut la següent comunicaci6 que ens plau
de reproduïr:

<La sobtada i prematura mort dei meu enyorat
pare, en els moments en que la seva gran obra de
tota la vida, el <Liceo Escolar», assolia un prestigi
i una consagraci6 unànimement reconegudes, havia
de produir, corn aixr fou, una crisi fonda en aquella
inslituci6 que ha estat el fogar espirilual de la jo
ventut estudiosa d'aquestes terres.

D'aleshores ençà, el <Liceo Escolar», mancat
de l'ànima que li infongué vida i l'auriolà de res
pecte. ha anat passant pel' moites vicissituts ben
comprensibles, que en els moments actuals havren
arribat a desnaturalifzar-Io de tal manera, que era
completament desconegut,

Arribat il la meva major edat i poguent ostentar
un tltol universitari de prou vàlua pel' a trobar
me en les necessàries condicions de preparaci6
pel' a seguir l'obra dei meu pare, m'emprenc aquesla
tasca; vull que el <Liceo Escolar», que en endavant
portarà el nom de <Liceo Escolar Godas», torni a
ésser el que el meu pare el feu, aixà és, un centre
cultural en el quai es doni, no sols la preparaci6
escolar exigida pel' a seguir els estudis oficials de
1.. i segona ensenyança i d'altres preparacions
lècniques, sin6 una escola de civisme, un centre
d'am or a l'estudi i un Hoc en el quai totes les altes
necessilats espiriluals dels nostres dies trobin
l'adequat conreu.

Acompanyat de molts dels antics professors,
entre els quais hi ha els senyors Roigé. i Morera,
inlentem tornar, doncs, a la bona època de] <Liceo»
d'aquella fundaci6 en el llibre d'or de la quai per
sonalitats corn Pere Coromines, Pau Vila, Leonor
Serrano, Marqués de Carulla, Martrnez Vargas,
Odon de Buen i tanls d'altres expressaren la seva
admiraci6.

Vosté que fou un admirador de l'obra dei meu
pare, void l'à segura ment ajudar-nos en aquesta
noble empresa, i és pel' aixà que m'és molt grat
adreçar-m'hi. Estigui segur que els alumnes que

ens confiï, seran tractats amb tota atenci6 i cu-
l'ança. ,

Des dei primer de setembre pràxim comença
rem el nou curs amb les següents seccions: Prime
ra ensenyança graduada, nens i nenes; Segona en
senyança; Batxillerat elemental i universïtari; Ma
gisteri; Carreres especials; Comerç i idiomes,

Amb aquesta ocasi6 em plau expressar-li la se
guretat dei meu afecte personaI.-EI Director dei
<Liceo Escolar Godas».

NosaItres que coneixem tot l'ample es peril de
l'obra començada pel malaguanyat éÎmic Frederic
Godàs veiem amb profunda simpatia la conlinuaci6
de la mateixa que ara amb :rant d'entusiasme es
proposa de dur a cap el seu fill. Eis benifetô que
ha sembrat l'enyorélt pedagog arreu arreu de les
nostres terres, veuran en l'esforç dei seu successor
directe, una perllongaci6 substanciosa. Ho reclama
l'enfortiment moral i intel'Ieëtuai de les nostres
joves generacions a les que voldriem miraI' plens
d'esperança.

Que aquest <Liceo Escolar Godàs» que tant en
tusiàsticament es prepara a la Huita reixi li rea
Iilzar-Ia.

•••

Ciència i fe

Aquest tema que semblava ja demodé ha tornat
a revifar mercès a Ulla enquesta plantejada damunt
les planes dei diari francès <Comoedia». El senyor
M. B. a <La Publicitat» remarca i es fa seves les
opinions, sobre aquest afer, que consideren la
ciència i la fe corn termes capaços d'establir mutu8
Higams i àdhuc de conviure càmodament. 1afegelx
<cal consignaI' que ateus i home» irreligiosos ad
meten que la ciència i la fe no es barallaran mai».
Aixè> darrer potser sr, car és tal la palIisa que
la fe ha rebut pel' l'empenta cientffica que és di
ffcil que pugui refer-se,

Perà, tanmateix. oblida que la ciència i la fe s6n
dos mots antitètics, després dei seguit d'arguments
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de pes que s'han tret per demostrar-ho, és oblidar
massa.

Fe significa tenir la verilat. Ciència cercar-Ia.
Fe representa un concepte estàtic i incommovible.
Ciència, pel contrari és la vastfssima revisi6, la in
terminable evoluci6. Per alxo esperit creient i esperit
cientific es destrueixen i es repugnen mutuament. A
mesura que minva la fe creix en la mateixa intensi
tat, l'esperit cientffic. 1 quan aquest s'afebleix la fe
repren la seva fortalesa. Aixi l'evoluci6 de l'home
ha estat un esllllnguiment progressiu de la fe i un
augment, també progressiu, de l'esperit cientffic.
Es evident que en l'home actual, educat força més
cientfficament que el primitiu, la quanlilat de fe s'ha
afeblit baslant, pero, aquella part que no ha estat
capaç, encara, de substituir la ciència.

Eis errors que constilueixen la base de la fe, en
les religions positives, han estat desplaçats per la
veritat cienlfflca. Aquesta 'éssenl, per essència, ca
minadora infatigable i sense repos, no pot consti
tuïr-se en article de fe. Contràriament la fe és una
parada en el camf (polser al començament de la ca
minada) i sense esperances, en tant que sigui fe, de
reprendre la marxa.

S6n aquests dos conceptes d'eterna contradicci6.
Ultra les seves diferències teoriques, fe i ciència le
nen les seves diferències pràctiques, en quan inter
venen en el progrès. L'el5perit controlat per la fe és
logicament intolerant. A aquell que posseeix 18 ve
ritat li serà dificilfssim, impossible, l'enderroca
ment de la mateixa malgrat de les raons incontes
tables que demanin dit enderrocament. Benjamin
Constant, ha dit, que ctota religi6 positiva, tota
forma immutable, mena per un camf directe a la in
tolerància, si es raona logicament».

1 bé, la intolerància és el fre dei progrès, piljor
encara (car el fre acompliria, a la fi, una funci6) un
entrebanc a voltes diffcil de salvar i salva mé~

tard, pero amb el sacrifici d'un relard en la evolu
ci6. La ciència pel contra ri, constitueix un sistema,
el quai deixa introduir en el 'seu mecanisme totes
l!quelles forces capaces de fer-Io moure, de fer-Io
avançar, sense cap altra garanlia que contribuir a
la mobilitat dei sistema i al seu progrès,

La fe és fruit de l'empirisme. El qua) no consti
tucix més que els primers i vacilants Dassos de la
ciència. L'home creient és corn un cienlffic espatllat
al començament de la seva cursa, corn un infant
etern,

Que cl'Església no té res a témer de les rec'er
ques cientffiques, ni de la veritat»? A què es deuen
doncs, leI> continues adaptacions de la verilat dog-

màtica i la degeneraci6-valgui la paraula-de molts
dels principis de la fé de l'Església, corn el seu sis
tema planetari i el seu orfgen dei m6n, per no citar
ne més? Per què, sin6, trontolla el mite de la prime
ra parella davant l'empenta de l'evolucionisme?
Per què no admet l'Església, la interpretaci6 lliure i
cientffica dels IIibres sagrats? Per què? 1 la forta
oposici6, de les religions positives, a la teoria de
la relativilat d'Enstein perquè no es fonamenta en
termes cienlffics i sola ment es repudia pel simple
fet d'acusar-Ia d'anlirreligiosa?

El senyor M. B. acaba el seu article dient ci
també un creient pot tenir idees socials i politiques
gens conservadores». L'argument que corrobora
aquesta dila està en el fet que avui, precisament
tols els mililants en les idees de fralernilat 0 bé s6n
homes irreligiosos 0 al mer1Ys no mililen en cap
religi6 posiliva. 1al contrari els leaders dei conser
vadurisme i dei reaccionisme ~6n els homes de
més fe: els catolics. 1és que la fe per ésser tal, hl!
d'ésser rfgida i inamobible, i aixo carecleritza a les
idees conservadores.

J. FUSTBIlI R1B6.

Literatura i sinceritat

No lolerem-ho hem expressal moites vegades
l'esperit absorvenl i centralisra. Per aixo ens repug
na la França de la post-guerra amiga oflcial de les
Dictadures, incomprensiva i dura el mateix amb
Bretanya que amb Alsàcia, receplora dels reis amb
escarafalls i musiques i expulsora de gent Iiberal
que havien cregut trobar en el seu si garanties de
lliberlat que no els hi oferien els països respectius,

L'esperil centralista de França és incurable. L'hi
ha deformat la Revoluci6 porlant-Ia III plànol diffcil
que alravessa aclualment. 1 aixo que en un altre
pafs més serè haguera pogut constiluir una profito
sa experiència, a França no ha servit més que pel'
entossudir la seva ceguera absorbent.

Malgrat de la brillant frase de Briand d'anar a la
constituci6 dels EstaIs Units d'Europa, aixo no té
més que un valor de frase. Vulguer-hi veure un
sentit d'eficàcia des prés de la tortu osa actuaci6 dei
polftic francés i dei doble joc de la naci6 que repre
senta-de servilisme a Anglaterra i d'odi a Ale
manya-f6ra refiar-se de mots que s'aguanten no
rnés per un lIeuger moviment fosforescent incapàç
de resistir la menor ventada crftica,

Hem dit odi a Alemanya i podriem trobar un
mili6 de molius que abonarien la nostra afirmaci6,
Ahir el procès de Besançon que deixava traslluir
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tata la fel gala. Avui és eillibre dei germànic Erich
Maria Remarque.

Primer eren els mateixos francesos els que li
feien costal. Eli natural, era un mbre de guerra de
l'acera d'enfront que no deia mal de cap enemic ni
exa1tava cap sentiment propi. 1aixà els francesos
que no han sabut :mai escriure una ratlla sense
cantal' les seves excel'Iències i menysprear les
dels altres, havien d'acceptar-ho a cor obert.

Pero eillibre de Remarque ha atravessat totes
les fronteres imaginables i ha fet-i està fent enca
ra-un nombre de leclors que ha depassat l'abast
de tots els càlculs. Aixà vol dir que eillibre agrada
i vol dir encara que el nou esperit alemany agafa
simpaties arreu arreu deI m6n, 1 França que si avui
tornés a fer la guerra no tindria corn l'any 1914 .
l'ajut moral i la simpatia dels paisos neutrals, sent
recrudir l'enveja pel' l'èxit que assoleix el pais que
ella no pot deixar de consideraI' corn el seu ene
mie,

1és l'enveja qui li fa fer ara retrets a l'obra de
Remarque. Ha tallat en sec la simpatia amb que el
rebé al principi i ja comensa a queixar-se de que
l'obra és Iiteràriament inferior a les de tants i tants
francesos que han escrit llibres de guerra, 1aprofi
tant aquesta denuncia citen litols de llibres i noms
d'aulors corn s'hi olguessin oposar un front a
l'embranzida penetrati a d'..A l'ouest rien de nou
veau>.

França en aquesta malaventurada obstrucci6 es
torna a equivocar. El seu esperit xovi l'ofusca. Un
lIibre de guerra no és solament una mosta de Iite
ralura; és sobre tot una mosta de sinceritat. 1 la
sinceritllt, en l'escriptor francès i sobre tot parlant
de coses que afecten la naci6, mol' sota el pes irre
primible de la passi6. 1precisament el que encanta
dei Ilibre de Remarque és l'alenada sense preten
sions i sincera que s'estén des de la primera a la
darrera plana dei llibre. Pel' elll'aiemany i el fran
cès s6n tant desgracials l'un corn l'altre, El verita
ble enemic és la guerra. ExaltaI' heroismes? parlaI'
de sacrificis personals pensant en ia pàlria? i per
què? El que convé és ferir de mort la guerra. 1aixà
Remarque ho ha intentat prescindint en absolut de
si necessitava 0 no pel' l'empresa un vast domini
literari. Apel'Ià a la seva sinceritat i aquesta l'ha
salvat.

Un francès aixà no ho podrà comprendre mai.
Corn ho ha de comprendre si en lloc de dedi

car-se a corregir els seus odis s'entesta a emple
nar els carrers de noms de generals i a bastir mo
numents pel' tols els recons de la naci6 amb epî
grafs corn ara aquest: ..Sauveur de la France>?

Corn ho ha de comprendre si mentre Alemanya
rema vers un mal' cada dia més democràtie, ell, el
francès plora i s'emociona veient passaI' el cadàver
de Foch amb un escàndol de musiques i de regi
ments i de discursos patriàlics ide sumptuosos je
suïtes?

PeRB BILIBT,

A l'entorn de la crisi deillibre ca
taIà.-La culpa no és deI poble.

Una important minoria que a penes llegeix llibres
catalans no és tant inconscient ni tan ignorant
corn creuep. els que s'han pres pel seu compte el
comentar la crisi dei llibre català.

Que durant l'any és pnbliquin uns quanls llibres
bons-bons no al parer dels crftics slnà al d'aquesta
minoria-i veurem corn en gran manera s'augmen
taria el tiratge deI llibre català.

No és un l'etl'et amb el quai se la pugui obligar
a llegir tot l'enfarfec de literatura que a l'entorn
d'aquest es publica, Aquesta minoria, és fàcil de
prevèure-ho està composta pel' obrers.

Aquestos obrers tenen necessitat de l1egir i, amb
tot i que preferirien salisfer aquesta necessitat va
lent-se cie la I!engua vernàcula, corn que aquesta
pel' ara no els hi diu l'es, 0 quasi bé l'es, és veuen
obligats a rec6rrer al castel1à 0 fer esforços pel'
entendre el francès,

Ara bé; qui en té la culpa de que posseint Cata
lunya un public que llegeix, aquest. es vegi obligat
a desertar dei català? Els intel'Iectuals, Els fa tonta
pOl' ais nostres intel'Iectuals d'arronsar-se amb els
obrersl Eis fa tanta pOl' d'escriure de cara a aquests
i pel' aquestsl 1ells, naturalment, els paguen amb
la mateixa moneda, Els nostres intel'Iectuals-pot
sel' hi ha alguna excepci6-no estimen ni conviuen
amb el poble i aquest, corresponent a la seva man
ca d'atenci6 no estima ni l1egeix el qu~ aquestos es
criuen ... 1. .. no hi ha que donar-hi voltes,

De més a més, si els intel'Iectual~ convivissin
amb el poble, s'haurien donat compte de l'evoluci6
que, aquest, ha experimentat, Ço és, s'haurien ado
nat què ha trobat ingenu un sacrifici i n'ha abra
çat un altre. Abans, el nostre poble una mica idea
lista, vivia de cara a un nacionalisme tancat i
desesperant i avui, sense oblidar-se dels principis
ètnics, ans al contra ri, comprenent-Ios més encara,
ha vis t, que, des dei moment que té una cultura més
elevada, té també un major nombre de deures i en
tre aquests, el de ciutadà dei m6n. 1 aixà fa que,
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sense oblidar-se de la seva pàtria, visqui de cara a
un internacionalisme obert i suggestiu.

Per aixà es van lIcabant aquells temps en què
hom lIegia veritables cllaunes» pel sol fet d'estar
e:icrites en català, tot despreciant i apretant els lIa
vis amb un gest d'enuig, un IIibre bo escrit 0 tra
duïl al castellà.

Tot aixô ens sembla que vol dir quelcom ... TaI
vegada es per què el poble ha passat al davant dels
intel·lectua!s. Què aquell no lIegeix en català i
aquests es troben isolats? Es molt fàcil que aixà
s'atdnsi a la verital. Es molt fàcil que aixo sigui
cert.

A nova manera de pensar, nova manera d'es
criure i, si els autors actuals s'enlesten a continuar
escrivint corn ho han vingut fent fins ara caldrà es
perar que pugin autors nous perquè posin al seu
centre el IIibre català satisfent les necessitats de
lectures dels obrers fins ara desateses.

JOSBP ALOBRRI.

.Josep Carner, periodista

El ponderat escriptor anomenat algunes vega
des prfncep dels nostres poetes, fa ja molts dies,
corn segurament sabran ds nostres lectors-, que
escriu, gairebé diàriament, a la primera plana deI
rotatiu barcelonf La Publicitat.

El seu estil clar i fàcil,-potser massa clar i
massa fàcil,-Ii serveix àdhuc per a fer articles sen_
se ni un sol punt i aparl. De tard en tard deixa anar

alguna de les paraules seves caracterfstiques que
el mantenen encara al davant dels primers plumf
fers de la nostra terra.

Un dia us trobeu el seu nom,~parlem de la se
va col'laboraci6 a La Publicitat-en un escril a
dues columnes a la part inferior de la plana, un al
tre a una columna de dalt a baix, un ëIltre, encara,
les seves inicials a la Secci6 cComentaris».

Josep Carner parla tot sovint,-aquesta és pot
ser la sevll especialitat,-d'assumptes poc 0 gens
importants 0, simpl,ement, de ternes banals; moites
vegades és incoherent i més de les tres quartes
parts dels seus escrits al lIoc que hem citat, amb
tota seguretat li hauria valgut més no haver-los es
crit.

No solament per les poques simpaties que Vll
guanyant cada dia sine} per la poca eficàcia i
pOCl! necessilat dels ternes que tracta, s'és esdevin
gut un cas de consciència -al nostre entendre,
el continuar donant goma a la seva fecunditat ma
nifesta. Té moments, en podrfem cilar, força la
mentables.

Ens consta que, avui per avui, s6n molts ja els
qui al veure el seu nom s'estalvien de lIegir l'arti
cle que hi ha sobre. Per altra part, és just reconèi
xer-ho, no sabem fixament si a ell li és un benefici
immediat particular, pero gosarfem afirmar que
aquest sens nombre de quartilles emplenades que
surten allloc indiéllt amb tllnta continuïtat, li fan
molt poc favor al prestigi guanyat en la seva carre
ra Iiterària.

L. B. TIRANT.
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Nom Comercial

Rambla de Ferran,_ 16.
(Baixos de la Fonda d'Espanya)

"ARM

IMPRBMTA eJOVBNTUT. - BLONDEL. 7 - LLEIDA.
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1CARLES 1 LLUIS GENÉ 1= =

1 COMISSIONATS PRINCIPALS ;1De la companyia de segurs contra incendis LA CATALANA 1
1 Blondellletra E, 10er LLEIDA Telèfon num. 259 1
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